ANSIOMERKKISÄÄNNÖT

Suomen Jääkiekkoliiton tai sen seurojen hyväksi tehdystä toiminnasta voidaan
henkilöille ja yhteisöille myöntää seuraavia huomionosoituksia:
Suuri ansioristi
Kunniapuheenjohtaja
Kultainen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki
Pronssinen ansiomerkki
Pelaajan kultainen ansiomerkki
Pelaajan hopeinen ansiomerkki
Erotuomarin kultainen ansiomerkki
Erotuomarin ansiomerkki
Ottelutoimihenkilön kultainen ansiomerkki
Ottelutoimihenkilön ansiomerkki
Kultaviiri
Hopeaviiri
Tunnustusviiri

HUOMIONOSOITUKSET
Suuri ansioristi annetaan henkilölle, joka on tehnyt suuria ja pysyvästi merkittäviä palveluksia Suomen jääkiekkoilun hyväksi. Kultaisen ansioristin myöntämisestä päättää liittohallitus. Ansioristejä myönnetään enintään keskimäärin1 kpl/v.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua liiton entinen puheenjohtaja merkittävistä ansioista.
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka toiminnallaan on saavuttanut vähintään 75 toimintapistettä. Edellytyksenä merkin saamiselle on vähintään 45 vuoden ikä. Merkkiä seuraa liiton vapaakortti siihen liittyvine erikseen, vuosittain määritettävine käyttöoikeuksineen.
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka toiminnallaan on saavuttanut vähintään 50 toimintapistettä.
Pronssinen ansiomerkki voidaan alueen toimesta myöntää henkilölle, joka toiminnallaan on saavuttanut 10 toimintapistettä tai vähintään 5 vuotta.
Kultaviiri voidaan myöntää järjestölle, jääkiekkoseuralle tai muulle yhteisölle, joka on 50 vuotta ansiokkaasti toiminut jääkiekkoilun hyväksi. Kultaviiri voidaan
myös myöntää henkilölle, joka on saanut SJL:n kultaisen ansiomerkin ja on toiminnallaan saavuttanut vähintään 150 toimintapistettä.
Hopeaviiri voidaan myöntää järjestölle, jääkiekkoseuralle tai muulle yhteisölle,
joka on 30 vuotta ansiokkaasti toiminut jääkiekkoilun hyväksi. Hopeaviiri voidaan

myös myöntää henkilölle joka on toiminut ansiokkaasti jääkiekon hyväksi 30
vuotta. Edellytyksenä viirin saamiselle on vähintään 45 vuoden ikä.
Tunnustusviiri voidaan myöntää henkilölle, järjestölle tai yhteisölle merkittävästä
toiminnasta jääkiekon hyväksi.

Pelaajan kultainen ansiomerkki voidaan myöntää pelaajalle, joka on osallistunut 150 miesten tai naisten A-maaotteluun. Merkkiä seuraa liiton vapaakortti siihen liittyvine erikseen, vuosittain määritettävine käyttöoikeuksineen.
Erotuomarin kultainen ansiomerkki voidaan myöntää erotuomarille, joka on
saavuttanut 1200 pistettä. Merkin edellytyksenä on 45 vuoden ikä. Merkkiä seuraa liiton vapaakortti siihen liittyvine erikseen, vuosittain määritettävine käyttöoikeuksineen.
Pisteet kertyvät seuraavasti:

A-maaottelut
U20, U18, U16 -maaottelut
SM-liiga- ja SM-liigakarsintaottelut sekä
kv. pääsarjatason turnaukset
Mestis- ja nuorten SM-sarjan ottelut
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Erotuomarin ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään 15 pelikautena
toiminut
aktiivisesti erotuomarina. Minimi ottelumäärä ansiomerkkilaskennassa on 30 ottelua/ vuosi.
Ottelutoimihenkilön kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka
on toiminut ottelutoimihenkilönä tai erotuomarina vähintään 30 vuotta. Minimi ottelumäärä ansiomerkkilaskennassa on 30 ottelua/ vuosi. Merkkiä seuraa liiton
vapaakortti siihen liittyvine erikseen, vuosittain määritettävine käyttöoikeuksineen.
Ottelutoimihenkilön ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut
ottelutoimihenkilönä tai erotuomarina vähintään 15 vuotta. Minimi ottelumäärä
ansiomerkkilaskennassa on 30 ottelua/ vuosi.

ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN, MYÖNTÄMINEN JA OMISTAMINEN SEKÄ
KÄYTTÖ
Kunniapuheenjohtajan kutsumisesta ja kultaisten ansiomerkkien sekä -viirien
myöntämisestä päättää liittohallitus.
Muiden merkkien osalta hallitus on valtuuttanut Jääkiekkoliiton alueet myöntämään pronssiset ansiomerkit ja ansiomerkkivaliokunnan myöntämään muut
huomionosoitukset.

Anomuksia ansiomerkkien myöntämiseksi voivat tehdä liiton omat luottamuselimet tai alueet tai jäsenseurat alueen lausunnolla varustettuna käyttämällä leijonat.fi-Internet-sivustolla olevaa sähköistä lomaketta.
Suomen Jääkiekkoliiton henkilökuntaa muistetaan Keskuskauppakamarin ansiomerkkikäytännön mukaisesti siten, että ansiomerkit myönnetään seuraavasti:
pronssinen merkki 10 vuoden, hopeinen 20 vuoden ja kultainen 30 vuoden palvelun jälkeen.
Anomukset on toimitettava anovan tahon aluepäällikölle seuraavasti:
1.2. / 1.5. / 1.9./ 1.11. mennessä. Ansiomerkkivaliokunta käsittelee merkkianomuksia 4 kertaa vuodessa; maalis-, kesä-, loka- ja joulukuussa.
Ansiomerkin anoja maksaa myönnetyn ansiomerkin (100 euroa kultaiset ansiomerkit, 50 euroa muut huomionosoitukset, sis. käsittely- ja toimituskulut.)
Merkkejä on käytettävä niiden arvokkuuden edellyttämällä tavalla.
Merkit ja viirit kuuluvat yksinomaan saajalle eikä niitä saa luovuttaa toiselle henkilölle tai yhteisölle.
Kadonneen ansiomerkin tai viirin tilalle luovutetaan pyynnöstä asianomaiselle
uusi, ellei tämä ole aikaisemmin saamaansa tahallaan hävittänyt. Merkistä ja viiristä suoritetaan tällöin valmistushinta.
SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO
9.1.2017
Liittohallitus

PISTELASKUTAULUKKO
SEURATOIMINTA

SM-liiga/ Mestis+jun Mestis/ Suomi-sarja+jun/ II-div+jun
Toiminnantaso ja/TAI rekisteröityjen pelaajien määrä
400
200
Hallinto
Jääkiekkoseuran tai jaoston pj.
tai
4
3
sihteeri/rahastonhoitaja tai
3
2
hallituksen jäsenyys tai
2
1
toimitusjohtaja, toiminnanjohtaja
3
2
urheilutoimenjohtaja
2
2
valmennus-, junioripäällikkö
2
2
markkinointi-, toimisto-, ravintolahenkilöstö, järjestyksenvalvonta
1
1
muu aktiivinen seuratoimija
1
1
Valmennus ja joukkueiden muu henkilöstö
Joukkueen taso
SM-liiga/Mestis
A-, B-, C-SM, Suomi-sarja
päävalmentaja
3
2
muut valmentajat
2
1
joukkueenjohtaja
2
2
vastuu huoltaja
2
2
lääkärit, fysioterapeutit, hierojat
2
1
muut huoltajat
2
1
muut toimijat
1
1

muut seurat
alle 200

2
1
1
1
1
1
1
1
Muut
1
1
1
1
1
1
1

ALUETOIMINTA
aluehallituksen pj.
aluehallituksen jäsen
aluepäällikkö
aluejoukkueiden toimijat

3
2
2
1

valiokunnan pj.
valiokunnan jäsen
aluekouluttaja
muut

2
1
1
1

6
4
3
3
2
4
2

liittovaltuuston pj.
liittovaltuuston vpj.
liittovaltuuston jäsen
liittokokousedustaja

4
3
2
1
3
1

4
2

liiton sektorijohtaja
muu liiton henkilökunta
Nais-, nuorisomaajoukkueet
päävalmentaja
muu johtoryhmä

3
2
1

MM-kisat johtava toimija
MM-kisat muu toimija
EM-kotikisat toimija

2
1
1

LIITTOTASON TOIMINTA
Hallinto
hallituksen pj.
hallituksen vpj.
hallituksen jäsen
valiokunnan pj.
valiokunnan jäsen
liiton toimitusjohtaja
liiton päällikkötaso
A-maajoukkue
päävalmentaja
muu johtoryhmä

2
1

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kansainvälisen jääkiekkoliiton
hallitus
kansainväliset toimikunnat
muu kansainvälinen toiminta

MUUT JÄÄKIEKKOON LIITTYVÄT URHEILUYHTEISÖT
SM-liiga/Sarjaseurat/Jääkiekkosäätiö/Vierumäkiyhtiöt/Jääkiekkomuseo/Halliyhtiöt/Tukiyhdistykset ja säätiöt/ Pelaajayhdistys/Olympiakomitea/SLU
hallitus pj tai toimitusjohtaja
2
hallituksen tai johtoryhmän jäsen
1
Muut yhteisöt: alumnit, veteraanit jne.
hallituksen tai johtoryhmän jäsen
1
Sama henkilö voi saada yhdeltä toimialueelta kutakin vuotta kohden enintään 6 pistettä ja toimiessaan eri tehtävissä eri tasoilla hän voi saada kutakin vuotta kohden yhteensä 7 pistettä.

