Suomen Judoliitto ry
Suomen Judoliiton ansiomerkkisäännöt
1§
Suomen Judoliitto voi hallituksen päätöksellä palkita liiton ja seurojen luottamus- ja
toimihenkilöitä sekä yhteisöjä että yksityisiä henkilöitä tai yhteisöjä judon hyväksi tehdystä
työstä seuraavilla ansiomerkeillä ja huomionosoituksilla jäljempänä mainituin perustein:
• Kultainen ansiomerkki kultaisin reunuksin (2. luokan ansiomerkki)
• Hopeinen ansiomerkki hopeisin reunuksin (2. luokan ansiomerkki)
• Kultainen ansiolevyke ja kultainen rintamerkki (1. luokan ansiomerkki)
• Hopeinen ansiolevyke ja hopeinen rintamerkki (1. luokan ansiomerkki)
• Pronssinen ansiolevyke ja pronssinen rintamerkki (1. luokan ansiomerkki)
• Liiton standaari (Huomionosoitus)
• Kunnia musta vyö (Huomionosoitus)
2§
Liiton hallitus tekee vuosittain esitykset opetusministeriölle Suomen urheilun ansiomitalien
ja ansioristien saajista niillä perusteilla, mitä ao. mitali- ja ristisäännöstössä on sanottu.
Esitys on jätettävä lokakuun aikana. Ansiomitalien ja ristien luovutustilaisuus järjestetään
keväällä miesten ja naisten SM-kisojen yhteydessä.
3§
Liiton hallitus tekee vuosittain esitykset SLU:lle ansiomerkkien saajista niillä perusteilla,
mitä ansiomerkeistä on sanottu. Esitys jätetään lokakuun aikana liiton hallitukselle.
Ansiomerkkien jaon järjestää SLU.
4§
Ansiomerkit maksaa ansiomerkkiä hakeva seura. Ansiomerkin saajan matkakustannukset
luovutustilaisuuteen maksaa ansiomerkkiä hakeva seura.
5§
2. luokan ansiomerkin luovuttaa aina liiton hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja. Muut ansiomerkit ja huomionosoitukset luovuttaa liiton hallituksen
nimeämä henkilö.
6§
Ansiomerkkien jakoperusteet
Kultainen ansiomerkki kultaisin reunuksin
Henkilö, joka täyttää seuraavat ehdot tai on muuten tavallisuudesta huomattavasti
poiketen tehnyt työtä judon hyväksi:
• Toiminut aktiivisesti judon parissa yli 40 vuotta.
• Toiminut em. aikana seuran tai liiton luottamus- tai toimihenkilötehtävissä vähintään
25 vuotta.
• Hänelle on aikaisemmin myönnetty Judoliiton hopeinen ansiomerkki hopeisin
reunuksin.
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Hopeinen ansiomerkki hopeisin reunuksin
Henkilö, joka täyttää seuraavat ehdot tai on muuten tavallisuudesta huomattavasti
poiketen tehnyt työtä judon hyväksi:
• Toiminut aktiivisesti judon parissa yli 35 vuotta.
• Toiminut em. aikana seuran tai liiton luottamus- tai toimihenkilötehtävissä vähintään
20 vuotta.
• Hänelle on aikaisemmin myönnetty Judoliiton kultainen ansiomerkki.
Kultainen ansiomerkki
Henkilö, joka täyttää seuraavat ehdot tai on muuten tavallisuudesta huomattavasti
poiketen tehnyt työtä judon hyväksi:
• Toiminut aktiivisesti judon parissa yli 25 vuotta.
• Toiminut em. aikana seuran tai liiton luottamus- tai toimihenkilötehtävissä vähintään
15 vuotta.
• Hänelle on aikaisemmin myönnetty Judoliiton hopeinen ansiomerkki.
• Tai kilpailijalle, joka on saavuttanut maailman mestaruuden tai sijoittunut
olympialaisissa mitaleille.
Hopeinen ansiomerkki
Henkilö, joka täyttää seuraavat ehdot tai on muuten tavallisuudesta poiketen tehnyt työtä
judon hyväksi:
• Toiminut aktiivisesti judon parissa yli 15 vuotta.
• Toiminut em. aikana seuran tai liiton luottamus- tai toimihenkilötehtävissä vähintään
10 vuotta.
• Tai kilpailijalle, joka on saavuttanut MM-kilpailuissa hopeisen tai pronssisen mitalin
tai voittanut Euroopan mestaruuden.
Lisäksi hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää yhteisölle tai yksityiselle henkilölle, joka on
pitkään ja merkittävästi tukenut ja kehittänyt Suomen Judoliiton toimintaa.
Pronssinen ansiomerkki
Henkilö, joka täyttää seuraavat ehdot tai on toiminut judon hyväksi:
• Toiminut aktiivisesti judon parissa yli 10 vuotta.
• Toiminut em. aikana seuran tai liiton luottamus- tai toimihenkilötehtävissä vähintään
5 vuotta.
• Tai kilpailijalle hänen päättäessään aktiivisen kilpailu-uransa, joka on kestänyt
vähintään 8 vuotta. Kilpailu-uraan lasketaan vain ne vuodet, jotka urheilija on ollut
seuran edustusjoukkueessa tai kilpaillut yksilökilpailuissa SM-tasolla.
Lisäksi pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää yhteisölle tai yksityiselle henkilölle, joka
on pitkään ja merkittävästi tukenut seuran judotoimintaa.
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7§
Huomionosoitusten jakoperusteet
Liiton hallitus jakaa liiton standaaria ja kunnia musta vyötä (1. – 2. dan) noudattaen
seuraavia periaatteita ja perusteita:
1. Periaatteet: Yksityisille henkilöille luovutettujen standaarien jalustaan kiinnitetään
alpakkainen levyke, jossa on mainittu standaarin saajan nimi ja päivämäärä.
2. Jakoperusteet:
2.1. Standaaria voidaan jakaa seuraavin perustein:
• Henkilön täyttäessä 50, 60, 70, 80 vuotta tai enemmän.
• Yhteisöjen ja laitosten, liittojen tai seurojen täyttäessä 20, 25, 30, 40, 50 vuotta
jne.
• Kilpailu- tai harjoitusleirien ulkomaalaisille järjestäjille.
• Kongressien tai vastaavien ulkomaalaisille järjestäjille.
• Liiton jäsenseuralle sen täyttäessä 20, 25, 30, 40, 50 vuotta jne.
• Merkittävälle judon tukijalle.
• Muissa hallituksen päättämissä tapauksissa.
2.2. Kunnia musta vyö voidaan jakaa seuraavin perustein:
• Merkittävälle judon tukijalle.
• Merkittävästä työstä suomalaisen judotoiminnan tukemiseksi.
• Muissa hallituksen päättämissä tapauksissa.
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