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OHJEET PALKITSEMISTOIMINNASTA JA -MENETTELYSTÄ
KORIPALLOLIITON PALKITSEMISTAVAT
1. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja
2. Ansiomerkit; pronssinen, hopeinen ja kultainen
3. Heikki Tuomala palkinto
4. Olympiakomitean ansiomerkit; hopeinen ja kultainen
5. Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitalit ja ansioristit; ansiomitali, ansiomitali kullatuin ristein, ansioristi ja kultainen ansioristi
6. Muut huomionosoitukset ja muistamiset
7. Pelilliset huomionosoitukset
8. Ansiomerkkien hakeminen, niiden toimittaminen ja palkitsemisrekisteri

1. KUNNIAPUHEENJOHTAJA JA KUNNIAJÄSENET
Liiton toimintasääntöjen mukaan liittokokous voi liittohallituksen esityksestä kutsua liiton kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on pitkään toiminut ansiokkaasti liiton hyväksi. Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.
Palkitsemisyksikkö valmistelee liittohallitukselle ehdotukset kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten valinnasta. Ehdotuksen
kunniajäsenen tai kunniapuheenjohtajan kutsumisesta voi tehdä seura tai koripalloliiton toimielin.

2. KORIPALLOLIITON ANSIOMERKIT
Ansiomerkit ovat: Pronssinen ansiomerkki, Hopeinen ansiomerkki ja Kultainen ansiomerkki
Ansiomerkit myöntää liittohallitus tai sen asettama palkitsemisyksikkö. Ansiomerkki voidaan myöntää myös ulkomaalaiselle.
Ansiomerkki on henkilökohtainen ja se voidaan myöntää vain täysi-ikäiselle henkilölle. Ansiomerkit jaetaan liiton kustannuksella.
Palkitsemisyksikkö päättää pronssinen ansiomerkin myöntämisestä henkilölle, joka ansiokkaasti on toiminut usean vuoden
aikana koripalloilun hyväksi.
Palkitsemisyksikkö päättää hopeisen ansiomerkin myöntämisestä henkilölle, joka menestyksellisesti on toiminut liiton tai sen
alueiden ja seurojen hyväksi. Toimintavuosia lajin parissa edellytetään olevan vähintään kahdeksan. Pronssisen ansiomerkin
myöntämisestä tulee olla vähintään neljä vuotta. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös pelaajalle, valmentajalle tai
erotuomarille, joka erityisen merkityksellisesti on edustanut Suomea kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa.
Liittohallitus päättää kultaisen ansiomerkin myöntämisestä palkitsemisyksikön ehdotuksen perusteella. Edellytyksenä kultaisen ansiomerkin saamiselle on erityisen ansiokas toiminta kansainvälisellä, valtakunnallisella tai alueellisella tasolla tai valtakunnallisesti merkittävä toiminta seuratasolla. Hopeisen ansiomerkin myöntämisestä tulee olla vähintään kolme vuotta. Kultaiset ansiomerkit numeroidaan. Kultaisen ansiomerkin saaja saa liiton ainaisvapaakortin, joka oikeuttaa sisäänpääsyn kaikkiin Suomessa pelattaviin Koripalloliiton ja seurojen järjestämiin koripallo-otteluihin.
Ehdotuksen ansiomerkin saajasta voi tehdä seura tai koripalloliiton toimielin. Perustelut ansiomerkkihakemuksen hylkäämisestä on annettava hakemuksen tehneelle taholle.

3. HEIKKI TUOMALA PALKINTO
Liitto jakaa vuosittain Heikki Tuomala palkinnon vapaaehtoisesta koripallotyöstä. Palkittavan tulee olla viimeksi kuluneen
vuoden aikana vapaaehtoistyöllään merkittävästi edistänyt koripalloilun menestymistä liitto-, alue- tai seuratasolla.
Palkitsemisyksikkö tekee esityksen liittohallitukselle Heikki Tuomala – palkinnon saajasta vuosittain maaliskuun 15. päivään
mennessä. Palkinto luovutetaan kevätliittokokouksessa, pelikauden päättäjäisissä tai sen saajalle parhaiten sopivassa tilaisuudessa.
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4. OLYMPIAKOMITEAN ANSIOMERKIT
Palkitsemisyksikkö tekee esitykset Koripalloliiton nimissä anottavista Olympiakomitean ansiomerkeistä liittohallitukselle, joka
päättää niiden anomisesta. Ehdotukset niiden saajiksi on tehtävä palkitsemisyksikölle.
Suomen olympiakomitean huomionosoitusten myöntämisperusteet ja hakuohjeet löytyvät täältä.

5. SUOMEN LIIKUNTAKULTTUURIN JA URHEILUN ANSIORISTIT JA -MITALIT
Palkitsemisyksikkö tekee esitykset Koripalloliiton nimissä anottavista Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristeistä ja mitaleista liittohallitukselle, jonka päätöksellä niitä anotaan jakovuotta edeltävän lokakuun 31 päivään mennessä. Ehdotukset
niiden saajiksi on tehtävä palkitsemisyksikölle vuosittain elokuun loppuun mennessä.
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristien ja ansiomitalien hakuohjeet löytyvät täältä.
Samasta osoitteesta löytyy myös hakulomake, johon on liitetty asetus näiden huomionosoitusten myöntämisperusteista.
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomerkkejä voi anoa myös seura tai muu järjestö.

6. MUUT HUOMIONOSOITUKSET JA MUISTAMINEN
Palkitsemisyksikkö vastaa liiton työntekijöiden, liittohallituksen jäsenten, liittohallituksen nimittämien toimielinten jäsenten,
aluehallitusten jäsenten sekä kultaisen ansiomerkin saaneiden merkkipäivien huomioimisesta tasavuosina 50-vuotispäivästä
alkaen (myös 75v.).
Lisäksi huomioidaan aikuisten maajoukkueissa vähintään sadassa virallisessa maaottelussa toimineet pelaajat ja valmentajat
sekä vähintään sata maaottelua tuominneet kansainväliset erotuomarit. Harkinnan mukaan voidaan huomioida myös merkittävän uran Korisliigoissa tehneet pelaajat, valmentajat ja erotuomarit.
Menehtyneistä muistetaan liiton eri tehtävissä toimineita sekä pelaajia, valmentajia ja erotuomareita samojen periaatteiden
mukaisesti kuin merkkipäiviäkin
Huomioimisten ja muistamisten julkaisemisesta liiton sivuilla päättää liiton tiedotus tapauskohtaisesti.

7. PELILLISET HUOMIONOSOITUKSET
Palkitsemisyksikkö määrittää yhdessä liiton muiden yksiköiden kanssa pelikauden aikana jaettavien kilpailutoiminnan palkitsemisten ja huomioimisten jakoperusteet.
Pelikauden päättäjäisissä jaettavista palkinnoista ja huomioimisista sekä niiden jakoperusteista päättää liiton valtakunnallisesta kilpailutoiminnasta vastaavat ryhmät.
Palkitsemisyksikkö avustaa pyydettäessä Koripallomuseota Hall Of Fame – kunniagalleriaan kutsuttavien valinnassa.
Pelillisiä, pelikauden aikana ottelutilanteissa jaettavia huomionosoituksia jakamaan kutsutaan paikallisia liiton luottamushenkilöitä tai seuran/kaupungin taustavaikuttajia.

8.

ANSIOMERKKIEN JA PALKITSEMISTEN HAKEMINEN JA MYÖNNETTYJEN ANSIOMERKKIEN TOIMITTAMINEN SEKÄ
PALKITSEMISREKISTERIN YLLÄPITO
Ehdotuksia kaikkien tässä ohjeessa kerrottujen huomioimisten saajaksi voi tehdä palkitsemisyksikölle lähetetyllä nettilomakkeella. Kaikkiin hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo palkittavan henkilön toiminnasta liikuntajärjestöissä tai muissa vastaavissa
tehtävissä.
Ehdotukset Heikki Tuomala – palkinnon saajasta tulee tehdä palkitsemisyksikölle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.
Ehdotukset Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristien ja -mitalien saajiksi on tehtävä palkitsemisyksikölle vuosittain elokuun loppuun mennessä.
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Kaikki myönnetyt ansiomerkit ja muut huomioimiset, joihin liittyy jotain materiaalia, toimitetaan asianomaiselle henkilölle tai
merkkiä anoneelle taholle henkilökohtaisesti. Koripalloliitto vastaa maksullisten huomioimisten kustannuksista, merkkien toimittamisesta ja niiden jakamisesta.
Kultainen ansiomerkki jaetaan liiton määräämässä tilaisuudessa ja sen voi luovuttaa ainoastaan kultaisen ansiomerkin saanut
henkilö. Hopeinen ja pronssinen ansiomerkki voidaan jakaa seuran tai anomuksen tehneen yhteisön haluamalla tavalla.
Heikki Tuomala palkinto jaetaan vuosittain kevätliittokokouksessa, pelikauden päättäjäisissä tai sen saajalle parhaiten sopivassa
tilaisuudessa.
Olympiakomitean ansiomerkit sekä Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristit ja -mitalit jaetaan liiton määräämässä tilaisuudessa.
Kaikista Koripalloliiton palkitsemisista ylläpitää rekisteriä liiton palkitsemisyksikön vastuuvirkailijana toimiva hallintopäällikkö.

