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A

YLEISTÄ
Piirin ja sen jäsenseurojen hyväksi suoritetusta toiminnasta voi piiri palkita tai muistaa
asianosaista seuraavilla tavoilla:
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Piirin kunniapuheenjohtajan arvo
Piirin kunniajäsenen arvo
Piirin kultainen ansiomerkki
Piirin hopeinen ansiomerkki
Piirin kultainen ansiolevyke
Piirin hopeinen ansiolevyke
Piirin pronssinen ansiolevyke
Piirin pöytästandaari
Piirin juhlastandaari
Piirin muu esine
Piirin kunniapuheenjohtajan mukaan nimetty kiertopalkinto, ”Maxin pelaaja”

Ansiokertymän, palkitsemisen ja muistamisen rekisteröinti.
Henkilön tulee pitää kirjaa ansiokertymistään ja palkitsemisistaan ja muistamisistaan.
Seuran tulee pitää kirjaa jäseniensä ansiokertymistä, sekä seuran, piirin ja liiton seuran
jäsenille myöntämistä palkitsemisista ja muistamisista.
Seuran myöntämästä palkitsemisesta ja muistamisesta aloitteen, sekä päätöksen tekee
seuran hallitus.
Piirin tulee pitää kirjaa piirin jäsenseurojen henkilöiden, piirin jäsenseurojen, piirin
luottamus- ja toimihenkilöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden ansiokertymistä,
sekä piiriltä ja liitolta saaduista palkitsemisista ja muistamisista.
Ansiomerkki- ja muistamisesityksen laatiminen.
Piirin ansiomerkki- ja muistamisesityksen voi tehdä yksittäinen henkilö, piirin
jäsenseura, piirin ansiomerkkivaliokunta, piirihallitus tai piirikokous.
Piirin jäsenseuran ja yksittäisen henkilön laatima ansiomerkki- tai muistamisesitys tulee
osoittaa piirin ansiomerkkivaliokunnalle ja se tulee toimittaa piirin toimistoon.
Esityksestä on käytävä ilmi henkilön tekemiset vuosittain ja siinä on oltava myös
päivämäärä, laatijan nimi ja yhteystiedot.
Esim:
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Seura
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1981-1985
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5v
11 v

Ansiomerkin myöntäminen ym.
Esityksen piirin kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi tehdä piirihallitus
kuultuaan piirin ansiomerkkivaliokuntaa. Esityksen hyväksyy piirikokous.
Ansiomerkkivaliokunnan esitykselle suorittaman asiatarkistuksen jälkeen valiokunta
toimittaa puoltamansa anomuksen piirihallitukselle.
Ansiomerkki suositellaan jaettavaksi piirin tai piirin jäsenseuran tilaisuudessa.

Ansiomerkkiä käytetään liiton, piirin ja seuran suurissa juhlatilaisuuksissa.
Päätöksen piirin myöntämistä ansiomerkeistä, palkitsemisista ja muistamisista tekee
piirihallitus tai piirikokous.

B

HENKILÖT
PALKITSEMINEN
1

Piirin kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua piirikokouksen toimesta piirin entinen
puheenjohtaja aivan erityisen suuruisista ansioista piirin toiminnan hyväksi.
Piirillä voi olla enintään 2 elossa olevaa kunniapuheenjohtajaa.

2

Piirin kunniajäseneksi voidaan kutsua piirihallituksen toimesta henkilö, joka on toiminut
erityisen pitkään ja ansiokkaasti piirin toiminnassa seura-, piiri- ja liittotasolla.
Ennen kunniajäseneksi kutsumista täytyy henkilölle olla myönnetty piirin kultainen
ansiomerkki ja merkin myöntämisestä pitää olla kulunut vähintään 5 vuotta.
Piirillä voi olla enintään 12 elossa olevaa kunniajäsentä.
( 2 kunniapuheenjohtajaa + 12 kunniajäsentä )

3

Piirin kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on
- toiminut vähintään 15 v piirihallituksessa tai piirivaltuustossa.
- toiminut vähintään 15 v piirin valiokunnassa.
- toiminut vähintään 20 v työsuhteessa piiriin.
- toiminut vähintään 25 v piirin jäsenseuran johtotehtävissä.
- toiminut erityisen ansiokkaasti piirin tarkoitusperien hyväksi.

4

Piirin hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on
- toiminut vähintään 10 v piirihallituksessa tai piirivaltuustossa.
- toiminut vähintään 10 v piirin valiokunnassa.
- toiminut vähintään 10 v työsuhteessa piiriin.
- toiminut vähintään 10 v piirin jäsenseuran johtotehtävissä.
- toiminut ansiokkaasti piirin tarkoitusperien hyväksi.

5

Piirin kultainen ansiolevyke voidaan myöntää henkilölle,
- henkilön merkkipäivämuistamiseksi, 60 … 80 v.
kts
- henkilön muistamiseksi piirin merkkipäivänä.
- joka on toiminut vähintään 10 v piirin sidosryhmissä.

6

Piirin hopeinen ansiolevyke voidaan myöntää henkilölle,
- henkilön merkkipäivämuistamiseksi, 50 - 60 v.
- henkilön muistamiseksi piirin merkkipäivänä.

kts

kohta 9.

kohta 9.

7

Piirin pronssinen ansiolevyke voidaan myöntää henkilölle, joka on valittu
jalkapallossa tai futsal’ssa vuoden pelaajaksi, valmentajaksi, erotuomariksi tai aet:ksi.
( mies, nainen, poika, tyttö).
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Piirin pöytästandaari, seinälaatta tai muu esine
Piiri voi palkita piiritoiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön pöytästandaarilla
( numeroitu ), seinälaatalla ( numeroitu ) tai muulla esineellä.

MUISTAMINEN
9

Piiri voi muistaa henkilön merkkipäivänä henkilöä seuraavasti:
50 v
Hopeinen ansiolevyke.
60 v
Kultainen ansiolevyke.
70 v
Pöytästandaari ( numeroitu ) , Juhlastandaari ( numeroitu ).
75 v
Juhlastandaari ( numeroitu ) , Muu esine.
80 v
Juhlastandaari ( numeroitu ) , Muu esine.
Piirihallitus päättää tapauskohtaisesti onko palkitseminen tai huomionosoitus saajan seuralle
ilmainen, vai peritäänkö maksu voimassa olevien kustannusten mukaan.

C

JÄSENSEURAT
PALKITSEMINEN
1

Piiri voi palkita ansioituneen jäsenseuran seuraavasti:
- Ansioitunut seura
, Pöytästandaari , juhlastandaari tai muu esine.
- Vuoden seura
, Pronssinen ansiolevyke.
- Vuoden nuorisoseura
, Pronssinen ansiolevyke.

MUISTAMINEN

D

2

Piiri voi muistaa jäsenseuran merkkipäivänä jäsenseuraa seuraavasti:
20 v - 25 v
Pronssinen ansiolevyke
30 v - 40 v
Hopeinen ansiolevyke
50 v - 70 v
Kultainen ansiolevyke
75 v
Pöytästandaari (numeroitu)
80 v - 90 v
Pöytästandaari (numeroitu)
100v
Seinälaatta (numeroitu)
jne
Seinälaatta tai Muu esine.

3

Piiri voi muistaa jäsenseuraa piirin merkkipäivänä seuraavasti:
- muistoesine päätetään merkkipäivä - ja saajakohtaisesti.

MUUT YHTEISTYÖKUMPPANIT
PALKITSEMINEN
1

Piiri voi palkita ansioituneen yhteistyökumppanin seuraavasti:
- Ansioitunut
, Hopeinen tai kultainen ansiolevyke .
- Erittäin ansioitunut , Pöytästandaari, juhlastandaari (numeroitu) tai muu esine.

MUISTAMINEN
2

Piiri voi muistaa yhteistyökumppania sen merkkipäivänä seuraavasti:
- Ansioitunut
, Hopeinen tai kultainen ansiolevyke.
- Erittäin ansioitunut , Pöytästandaari, juhlastandaari (numeroitu) tai muu esine.

3

Piiri voi muistaa yhteistyökumppania piirin merkkipäivänä seuraavasti:
- muistoesine päätetään merkkipäivä - ja saajakohtaisesti.

E

MUUT
MAXIN PELAAJA
Kunniapuheenjohtaja Max Westerbergin mukaan nimetty kiertopalkinto jaetaan
vuosittain.
Kiertopalkinnon voi saada haltuunsa henkilö, piirin jäsenseura tai muu yhteisö.
Palkinnon saannin ehtona on merkittävä teko tai toiminta piirin hyväksi.
Palkinnon saajan valitsee Max Westerberg yhdessä piirihallituksen kanssa.

