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1.	  ANSIOMERKKISÄÄNNÖT	  
	  
1	  §	  	  
Ansiokkaasta	  toiminnasta	  Suomen	  Käsipalloliiton	  hyväksi	  voidaan	  henkilö	  palkita	  liiton	  kultaisella	  tai	  hopeisella	  
ansiomerkillä.	  
	  
2	  §	  
Liiton	  kultainen	  ansiomerkki	  on	  liiton	  hopeinen	  pienoismerkki,	  jota	  ympäröi	  kultainen	  seppele.	  Hopeinen	  
ansiomerkki	  on	  samanlainen	  paitsi	  että	  sitä	  ympäröi	  hopeinen	  seppele.	  Seppeleet	  on	  valmistettu	  kullasta	  ja	  
hopeasta.	  
	  
3	  §	  	  
Kunniapuheenjohtajaksi	  voidaan	  kutsua	  henkilö,	  joka	  on	  toiminut	  liiton	  puheenjohtajana	  ja	  muissa	  liiton	  
johtotehtävissä	  yhteensä	  vähintään	  20	  vuotta.	  Liitolla	  voi	  olla	  kerrallaan	  vain	  yksi	  kunniapuheenjohtaja.	  
	  
4	  §	  	  
Kunniajäseneksi	  voidaan	  kutsua	  henkilö,	  joka	  on	  vähintään	  20	  vuoden	  ajan	  toiminut	  liittohallituksessa	  	  tai	  muissa	  
liiton	  elimissä,	  tai	  muuten	  edistänyt	  liiton	  tarkoitusperien	  toteutumista.	  

	  
5	  §	  	  
Kultainen	  ansiomerkki	  voidaan	  myöntää	  henkilölle,	  joka	  

1. on	  toiminut	  liittohallituksessa	  tai	  liiton	  muissa	  elimissä	  vähintään	  15	  vuotta	  
2. on	  toiminut	  liiton	  jäsenseuran	  johtotehtävissä	  vähintään	  25	  vuotta	  
3. on	  toiminut	  muuten	  erittäin	  ansiokkaasti	  liiton	  hyväksi	  taikka	  tehnyt	  merkityksellistä	  työtä	  kansainvälisen	  

käsipalloilun	  hyväksi.	  
	  
6	  §	  
Hopeinen	  ansiomerkki	  voidaan	  myöntää	  henkilölle,	  joka	  

1. on	  toiminut	  liittohallituksessa	  tai	  muissa	  liiton	  elimissä	  vähintään	  10	  vuotta	  	  
2. on	  toiminut	  liiton	  jäsenseuran	  johtotehtävissä	  vähintään	  15	  vuotta	  	  
3. on	  toiminut	  muuten	  ansiokkaasti	  käsipalloilun	  hyväksi	  

	  
	  
	  



	  

	  

7	  §	  	  
Pronssinen	  plaketti	  voidaan	  myöntää	  henkilölle,	  joka	  on	  seuratasolla	  toiminut	  käsipalloilun	  hyväksi	  vähintään	  10	  
vuotta.	  
	  
8	  §	  	  
Pelaajamerkit	  
Kultainen	  pelaajamerkki	  voidaan	  myöntää	  pelaajalle,	  joka	  on	  edustanut	  Suomea	  50	  aikuisten	  maaottelussa.	  
	  
9	  §	  	  
Toimitsijamerkit	  
	  
Kultainen	  toimitsijamerkki	  voidaan	  myöntää	  erotuomarille,	  joka	  on	  tuominnut	  vähintään	  300	  aikuisten	  korkeimman	  
sarjatason	  ottelua.	  
	  
10	  §	  	  
Erityisistä	  syistä	  liittohallitus	  voi	  yksimielisellä	  päätöksellä	  myöntää	  edellä	  mainittuja	  ansiomerkkejä	  ja	  plaketteja	  
myös	  muille	  henkilöille	  ja	  yhteisöille.	  Liittohallitus	  voi,	  sen	  lisäksi	  mitä	  liiton	  säännöissä	  sanotaan,	  yksimielisellä	  
päätöksellä	  myöntää	  henkilöille	  liiton	  vapaakortin.	  
	  
11	  §	  
Suomen	  Käsipallosankarit	  
Käsipallosankariksi	  voidaan	  nimetä	  aktiivisen	  peli-‐	  tai	  erotuomariuransa	  lopettanut	  henkilö,	  jonka	  ura	  on	  ollut	  
kansallisesti	  merkittävä.	  Liittohallitus	  päättää	  Käsipallosankarit-‐arvonimen	  vastaanottajista	  ansiomerkkivaliokunnan	  
esityksestä.	  Listaa	  voidaan	  täydentää	  aina	  kun	  liitto	  täyttää	  tasan	  viisiä	  vuosia.	  
	  
12	  §	  
Liiton	  viiri	  voidaan	  antaa	  henkilöille	  ja	  yhteisöille.	  
	  
13	  §	  
Esityksiä	  liiton	  ansiomerkin	  myöntämiseksi	  voivat	  tehdä	  liiton	  elimet,	  jäsenseurat	  sekä	  liittohallituksen	  jäsenet	  
liittohallituksen	  asettamalle	  ansiomerkkivaliokunnalle,	  joka	  käsittelee	  ne	  ja	  huomautuksineen	  ja	  lausuntoineen	  
esittelee	  ne	  liittohallituksen	  ratkaistaviksi.	  Esitystä	  on	  seurattava	  asianomaisen	  henkilön	  ansioluettelo	  sekä	  selostus	  
hänen	  toiminnastaan	  käsipallourheilun	  hyväksi.	  Esitys	  on	  jätettävä	  valiokunnalle	  vuosittain	  28.2	  tai	  31.8,	  mennessä.	  
	  
14	  §	  	  
Liiton	  ansiomerkit	  numeroidaan	  ryhmittäin	  ja	  niistä	  on	  pidettävä	  luetteloa.	  
	  	  
15	  §	  
Liiton	  ansiomerkit	  jaetaan	  liiton	  varsinaisissa	  kokouksissa.	  Liittohallitus	  voi	  luovuttaa	  liiton	  ansiomerkin	  myös	  muissa	  
tilaisuuksissa.	  
2.	  HAKUOHJEET	  



	  

	  

	  
2.1.	  Opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriön	  (OKM)	  ansioristit	  ja	  -‐mitalit	  
Haetaan	  käyttämällä	  Opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriön	  ansiomerkki-‐hakulomaketta	  siten,	  että	  lomake	  ja	  siihen	  
kuuluvat	  liitteet	  on	  toimitettu	  Suomen	  Käsipalloliiton	  toimistoon	  viimeistään	  31.	  elokuuta	  mennessä.	  
	  

• Postitse:	  
Suomen	  Käsipalloliitto	  
Radiokatu	  20	  
00093	  VALO	  

• Sähköpostitse:	  
info@finnhandball.net	  

	  
Liitto	  toimittaa	  arvioinnin	  jälkeen	  anomukset	  keskitetysti	  Opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriöön.	  
Lisätietoja	  osoitteesta	  www.minedu.fi/OPM/Liikunta/palkinnot_ja_ansiomerkit/	  
	  
2.2.	  Suomen	  Käsipalloliiton	  ansiomerkit	  
Haetaan	  käyttämällä	  Suomen	  Käsipalloliiton	  ansiomerkki-‐hakulomaketta	  siten,	  että	  lomake	  ja	  siihen	  kuuluvat	  liitteet	  
on	  toimitettu	  Suomen	  Käsipalloliiton	  toimistoon	  viimeistään	  28.	  helmikuuta	  tai	  31.	  elokuuta	  mennessä.	  
	  

• Postitse:	  
Suomen	  Käsipalloliitto	  
Radiokatu	  20	  
00093	  VALO	  

• Sähköpostitse:	  
info@finnhandball.net	  

	  
Ansiomerkkivaliokunta	  käsittelee	  anomukset	  maaliskuun	  ja	  syyskuun	  kokouksissaan.	  
	  
Muistutamme,	  että	  anoja	  vastaa	  ansioristien,	  -‐mitalien	  ja	  -‐merkkien	  kustannuksista.	  
	  
Luettelo	  Suomen	  Käsipalloliiton	  myöntämistä	  ansiomerkeistä	  löytyy	  liiton	  kotisivuilta.	  
	  
3.	  HINNAT	  	  
	  
Suomen	  Käsipalloliitolta	  anottavien	  ansiomerkkien	  hinnat:	  
	  

Nimike	   	   	   à	  
• Kultainen	  ansiomerkki	  	   40,00	  €	  
• Hopeinen	  ansiomerkki	   30,00	  €	  
• Pronssinen	  plaketti	   	   25,00	  €	  
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