
Suomen Jousiampujainliitto ry:n ansiomerkkisäännöt 
 
SJAL:n ansiomerkkijärjestelmä on neliasteinen: 

- pronssinen ansiomerkki 
- hopeinen ansiomerkki 
- kultainen ansiomerkki 
- SJAL:n viiri 

 
Ansiomerkin tarkoituksena on olla sen saajalle tunnus tai kiitos hänen yleisesti 
ampumaurheilun hyväksi ja / tai Suomen Jousiampujainliiton toiminnan edistämiseksi 
suorittamastaan työstä ja toiminnasta. 
Ansiomerkki voidaan myöntää vastaavasti myös ulkomaalaiselle henkilölle. 
Ansiomerkkiä kannetaan kansallisissa tai kansainvälisissä ampumakilpailuissa tai liiton ja sen 
jäsenjärjestöjen tai muiden urheilujärjestöjen juhlissa, kilpailuissa, kokouksissa tai vastaavissa 
tilaisuuksissa sekä muissa huomattavissa urheiluun liittyvissä tilaisuuksissa kotimaassa tai 
ulkomailla. 
Korkeamman ansiomerkin saanut ei kanna yhtä aikaa alempaa saman järjestelmän merkkiä. 
Ansiomerkit ovat henkilökohtaisia. 
Määrätyn asteen ansiomerkki annetaan samalle henkilölle vain kerran. 
 
Ansiomerkit ja viirin myöntää liittohallitus. Ansiomerkin tai viirin myöntämisestä perustellun 
esityksen tekee piirien ampumajaosto tai jäsenseura. Liittohallitus voi myöntää viirin tai 
kultaisen ansiomerkin myös omasta aloitteestaan. 
Ansiomerkkien saajista pidetään SJAL:n toimistossa luetteloa. Myönnetyistä ansiomerkeistä 
julkaistaan vuosittain luettelo toimintakertomuksessa. 
 
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää jäsenelle, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti 
suomalaisen jousiammunnan hyväksi vähintään 20 vuotta, josta ajasta henkilö on vähintään 
puolet toiminut seuran luottamustehtävissä tai osallistunut useamman kauden ajan 
liittohallitustyöskentelyyn. Lisäksi ansiomerkki voidaan myöntää olympia- tai MM-mitalista. 
 
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää jäsenelle, joka on toiminut jousiampujajaoston tai 
seuran hyväksi ansioituneella tavalla vähintään 10 vuotta, josta ajasta henkilö on toiminut 
vähintään puolet luottamustehtävissä mainituissa elimissä. 
 
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää jäsenelle, joka on aktiivisesti ottanut osaa 
jousiampujajaoston tai seuran toimintaan ansioituneella tavalla vähintään 5 vuotta. 
 
Erittäin painavien syiden niin vaatiessa, voi SJAL:n liittohallitus päättää merkkien 
myöntämisestä yllämainituista säännöistä poiketen. 
 
Suomen Jousiampujainliiton viiri myönnetään merkkivuotena tai huomionosoituksena. 
 

1. Yhdistykset ja yhteisöt 
- SJAL:n jäsenyhdistykset, merkkivuodet 10 v., 15 v., 20 v… 
- Merkittävällä tavalla tukeneet ja jousiammuntaa edistäneet yhteisöt 
 
2. Yksityiset henkilöt, merkkivuodet 50 v., 60 v., 70 v…. 
- SJAL:n liittohallituksen jäsenet ja toimihenkilöt 
- SJAL:n toimikuntien ja jaostojen pitkäaikaiset jäsenet 
- Erittäin merkittävällä tavalla SJAL:n toimintaa tukeneet ja edesauttaneet henkilöt. 


