13.10.2021

SUOMEN PYÖRÄILY RY
ANSIOMERKKI- JA PALKITSEMISSÄÄNÖT

Luku I

YLEISTÄ

1.1

Suomen Pyöräily ry:n (SP) hallitus päättää tehtyjen ehdotusten perusteella liiton
jäsenseurojen, yksityisten henkilöiden tai yhteisöjen palkitsemisesta Suomen
Pyöräily ry:n ansiomerkillä tai ansioplaketilla.

1.2

Palkitsemisen tai huomionosoituksen muodosta päätettäessä huomioidaan
asianomaisen
toiminta
kansainvälisen
pyöräilyjärjestön,
kansallisen
pyöräilyjärjestön, -alueen, aluejaoston tai seuran johtoelimissä, edustustehtävissä
tai muut pyöräilyä edistäneet toimet.

1.3

Palkitsemiset suoritetaan Suomen Pyöräilyn syys- tai kevätkokouksessa, liiton tai
seuran vuosijuhlassa tai vastaavassa tilaisuudessa. Palkitseminen voidaan suorittaa
myös huomionosoituksen saajan merkkipäiväonnittelujen yhteydessä.

1.4

Ansiomerkkiä kannetaan SP:n tai sen jäsenyhdistyksen tai muiden urheilujärjestöjen juhlatilaisuuksissa, SP:n ja sen jäsenyhdistyksen kokouksissa tai
vastaavissa tilaisuuksissa sekä kansallisissa että kansainvälisissä
pyöräilykilpailuissa.

1.5

Ehdotuksen ansiomerkin tai ansioplaketin myöntämiseksi tekevät SP:n
jäsenseurat, jaostot, valiokunnat tai hallitus. SP:n hallitukselle osoitettu ehdotus on
toimitettava perusteluineen ja liitteineen liiton toimistoon, vähintään kuusikymmentä
(60) päivää ennen suunniteltua jakotilaisuutta.

1.6

Ansiomerkki tai -plaketti on saajan henkilökohtaista omaisuutta eikä niitä saa
luovuttaa toiselle henkilölle. Kadonneen merkin tilalle voi asianomainen lunastaa
uuden.

1.7

Palkituista pidetään kortistoa liiton toimistossa.

1.8

Ansiomerkeistä tai ansioplaketeista peritään liittohallituksen vahvistama maksu, jonka
suorittaa ehdotuksen tekijä.
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Luku II
2.1

ANSIOMERKIT JA ANSIOPLAKETTI

Suomen Pyöräilyn pronssinen ansiomerkki (PAM)

Pronssinen ansiomerkki annetaan pyöräilyn
edustustehtävistä tai menestyksestä arvokilpailussa.

hyväksi

tehdystä

työstä,

Pyöräilyn hyväksi tehdyksi työksi voidaan katsoa mm.:
• Saavuttanut kaksi (2) Suomen Mestaruutta
• Saavuttanut neljä (4) Suomen mestaruusmitalia
• Saavuttanut neljä (4) Suomen ikäluokkamestaruutta
• Saavuttanut kahdeksan (8) Suomen ikäluokkamestaruusmitalia
• Ollut viisi (5) kertaa virallisen maajoukkueen edustajana
• Menestynyt Euroopan tai Pohjoismaiden Mestaruuskilpailuissa
• Ollut kaksi (2) kertaa EM- tai MM-joukkueessa
• Pyöräilyn olympiaedustus
• Ansiokas harrastustoiminta
• SP:n hallituksessa yksi (1) kausi
• SP:n jaostossa tai valiokunnassa neljä (4) vuotta
• Alueen tai piirin jaostossa viisi (5) vuotta
• Seuran luottamustehtävissä kuusi (6) vuotta
• Toiminta tuomari- ja valmentajatehtävissä
• Muu pyöräilyä edistävä teko
2.2

Suomen Pyöräilyn hopeinen ansiomerkki (HAM)

Hopeinen ansiomerkki annetaan huomattavasta pyöräilyn hyväksi tehdystä työstä,
edustustehtävistä tai menestyksestä arvokilpailuissa.
Huomattavaksi pyöräilyn hyväsi tehdyksi työksi voidaan katsoa mm.:
• Saavuttanut viisi (5) Suomen Mestaruutta
• Saavuttanut kymmenen (10) Suomen mestaruusmitalia
• Saavuttanut kymmenen (10) Suomen ikäluokkamestaruutta
• Saavuttanut kaksikymmentä (20) Suomen ikäluokkamestaruusmitalia
• Ollut kymmenen (10) kertaa virallisen maajoukkueen edustajana
• Saavuttanut Euroopan tai Pohjoismaitten Mestaruuskilpailuissa mitalin
• Ollut neljä (4) kertaa EM- tai MM-joukkueessa
• Kaksi (2) pyöräilyn olympiaedustusta
• Pitkäaikainen ansiokas harrastustoiminta
• SP:n hallituksessa kaksi (2) kautta
• SP:n jaostossa tai valiokunnassa kahdeksan (8) vuotta
• Alueen tai piirin jaostossa kymmenen (10) vuotta
• Seuran luottamustehtävissä kaksitoista (12) vuotta
• Valittu kv- pyöräilyjärjestön johtoelimiin
• Huomattava teko tuomari- tai valmentajatehtävissä
• Muu huomattava teko pyöräilyn hyväksi.
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2.3

Suomen Pyöräilyn kultainen ansiomerkki (KAM)

Kultainen ansiomerkki annetaan erityisen suurista ansioista pyöräilyn hyväksi
tehdystä työstä, edustustehtävistä tai menestyksestä arvokilpailuissa.
Erityisen suuriksi ansioiksi voidaan katsoa mm.:
• Saavuttanut viisitoista (15) Suomen Mestaruutta aikuisten sarjassa
• Saavuttanut kolmekymmentä (30) Suomen mestaruusmitalia miesten tai
naisten sarjassa
• Ollut kolmekymmentä (30) kertaa virallisen maajoukkueen edustajana
• Saavuttanut Euroopan tai Pohjoismaiden Mestaruuden
• Ollut kahdeksan (8) kertaa EM- tai MM-joukkueessa
• Kolme pyöräilyn olympiaedustusta
• Pitkäaikainen erityisen ansiokas harrastustoiminta
• SP:n hallituksessa viisi (5) kautta
• SP:n jaostossa tai valiokunnassa viisitoista (15) vuotta.
• Alueen tai piirin jaostossa kaksikymmentä (20) vuotta
• Seuran luottamustehtävissä kaksikymmentäviisi (25) vuotta
• Ansiokas toiminta kv-pyöräilyjärjestön luottamustehtävissä
• Erityisen huomattava teko tuomari- tai valmentajatehtävissä
• Muu erityisen huomattava teko pyöräilyn hyväksi

2.4

Suomen Pyöräilyn ansioristi (PAR)

Ansioristi annetaan erityisen suurista ja mittavista ansiosta pyöräilyn hyväksi
tehdyssä työssä.
Ansiomerkki voi olla samanaikaisesti enintään kuudella elossa olevalla asioituneella
henkilöllä.
Merkin myöntää SP:n hallitus.

2.5

Ansioplaketti

Suomen Pyöräilyn numeroitu ansioplaketti (AP) annetaan kiitokseksi ansiokkaasta
toiminnasta Suomen pyöräilyn hyväksi.
Plaketti voidaan ojentaa yhteistyökumppaneille, -järjestöille tai henkilöille.
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Luku III
3.1

PALKITSEMISET

Viiri (standaari)
Suomen Pyöräilyn viiriä (standaari) käytetään liiton kokouksissa, juhlatilaisuuksissa jne. Viiri
(standaari) voidaan ojentaa myös juhla- ja edustustilasuukissa sekä merkkipäivillä.

3.2.

Kunniakirja
Suomen Pyöräilyn kunniakirja voidaan antaa tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta
Suomen pyöräilyn hyväksi. Kunniakirja voidaan antaa myös muiden tunnustusten
yhteydessä.

3.3.

Suomen Pyöräilyn merkki
Suomen Pyöräilyn merkki on kaikkien vapaasti ostettavissa oleva liiton tunnus. Merkkiä
voidaan myydä erilaisissa tapahtumissa ja antaa esim. maajoukkuevierailuilla.
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