
C.  SUOMEN SOTILASURHEILULIITON HUOMIONOSOITUKSET JA 
NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET SEKÄ OHJEITA ERÄIDEN 
MUIDEN HUOMIONOSOITUKSIEN ESITTÄMISESTÄ 
 

1. YLEISTÄ 
 
Suomen Sotilasurheiluliitto ry myöntää esityksestä liiton toiminnassa ansioituneille 
henkilöille tai jäsenseuroille sekä liiton toimintaa tukeneille henkilöille tai yhteisöille 
seuraavia huomionosoituksia jäljempänä mainituin myöntämisperustein: 
 
 Liiton huomionosoitukset: 
 
 - kultainen ansiolevyke kullatulla rintamerkillä 
 - hopeinen ansiolevyke 
 - kullattu standaari 
 
 Jäsenseurojen huomionosoitukset: 
 
 - pronssinen ansiolevyke 
 - standaari 
 

2. MYÖNTÄMISPERUSTEET 

2.1 LIITON HUOMIONOSOITUKSET: 

Kultainen ansiolevyke kullatulla rintamerkillä 
 
Kultaisen ansiolevykkeen myöntää SotUL:n liittohallitus jäsenseuran johtokunnan, liiton 
työvaliokunnan tai liittohallituksen jäsenen esityksestä kuitenkin niin, että jäsenseuraa 
koskevan esityksen voivat tehdä vain kaksi viimemainittua. 
 
Voidaan myöntää henkilölle, joka 
 
 - on toiminut vähintään 10 vuotta erittäin ansiokkaasti SotUL:n liittotasoisissa luottamus- 
tai toimihenkilötehtävissä ja hänelle on aikaisemmin myönnetty hopeinen ansiolevyke 
 - on toiminut vähintään 10 vuotta erittäin ansiokkaasti sotilasurheiluseuran johtotehtävissä 
sekä ollut näkyvästi mukana SotUL:n liittotasoisessa toiminnassa ja hänelle on 
aikaisemmin myönnetty hopeinen ansiolevyke 
 - on pitkäaikaisella toiminnallaan ratkaisevasti tukenut SotUL:a tai toiminnallaan 
vaikuttanut erityisen merkittävästi liiton kehitykseen (ansiot tulee olla verrattavissa 
edellisiin kohtiin) 

Kultainen ansiolevyke 
 
 - 25 toimintavuoden jälkeen sotilasurheiluseuralle pitkäaikaisesta näkyvästä toiminnasta 
SotUL:ssa edellyttäen, että seuralle on aikaisemmin myönnetty hopeinen ansiolevyke 
 - yhteisölle pitkäaikaisesta SotUL:n toimintaan ratkaisevasti vaikuttaneesta tuesta. 



 
Kultainen ansiolevyke voidaan myöntää aikaisintaan viiden (5) vuoden kuluttua hopeisen 
ansiolevykkeen myöntämisestä (koskee kohtia, joissa hopeisen ansiolevykkeen 
myöntäminen mainitaan). 
 

Hopeinen ansiolevyke 
 
Hopeisen ansiolevykkeen myöntää SotUL:n työvaliokunta jäsenseuran johtokunnan tai 
työvaliokunnan jäsenen esityksestä kuitenkin niin, että jäsenseuraa koskevan esityksen 
voi tehdä vain työvaliokunnan jäsen. 
 
Voidaan myöntää henkilölle, joka 
 
 - on toiminut vähintään viisi (5) vuotta ansiokkaasti SotUL:n luottamus- tai 
toimihenkilötehtävissä tai muulla tavoin näkyvästi SotUL:n liittotasoisessa toiminnassa 
 - on toiminut vähintään seitsemän (7) vuotta ansiokkaasti sotilasurheiluseuran 
johtotehtävissä 
 - on toiminnallaan ratkaisevasti tukenut SotUL:a tai vaikuttanut ratkaisevasti liiton tai 
jäsenseuran toimintaan ja kehitykseen. 
 
Voidaan myöntää 
 
 - sotilasurheiluseuralle aikaisintaan 10 toimintavuoden jälkeen ansiokkaasta toiminnasta 
SotUL:n jäsenseurana 
 - yhteisölle pitkäaikaisesta SotUL:n tai sen jäsenseuran toimintaan vaikuttaneesta tuesta. 
 -  

Kullattu standaari 
 
Kullatun standaarin myöntää SotUL:n liitohallitus jäsenseuran johtokunnan, liiton 
työvaliokunnan tai liittohallituksen jäsenen esityksestä kuitenkin niin, että 
sotilasurheiluseuraa koskevan esityksen voivat tehdä vain kaksi viimeksi mainittua. 
 
Voidaan myöntää henkilölle, sotilasurheiluseuralle tai yhteisölle silloin kun siihen on 
erityistä syytä 
 
 - kultaisen tai hopeisen ansiolevykkeen myöntämisperustein, kun ansiolevykkeen 
myöntäminen ei ole tarkoituksenmukaista tai soveltuva ansiolevyke on jo myönnetty 
 - henkilön täyttäessä 50, 60, 70, 75 jne. vuotta 
 - sotilasurheiluseuralle sen täyttäessä 20, 30, 40, 50 jne. vuotta 
 - yhteisölle sen täyttäessä 50, 60, 70, 75 jne. vuotta 
 - mahdollisissa muissa edellä mainittuihin verrattavissa erityistapauksissa. 
   
  



2.2 JÄSENSEURAN HUOMIONOSOITUKSET: 
 

Pronssinen ansiolevyke 
 
Pronssisen ansiolevykkeen myöntää sotilasurheiluseuran johtokunta seuraavin perustein 
 
 - seuran toiminnassa ansioituneelle henkilölle tai henkilölle, joka on ratkaisevasti tukenut 
tai muulla tavoin vaikuttanut edistävästi seuran toimintaa 
 - yhteisölle, joka on merkittävästi tukenut sotilasurheiluseuraa 
 - sotilasurheiluseuraan kuuluvalle urheilijalle menestymisestä kansainvälisissä kilpailuissa 
(ml sotilaskilpailut) sekä SM-kilpailuissa tai muista erityisistä ansioista urheilijana. 
   

Standaari 
 
Standaarin myöntää sotilasurheiluseuran johtokunta 
 
 - henkilölle tai yhteisölle pronssisen ansiolevykkeen perustein, kun ko. ansiolevykkeen 
myöntäminen ei ole tarkoituksenmukaista tai se on aiemmin myönnetty 
 - huomionosoituksena henkilölle tai yhteisölle merkkipäivänä. 
 

3. HUOMIONOSOITUSTEN LUOVUTTAMINEN  
 
Liiton huomionosoitukset luovuttaa saajalle liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai 
erikseen nimetty liittohallituksen jäsen. Seuran myöntämät huomionosoitukset luovuttaa 
vastaavasti johtokunnan valtuuttama henkilö. Kukin huomionosoituksista voidaan myöntää 
vain yhden kerran. 
 

4. HUOMIONOSOITUSTEN HANKINTA JA KUSTANNUKSET 
 
Sotilasurheiluliitto hankkii kaikki huomionosoitukset kootusti. Sotilasurheiluseurat voivat 
tilata pronssisia ansiolevykkeitä ja standaareja liitolta erikseen ilmoitettavaan hintaan. 
 
Huomionosoitusten kustannuksista vastaa aina myöntäjä. 
 

5. HUOMIONOSOITUSTEN KIRJAAMINEN 
 
Huomionosoitukset tulee yhteensattumien ja päällekkäisyyksien vuoksi kirjata ja ilmoittaa 
seuraavasti 
 

LIITON HUOMIONOSOITUKSET 
 
 - kirjataan liittohallituksen ja työvaliokunnan pöytäkirjojen mukaisesti tarkoitukseen 
varattuun kansioon, 
 - varustetaan juoksevalla numerolla (kaiverretaan), 
 - ilmoitetaan tiedotteissa ja kunkin vuoden toimintakertomuksessa. 
 



JÄSENSEUROJEN HUOMIONOSOITUKSET 
 
 - tulee kirjata seuran toimesta johtokunnan pöytäkirjojen mukaisesti, 
 - ilmoitetaan SotUL:lle heti myöntämispäätöksen jälkeen. 
 
 

6. OHJEITA MUISTA HUOMIONOSOITUKSISTA  
 
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristin tai ansiomitalin antamista koskeva ehdotus 
tulee tehdä Suomen Sotilasurheiluliiton hallitukselle 30.9. mennessä edelleen 
opetusministeriölle toimitettavaksi (31.10. mennessä). Ohjeet ehdotuksesta löytyvät 
www.minedu.fi.   
 
Urheilun keskusjärjestöjen huomionosoituksia koskevat säännöt ja ohjeet ovat saatavissa 
keskusjärjestöjen toimistoista. 
 
 
Suomen Sotilasurheiluliiton huomionosoituksia koskeva esityskaavake on seuraavalla 
sivulla 



7.  SUOMEN SOTILASURHEILULIITON HUOMIONOSOITUKSIA 
KOSKEVA ESITYS 

 
Esitys huomionosoituksesta 
 
 
 
Nimi (sukunimi ja etunimet) ______________________________________________ 
    
Arvo tai ammatti                 ______________________________________________ 
 
Osoite ___________________________________________________________ 
 
Sotilasurheiluseura            ______________________________________________ 
 
Esitettävä huomionosoitus______________________________________________ 
 
Paikka ja aika     _________________              ___.___. 20 ___ 
 
     
Esittävän seuran puolesta (allekirjoitukset, nimen selvennys) 
 
 
 
 
 ______________________            ________________________ 
 
 
 
      
Tietoja esityksen perusteluiksi seuraavilla sivuilla otsikoituina alla olevien kohtien (1-9) 
mukaisesti: 
 
1. Opinnot 
2. Toiminta sotilasurheiluseurassa 
3. Toiminta siviiliseurassa 
4. Toiminta SotUL:ssa 
5. Omakohtainen urheilutoiminta 
6. Muu urheilua edistävä toiminta 
7. Kirjallinen toiminta 
8. Aiemmin myönnetyt huomionosoitukset 
9. Yleisperustelut 
 


