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SULASOLin POHJOIS-KARJALAN PIIRI RY 
 

 

Ohjesääntö piirin merkeistä ja muista huomionosoituksista 
 

 
Ansiomerkki 
 

Piirin hallitus voi harkintansa mukaan myöntää ansiomerkin henkilölle, joka 

on aktiivisesti, ansiokkaasti ja merkittävän pitkän ajan osallistunut piirin 

yhden tai useamman jäsenyhdistyksen toimintaan ja toiminta on ollut eri-

tyisen ansiokasta jäsenyhdistyksessä ja/tai piirin luottamustehtävässä. 

  

Merkki voidaan myöntää myös henkilölle jos hänen toiminta-aikansa jä-

senyhdistyksessä on viidentoista (15) vuoden mittainen. Merkin myöntä-

mistä voivat kirjallisesti esittää piirin jäsenyhdistykset, jolloin liitteenä 

tulee olla piirihallituksen hyväksymä kaavake. 

 

Piirihallitus voi myöntää merkin myös ilman esitystä. 

 

 

Kunniamerkki 
 

Piirin hallitus voi myöntää henkilölle, joka pitemmän ajan on erityisen ansi-

okkaasti ottanut osaa piirin toimintaan ja jolla on piirin ansiomerkki. Merkin 

myöntämistä voivat kirjallisesti esittää piirin jäsenyhdistykset, jolloin liit-

teenä tulee olla piirihallituksen hyväksymä kaavake. Piirihallitus voi myön-

tää merkin myös ilman esitystä. 

 

 

Pöytäviiri 
Piirin hallitus voi myöntää viirin yhteisölle tai yksityiselle henkilölle, joka on 

ansiokkaasti tukenut piirin toimintaa. Viiri voidaan antaa myös huo-

mionosoituksena yhteisöille niiden merkkipäivänä. 

 

 

Kunniapuheenjohtaja 
 

Piirin hallitus voi nimittää kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on piirin 

puheenjohtajana toiminut poikkeuksellisen ansiokkaasti ja hoitanut piirin 

muitakin luottamustehtäviä menestyksellisesti myös liittotasolla hänelle us-

kotuissa tehtävissä. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. 

 

 

Kunniajäsen 
 

Piirin hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut piirin 

luottamustehtävissä vähintään 20 vuoden ajan ja saanut piirin kunniamer-

kin. Kunniajäseniä voi olla useita samanaikaisesti. 
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Hannikais-plaketti 
 

Hannikais-plaketti on piirin korkein kunnianosoitus. Piirin hallitus voi antaa 

sen henkilölle, joka pitemmän ajan on poikkeuksellisen ansiokkaasti toimi-

nut piirin luottamus- ja muissa merkittävissä tehtävissä ja joka on saanut 

piirin kunniamerkin tai henkilölle – myös yhteisölle – joka on erityistä tun-

nustusta ansaitsevalla tavalla edistänyt piirin pyrkimyksiä. Piirin hallitus voi 

tarvittaessa asettaa 2-3 hengen työryhmän valmistelemaan asiaa. 

 

 
Erityisiä säännöksiä 
 

Mainittujen merkkien ja huomionosoitusten myöntämispäätösten on oltava 

yksimieliset.  

 

Merkkejä ja huomionosoituksia ei saa luovuttaa toiselle henkilölle. 

 

Merkkien ja huomionosoitusten saaneille annetaan kunniakirja. 

 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuista ja hä-

nellä on vapaa pääsy kaikkiin piirin järjestämiin konsertteihin ja juhlatilai-

suuksiin. 

 

Mikäli esitys, joka koskee kunniapuheenjohtajuutta, kunniajäsenyyttä tai 

Hannikais-plaketin myöntämistä, raukeaa, ei käsiteltyä asiaa merkitä pöy-

täkirjaan. 

 

 

Muut ohjeet 
 

Piirin merkkejä kannetaan yhdistyksen merkkien yläpuolella. 

 

Piiri pitää luetteloa merkeistä ja muista kunnianosoituksista sekä numeroi 

ansio- ja kunniamerkit ja pöytäviirit. 

 

Kadonneen merkin tilalle voidaan piiriltä lunastaa uusi merkki. 

 

 

 

Tämä ohjesääntö on hyväksytty SULASOLin Pohjois-Karjalan piiri ry:n halli-

tuksen kokouksessa Joensuussa 14.2.2015. 

 

Samalla 29.11.2002 hyväksytty ohjesääntö raukeaa. 

 

 

 


