
 

ANSIOMERKKISÄÄNNÖT  
 
Suomen Salibandyliitto ry:n huomionosoituksia voidaan myöntää henkilöille, seuroille tai 
muille yhteisöille, jotka ovat edistäneet liiton ja/tai alueiden toimintaa ja/tai muuten 
toimineet ansiokkaasti Suomen salibandyn hyväksi.  
 
SUOMEN SALIBANDYLIITON HUOMIONOSOITUKSET  
 
Kunniajäsenyys    Kunniapuheenjohtaja  

Kunniajäsen  
 
Ansiomerkit    Kultainen ansiomerkki  

Hopeinen ansiomerkki  
Seuratoiminnan kultainen ansiomerkki  

 
Viirit     Kultaviiri  

Tunnustusviiri  
 
Muut huomionosoitukset  Pekan Malja  

Salibandyn kultainen pallo  
 
    
1. KUNNIAJÄSENYYS  
 
Kunniajäsenyys myönnetään henkilölle, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja 
poikkeuksellisen merkittävästi liiton ja Suomen salibandyn hyväksi ja on sen johdosta 
kutsuttu liiton kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.  
 
Kunniajäsen on oikeutettu liiton vapaakorttiin siihen liittyvine erikseen määriteltävine 
käyttöoikeuksineen. Kunniajäsenyyden osoitukseksi saajalle myönnetään kunniakirja. 
Elossa olevia kunniajäseniä voi olla yhtä aikaa enintään viisi (5).  
 
1.1. Kunniapuheenjohtaja  
”Liittokokous voi kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä liiton kunniapuheenjohtajiksi.”  
(Toimintasäännöt 5§)  
 
1.2. Kunniajäsenyys  
”Liiton hallitus voi kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä liiton kunniajäseniksi.”  
(Toimintasäännöt 5§)  
 
 
  



2. ANSIOMERKIT  
 
2.1. Kultainen ansiomerkki  
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on poikkeuksellisen aktiivisesti ja 
voimakkain toimin edistänyt salibandyn kehitystä Suomessa toimiessaan liiton ja/tai sen 
alueiden elimissä noin 20 vuoden ajan, ja jolle on jo aikaisemmin myönnetty hopeinen 
ansiomerkki. Merkin lisäksi saajalle myönnetään kunniakirja.  
 
2.2. Hopeinen ansiomerkki  
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään 10 vuoden ajan 
toiminut liiton ja/tai sen alueiden elimissä ja siten aktiivisella toiminnallaan ansioitunut 
huomionosoituksen arvoisesti.  
 
2.3. Seuratoiminnan kultainen ansiomerkki  
Seuratoiminnan kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut liiton 
jäsenseurassa vähintään 15 vuoden ajan aktiivisesti ja ansiokkaasti salibandyn hyväksi. 
Ansiomerkin lisäksi saajalle myönnetään kunniakirja.  
 
 
3. VIIRIT  
 
3.1. Kultaviiri 
 
3.1.1. Kultaviiri voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut poikkeuksellisen 
ansiokkaasti ja joka on tehnyt suuria ja pysyviä palveluksia Suomen salibandyn hyväksi.  
 
3.1.2. Kultaviiri voidaan myöntää myös henkilölle, joka on saanut kultaisen ansiomerkin, 
ja on sen jälkeen toiminut erittäin ansiokkaasti salibandyn hyväksi.  
 
3.1.3. Kultaviiri voidaan myöntää järjestölle tai muulle yhteisölle, joka on vähintään 30 
vuotta toiminut ansiokkaasti salibandyn hyväksi tai antaa lahjaksi liiton jäsenseuralle sen 
täyttäessä vähintään 20 vuotta.  
 
3.2. Tunnustusviiri  
Tunnustusviiri voidaan myöntää henkilölle, järjestölle tai yhteisölle merkittävästä 
toiminnasta Suomen Salibandyliiton ja sen toimintaperiaatteiden hyväksi. Tunnustusviiri 
voidaan antaa lahjaksi henkilölle hänen täytettyään vähintään 50 vuotta tai järjestölle tai 
yhteisölle sen täyttäessä vähintään 10 vuotta.  
 
 
 
  



4. MUUT HUOMIONOSOITUKSET  
 
4.1. Pekan Malja  
Pekan Malja voidaan myöntää jäsenyhdistyksen, liiton, sen alueen tai salibandyn hyväksi 
tehdyn erittäin ansiokkaan työn hyväksi henkilölle, järjestölle, yhteisölle tai tapahtumalle. 
Pekan Malja myönnetään korkeintaan yhdelle taholle vuosittain.  
 
4.2. Salibandyn kultainen pallo  
Salibandyn kultaisen pallon voivat seurat myöntää toiminnassaan ansioituneille 
henkilöille. Salibandyn kultaisen pallon voi tilata Sporttikaupasta.  
 
 
5. HUOMIONOSOITUKSIIN OIKEUTETUT HENKILÖT  
 
5.1. Huomionosoitusjärjestelmän kohderyhmiä, joille ansiomerkkejä tai viirejä voidaan 
myöntää, ovat liiton tai alueen hallinnossa (yhdistystoiminnassa) ansioituneet, 
valmennus- ja koulutustoiminnassa ansioituneet, erotuomari- ja toimitsijatoiminnassa 
ansioituneet henkilöt sekä muuten liiton toiminnassa ansioituneet henkilöt. Ansiot voivat 
kertyä kansallisesta ja/tai kansainvälisestä toiminnasta.  
 
5.2. Seuratoiminnan kultainen ansiomerkki voidaan myöntää liiton jäsenseurassa 
yhdistystoiminnassa, valmennus- ja koulutustoiminnassa ja erotuomari- ja 
toimitsijatoiminnassa tai muuten seuran ja/tai joukkueiden toiminnassa ansioituneille 
henkilöille. 
 
5.3. Seuratoiminnassa ansioituneita henkilöitä, joille salibandyn kultainen pallo voidaan 
myöntää, voivat olla seuran hallinnossa (yhdistystoiminnassa) ansioituneet 
(puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, sihteerit, taloudenhoitajat, muut hallituksen jäsenet 
ja muut luottamustehtävät), seuran valmennus- ja koulutustoiminnassa ansioituneet, 
toimitsijatoiminnassa ansioituneet, joukkueiden huoltajina tai joukkueenjohtajina 
ansioituneet.  
 
5.4. Suomen Salibandyliiton ansiomerkkejä, viirejä ja muita huomionosoituksia voidaan 
myöntää myös ulkomaalaisille henkilöille ja yhteisöille.  
  



6. HUOMIONOSOITUSTEN MYÖNTÄJÄ  
 
6.1. Ansiomerkit, viirit ja muut huomionosoitukset myöntää Suomen Salibandyliiton 
hallitus. Kunniajäsenen kutsumisesta päättää liiton hallitus. Kunniapuheenjohtajan 
kutsumisesta päättää liittokokous.  
 
6.2. Salibandyn kultaisen pallon myöntää jäsenseura omille jäsenilleen tai seuran 
toiminnassa ansioituneille henkilöille.  
 
 
7. HUOMIONOSOITUSHAKEMUSTEN TEKEMINEN  
 
7.1. Hakemuksia huomionosoitusten myöntämiseksi voivat tehdä liiton omat 
luottamuselimet, alueet tai jäsenseurat käyttämällä hakemuksen tekemiseen tarkoitettua 
lomaketta.  
 
7.2. Hakemukset on tehtävä vähintään kaksi kuukautta (2 kk) ennen luovutustilaisuutta. 
Ansiomerkin hakija maksaa myönnetyn ansiomerkin. Hakemuksetta myönnetyt 
huomionosoitukset kustantaa Suomen Salibandyliitto. Liittohallitus vahvistaa 
huomionosoitusten hinnat.  
 
 
8. HUOMIONOSOITUSTEN OMISTUS  
 
Merkit ja viirit kuuluvat yksinomaan saajalle, eikä niitä saa luovuttaa toiselle henkilölle, 
järjestölle tai yhteisölle.  
 
 
9. LUETTELO HUOMIONOSOITUKSISTA  
 
Liiton hallitus pitää myönnetyistä merkeistä ja viireistä luetteloa. Myönnetyt 
huomionosoitukset tulee kirjata liiton toimintakertomukseen vuosittain.  
 
 
10. KADONNUT HUOMIONOSOITUS  
 
Kadonneen ansiomerkin tai viirin tilalle luovutetaan pyynnöstä asianomaiselle uusi, ellei 
tämä ole aikaisemmin saamaansa tahallaan hävittänyt. Uudesta merkistä tai viiristä 
peritään tällöin valmistushinta.  
 
 
 
  



11. HUOMIONOSOITUSTEN MUOTO JA MITAT  
 
Merkkien ja viirien muodon ja mitat vahvistaa liiton hallitus.  
 
 
12. MUUT ANSIOMERKIT  
 
Lisäksi voidaan esittää haettavaksi muiden tahojen myöntämiä ansiomerkkejä. Tällaisia 
ovat Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristit tai ansiomitalit, Valon ansiomerkit 
sekä Keskuskauppakamarin ansiomerkit. Valon ansiomerkkihakemukset toimitetaan 
Valon hallitukselle helmikuun tai elokuun loppuun mennessä.  
 
12.1. Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristit ja ansiomitalit  
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristit ja ansiomitalit myöntää Opetus- ja 
kulttuuriministeriö. Suomen Salibandyliitto voi hakea jäsenseuransa tai alueensa 
aloitteesta näitä ansiomerkkejä. Nämä ansiomerkkianomukset on toimitettava liiton 
toimistoon 30.8. mennessä.  
 
12.2. Keskuskauppakamarin ansiomerkit  
Liiton ansiomerkkien lisäksi Suomen Salibandyliitto palkitsee henkilökuntaa 
kauppakamarin ansiomerkein.  
 
Päivitetty hallituksen päätöksellä 27.10.2015  
 
SUOMEN SALIBANDYLIITTO  
Hallitus  


