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SUOMEN NYRKKEILYLIITTO RY:N MERKKISÄÄNNÖT 
 
 
   1 § Ansiomerkit 
Suomen Nyrkkeilyliiton ansiomerkkejä on kolmea eri luokkaa: kultainen, hopeinen ja pronssinen 
ansiomerkki. Suomen Nyrkkeilyliiton johtokunta jakaa ansiomerkit harkintansa mukaan seuraavassa 
esitettävien perustein. 
 
   2 §  
Ansiomerkki annetaan pääasiallisesti liiton ja sen alaisten seurojen toimihenkilöille. Hopeinen ja pronssinen 
ansiomerkki voidaan antaa myös henkilölle, joka kuulumatta liittoon tai sen alaiseen seuraan on jatkuvasti 
ansiokkaalla tavalla tukenut nyrkkeilyurheiluamme ja samoin jäljempänä olevin perustein myös 
ulkomaalaiselle. 
 
   3 § Kultainen ansiomerkki 
Kultainen ansiomerkki annetaan tunnustukseksi erikoisen ansiokkaasta ja pysyviä jälkiä jättäneestä 
elämäntyöstä Suomen nyrkkeilyurheilun hyväksi. Sen voi saada vain 45 vuotta täyttänyt Suomen 
kansalainen. 
Kultainen ansiomerkki annetaan pitkäaikaisesta vähintään 20 - 25 vuotta kestäneestä ansiokkaasta 
toiminnasta nyrkkeilyurheilun hyväksi liittojohtokunnassa, luottamustehtävissä, seuratoimitsijana tai 
vakinaisena liiton virkailijana. 
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää vain johtokunnan yksimielisellä päätöksellä. 
Esitys kultaisen ansiomerkin myöntämisestä on tehtävä vähintään 1 kk. ennen tarkoitettua juhlapäivää. 
Kultaisen ansiomerkin saaneella henkilöllä on oikeus vapaaseen pääsyyn kaikkiin liiton järjestämiin 
kilpailuihin ja tilaisuuksiin ilmoitettuaan saapumisestaan liiton toiminnanjohtajalle 1 viikkoa ennen 
tilaisuuden alkua. 
 
   4 § Kunniajäsen 
Ainostaan kultaisen ansiomerkin omaavan henkilön voi vuosikokous johtokunnan esityksestä yksimielisellä 
päätöksellä kutsua liiton kunniajäseneksi. 
 
   5 § Hopeinen ansiomerkki 
Hopeinen ansiomerkki annetaan vähintään 10 vuotta kestäneestä tai muuten hyvin ansiokkaasta toiminnasta 
nyrkkeilyurheilun hyväksi liittojohtokunnassa, luottamustehtävissä, seuratoimitsijana tai vakinaisena liiton 
virkailijana. Tällöin huomioidaan myös työ piirien hyväksi. 
 
   6 § Pronssinen ansiomerkki 
Pronssinen ansiomerkki annetaan seuratoiminnassa ansioituneille vähintään 5 vuotta työskenneille 
toimihenkilöille. 
 
   7 § Merkkianomukset 
Seurojen tekemät ansiomerkkianomukset on lähetettävä liitolle varustettuna asianomaisen seuran virallisella 
lausunnolla. Anomuksia, joissa ei ole virallista lausuntoa, ei käsitellä. 
Merkin kustannuksista vastaa anoja. 
Jotta esitykset saatettaisiin yhdenmukaisiksi ja paremmin verrannollisiksi keskenään, olisi kustakin 
henkilöstä - tarpeetonta laajuutta kuitenkin välttäen ja olennaiseen keskittyen - esitettävä mikäli mahdollista 
seuraavat tiedot: 
1. Täydellinen nimi ja toimi ja nykyinen osoite. 
2. Syntymäaika ja -paikka. 
3. Jäsenyydet ja luottamustehtävät seuroissa, piireissä, keskusjärjestöissä, erikoistoimikunnissa ja muissa 
niihin verrattavissa. 
4. Kurssi- ja neuvontatoiminta, harjoitusten johtaminen, palkintotuomari- , kilpailutoimitsija- yms. tehtävät. 
5. Kirjallinen toiminta: a) urheiluselostajana ja -toimittajana, b) aatteellisten artikkelien, kaunokirjallisten 
yms. kirjoitusten julkaisijana, c) tutkielmien julkaisijana ja muu tieteellinen toiminta. 
6. Omakohtainen urheilutoiminta: a) osanotto harjoituksiin, kursseihin ja näytöksiin, b) harrastus-luokka-, 
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taito- yms. merkit, c) tärkeimmät kilpailusaavutukset, palkinnot, mestaruudet yms. 
7. Muu urheilua edistänyt toiminta ( esim. lahjoittajana). 
8. Kunnia- ja ansiomerkit, kunniajäsenyydet ym. tunnustukset ( muutenkin kuin urheilutoiminnasta saadut). 
9. Ehdottajan mahdollinen yleisperustelu. 
10. Mitä ansiomerkkiä ehdotetaan. 
11. Ehdottajan (seuran) nimi. 
 
   8 § Merkin jako 
Kultaisen ansiomerkin jaon suorittaa liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja liiton tai asianomaisen 
seuran vuosikokouksessa, seuran järjestämien kilpailujen yhteydessä tai jossain muussa liiton määräämässä 
tilaisuudessa. 
Hopeisen ansiomerkin jaon suorittaa liittojohtokunnan nimeämä henkilö mikäli mahdollista merkkiä 
edellyttävän tilaisuuden yhteydessä. 
Pronssisen ansiomerkin jaon suorittaa liittojohtokunnan nimeämä henkilö mikäli mahdollista merkkiä 
edellyttävän tilaisuuden yhteydessä. 
 
   9 § Merkkiluettelo 
Liiton toiminnanjohtaja pitää numeroluetteloa ansiomerkeistä ja niiden saajista, sekä kenelle, milloin ja mistä 
ansioista merkki on luovutettu. 
 
   10 § Merkin kadottaminen 
Ansiomerkkiä ei saa luovuttaa toiselle henkilölle. Kadonneen merkin tilalle saa anoa uuden. Merkin 
kustannuksista vastaa tällöin anoja. 
 
   11 § Sääntöjen muutokset 
Muutoksia näihin ansiomerkkisääntöihin voidaan tehdä liiton vuosi- ja ylimääräisissä kokouksissa 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
  
 
 
 
 
 


