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SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N HUOMIONOSOITUKSET JA NIIDEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET MUUNTOSÄÄNNÖKSINEEN  
 
 

Huomionosoitus Periaatteet, minimiaikamäärät, menettelytapa ja enimmäismäärät 

Kunniakirja  • Henkilölle, joka on toiminut kannustavasti ja esimerkillisesti joukkueen, seuran tai alueen hyväksi 

luottamustehtävässä, toimihenkilönä, erotuomarina tai tukijana vähintään kolmen (3) vuoden ajan 

• Seura tai alue voi itse hyväksyä, painattaa ja allekirjoittaa liiton laatimalle pohjalle painettavan kunniakirjan 

• Liittotasolla ei käsitellä, myönnetä eikä seurata kunniakirjoja, jotka myönnetään ilman ansiomerkkejä 

• Kunniakirjojen kokonaismäärää ei rajoiteta ja sitä on toivottavaa myöntää mahdollisimman laajasti 

Pronssinen 

ansiomerkki ja 

kunniakirja  

• Henkilölle, jolle on myönnetty kunniakirja ja joka on toiminut ansiokkaasti joukkueen, seuran, alueen tai liiton 

hyväksi luottamustehtävässä, toimihenkilönä, erotuomarina tai tukijana vähintään kuuden (6) vuoden ajan 

• Edellisestä huomionosoituksesta (Kunniakirja) pitää olla kulunut vähintään kolme (3) vuotta 

• Erityisen ansiokkaasta työskentelystä liittotasolla joko luottamushenkilönä, palkattuna tai tukijana voidaan 

myöntää pronssinen ansiomerkki ja kunniakirja ilman aikarajoja 

• Pitkän pelaajauran (yli 12 vuotta) tehneelle ja sen jälkeen joukkueen, seuran, alueen tai liiton hyväksi 

luottamustehtävässä, toimihenkilönä, erotuomarina tai tukijana vähintään kolmen (3) vuoden ajan 

ansiokkaasti toimineelle voidaan myöntää pronssinen ansiomerkki ja kunniakirja ilman aiempaa 

huomionosoitusta (Kunniakirja) 

• Huomionosoitusesitys tehdään palkitsemistyöryhmälle, joka laatii kokonaisesityksen liittohallituksen 

hyväksyttäväksi 

• Pronssisia ansiomerkkejä myönnetään valtakunnallisesti enintään 25 kappaletta vuodessa 

• Kunniakirjan allekirjoittavat liiton nimenkirjoitusoikeuden omaavat 

Hopeinen 

ansiomerkki ja 

kunniakirja 

• Henkilölle, jolle on myönnetty pronssinen ansiomerkki ja joka on toiminut ansiokkaasti joukkueen, seuran, 

alueen tai liiton hyväksi luottamustehtävässä, palkattuna tai toimihenkilönä, erotuomarina tai tukijana 

vähintään kymmenen (10) vuoden ajan 

• Edellisestä huomionosoituksesta pitää olla kulunut vähintään neljä (4) vuotta 

• Poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta koko suomalaisen ringeten hyväksi voidaan myöntää hopeinen 

ansiomerkki ja kunniakirja ilman aiempia huomionosoituksia. 
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• Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös ulkomaalaiselle henkilölle edellisen kohdan kaltaisin 

periaattein 

• Huomionosoitusesitys tehdään palkitsemistyöryhmälle, joka laatii kokonaisesityksen liittohallituksen 

hyväksyttäväksi 

• Hopeisia ansiomerkkejä myönnetään valtakunnallisesti enintään 10 kappaletta vuodessa 

• Kunniakirjan allekirjoittavat liiton nimenkirjoitusoikeuden omaavat 

Kultainen 

ansiomerkki ja 

kunniakirja  

•  Henkilölle, jolle on myönnetty hopeinen ansiomerkki ja joka on toiminut ansiokkaasti joukkueen, seuran, 

alueen tai liiton hyväksi luottamustehtävässä, palkattuna tai toimihenkilönä, erotuomarina tai tukijana 

vähintään kymmenen (10) vuoden ajan 

• Henkilölle, jolle on myönnetty hopeinen ansiomerkki ja jonka toiminta suomalaisen tai kansainvälisen 

ringeten hyväksi on ollut poikkeuksellisen ansiokasta 

• Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää myös ulkomaalaiselle henkilölle, ei kuitenkaan (muiden kaltaisesti) 

ensimmäisenä huomionosoituksena 

• Edellisestä huomionosoituksesta pitää olla kulunut vähintään neljä (4) vuotta 

• Huomionosoitusesitys tehdään palkitsemistyöryhmälle, joka laatii kokonaisesityksen liittohallituksen 

hyväksyttäväksi 

• Kultaisia ansiomerkkejä myönnetään valtakunnallisesti enintään 3 kappaletta vuodessa 

• Kunniakirjan allekirjoittavat liiton nimenkirjoitusoikeuden omaavat  
Kultainen 

ansiomerkki 

platinareunuksin 

ja kunniakirja 

• Henkilölle, joka nimetään tai on nimetty liiton Hall of Fameen 

• Henkilölle, joka nimetään tai on nimetty liiton kunniapuheenjohtajaksi 

• Hall of Fame-säännöstö sekä kunniapuheenjohtajaksi nimeäminen on esitetty muissa yhteyksissä. 

• Huomionosoitushakemus tehdään palkitsemistyöryhmälle, joka laatii kokonaisesityksen liittohallituksen tai 

liittokokouksen hyväksyttäväksi 

• Kultaisia ansiomerkkejä platinareunuksin myönnetään valtakunnallisesti enintään 2 kappaletta vuodessa 

• Platinareunuksisen kultaisen ansiomerkin saaja kutsutaan samalla liiton kunniajäseneksi 

• Liiton Hall of Fameen voidaan nimetä myös ulkomaalainen henkilö. Hänelle ei kuitenkaan myönnetä 

ansiomerkkiä eikä kutsuta kunniajäseneksi. 
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Huomautukset: 

 

1. Henkilöä, jota on rangaistu joko liiton tai urheilun yhteisten sääntöjen taikka muusta vakavasta rikkomuksesta, ei voida esittää 

huomionosoituksen kohteeksi kolmeen vuoteen rangaistuksesta. 

2. Mikäli esitettävää henkilöä on rangaistu liiton kurinpitosääntöjen mukaisesti siten, että hän ei ole voinut osallistua rangaistuksensa takia 

useampaan ringettetapahtumaan tai että teolla tai rangaistuksella on taloudellista vaikutusta, lisätään minimiaikavaatimukseen yksi vuosi 

3. Aiempien huomionosoitusten saaneilla on mahdollisuus lunastaa uusi huomionosoitus liiton vahvistamilla hinnoilla seuraavasti: 

• Pronssinen ansiomerkki: Vanha pronssinen (P) ansiomerkki sekä nykyinen ansiomerkki (A) ja muistoplaketti sekä nykyinen ansiomerkki 

hopeisin lehvin (AHL) ja muistoplaketti 

• Hopeinen ansiomerkki: Vanha ja nykyinen hopeinen (H) ansiomerkki sekä nykyinen ansiomerkki kultaisin lehvin (AKL) ja muistoplaketti 

• Kultainen ansiomerkki: Nykyinen kultainen (K) ansiomerkki 

4. Voimassa olevat kunniajäsenyydet säilyvät 

5. Muutosvaiheessa siirretään aiempien huomionosoitusten saajien nimet uusiin kategorioihin, merkiten nimen perään myös myönnetty vanha 

huomionosoitus 

6. Mikäli huomionosoitus jää myöntämättä kiintiön täyttymisen johdosta, siirretään hakemus automaattisesti seuraavan vuoden käsittelyyn, 

jossa se asetaan kyseisen vuoden hakemuksiin nähden korkeampaan järjestyssijaan. 

7. Muutosvaiheessa muodostetaan Hall of Fame, johon nimetään koko suomalaisen ringeten historian ajalta, muodostamisajankohtaan 

mennessä aktiivisen ringettetoimintansa lopettaneet erityisen ansioituneet henkilöt. Myös edesmenneet henkilöt otetaan huomioon. 

8. Liitto maksaa kultaiset ansiomerkit platinareunuksin sekä ne ansiomerkit, jotka perustuvat toimintaan liittotasolla. 

9. Ulkomaalainen henkilö ei voi tulla palkituksi pelkästään kansainvälisen ringeten edistämisestä. Hänen teoillaan on oltava olennainen vaikutus 

suomalaisen ringeten kehittymiseen ja menestykseen 

10. Hakemuslomakkeisto laaditaan siten, että sen laatimisen yhteydessä tulee tarkistettua oikeutus seuraavaan huomionosoitukseen. 

11. Toteutustavassa tulisi pyrkiä verkkopalveluun. 


