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A

YLEISTÄ
1

ANSIOKERTYMÄN, PALKITSEMISEN ja MUISTAMISEN REKISTERÖINTI
- Seuran tulee pitää kirjaa toimihenkilöidensä ja jäseniensä ansiokertymistä
sekä piirin ja liiton seuran jäsenilleen myöntämistä palkitsemisista ja
muistamisista.
- Seuran myöntämästä palkitsemisesta ja muistamisesta päätöksen tekee
seuran hallitus.

2

ANSIOMERKKI- ja MUISTAMISESITYKSEN LAATIMINEN
- Seuran ansiomerkki- ja muistamisesityksen voi tehdä yksittäinen henkilö.
Esitys tulee osoittaa seuran hallitukselle.
- Esityksestä on käytävä ilmi henkilön tekemiset vuosittain ja siinä on oltava
laatijan nimi sekä yhteystiedot
Esim. Valmentajana
2000 – 2004 5v
Joukkueenjohtajana
2005 – 2009 5v
Hallituksen jäsen
2008 – 2010 3v

3

ANSIOMERKIN ja MUISTAMISEN MYÖNTÄMINEN
- Esityksen ja päätöksen seuran kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi
tehdä seuran hallitus.
- Päätöksen seuran myöntämistä ansiomerkeistä, palkitsemisista ja
muistamisista tekee seuran hallitus.
- Ansiomerkit suositellaan jaettavaksi vuosikokouksissa tai seuran
vuosijuhlissa.
- Ansiomerkkiä käytetään seuran suurimmissa juhlatilaisuuksissa.

B

HENKILÖN PALKITSEMINEN
1

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran hallituksen toimesta
seuran entinen puheenjohtaja erityisen suurista ansioista seuran hyväksi.

2

Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua seuran hallituksen toimesta henkilö,
joka on toiminut erityisen pitkään ja ansiokkaasti seuran hyväksi. Ennen

kunniajäseneksi kutsumista täytyy henkilölle olla myönnetty seuran kultainen
ansiomerkki. Seuralla voi olla enintään 12 elossa olevaa kunniajäsentä ja 1
kunniapuheenjohtaja, jotka muodostavat kunniatoimikunnan.

C

3

Seuran kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on
- toiminut vähintään 20 vuotta seuran hallituksessa, työsuhteessa seuraan tai
seuran toimihenkilönä.
- toiminut erityisen ansiokkaasti seuran tarkoitusperien hyväksi.
- Seuran kultainen ansiomerkki on numeroitu.

4

Seuran hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on
- toiminut vähintään 10 vuotta seuran hallituksessa, työsuhteessa seuraan,
toimihenkilönä tai aikuisten edustusjoukkueen pelaajana.
- toiminut Suomen Mestaruuden voittaneen joukkueen vastuuvalmentajana.
- toiminut ansiokkaasti seuran tarkoitusperien hyväksi.

5

Seuran numeroitu pöytästandaari tai muu esine
- seura voi palkita erityisesti ansioituneen henkilön numeroidulla
pöytästandaarilla tai muulla esineellä.

6

Vuosipalkinnot
- Seuran hallitus palkitsee vuosittain kiertopalkinnolla Vuoden Valmentajan,
Vuoden Mies- ja Naispelaajan, Vuoden Poika- ja Tyttöpelaajan, Vuoden
Tukijan, Vuoden Peekoolaisen ja Vuoden Joukkueen.
- Seura palkitsee kuukausittain vapaaehtoistoimijan kunniakirjalla ja
lahjakortilla.
- Seura voi palkita erityisen merkittävän teon seuran eteen tehneen henkilön
tai yhteistyötahon Respect-palkinnolla (numeroitu seinälaatta).

HENKILÖN MUISTAMINEN
Seuran hallitus voi muistaa henkilöä merkkipäivänä (50v, 60v, 70v, 75v, 80v
jne) numeroidulla pöytästandaarilla tai muulla esineellä.

D

MUUN YHTEISÖN PALKITSEMINEN ja MUISTAMINEN
Seuran hyväksi suoritetusta toiminnasta voi seura palkita ja/tai muistaa
yhteistyökumppaneita, - seuroja tai muita yhteisöjä numeroidulla
pöytästandaarilla, muulla esineellä tai lahjakortilla.

E

ALUMNITOIMINTA
Seura kutsuu vuosittain Alumniin pelaajia, jotka ovat edustaneet seuraamme
nappulaliigasta aina A-junioreihin (pojat) / B-junioreihin (tytöt) saakka, eli
pelannut katkeamattomasti ilman välivuosia koko junioriajan seurassa.

