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VALKEAKOSKEN HAKA r. y:n MERKKISÄÄNNÖT
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2 §

Seuralla on käytössä seuraavat seuran tunnuksella varustetut

huomionosoitukset:

Vilien Plaketti pienoislippu

kultainen ansiomerkki standaari

ansiomerkki viiri

Lisäksi käytetään rintamerkkiä ja edustusmerkkiä.

Vilien Plaketti

"Vilien Plaketin säännöt

Kiitollisuuden osoitukseksi seuran perustajajäsenelle,

ensimmäiselle puheenjohtajalle ja kunniapuheenjohtajalle

Vilho Petteri Suihkolle on Valkeakosken Haka lyöttänyt
"Vilien Plaketin" hänen 60-vuotispäivänsä kunniaksi
8. 12. 1958.

'^

Vilien Plaketti myönnetään vuosittain ansioituneelle

hakalaiselle tunnustuksesi pitkäaikaisesta uhrautuvasta

työstä seuran hyväksi.

Plaketin tarkoituksena on palkita ennen kaikkea niitä

hiljaisia uurastajia, jotka vuodesta toiseen suorittavat

epäitsekästä työtään vaativissa toimitsija- ja

ohjaajatehtävissä.

Plaketin myöntämisestä päättää seuran johtokunta ja jaetaan
se, mikäli mahdollista, seuran vuosikokousten yhteydessä.

Nämä säännöt ovat alkuperäisten jakotarkoitusten mukaisina

hyväksytty seuran johtokunnan kokouksessa 11. 9. 1963 eikä
näihin voida tehdä muutoksia."
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3 § Kultainen ansiomerkki

Kultaisen ansiomerkin muodostaa kultaisella lehvällä

ympäröity seuran suuri rintamerkki.
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Merkki voidaan myöntää seuran jäsenelle tunnustuksena

huomattavista saavutuksista aktiiviurheilijana,

mikäli hän kuusitoista (16) vuotta täytettyään on
menestyksellisesti edustanut seuraa vähintään

kymmenen (10) vuoden ajan, sekä

vähintään 15 vuotta kestäneestä ansiokkaasta

toiminnasta johto-, valmennus-, toimitsija- tai

vastaavissa tehtävissä.

4 §

Lisäksi edellytetään, että merkin saaja on edistänyt ja
ylläpitänyt hyvää seura- ja urheiluhenkeä.

Ansiomerkki

Ansiomerkin muodostaa seuran suuri rintamerkki.

'

Merkki voidaan myöntää tunnustukseksi seuran jäsenelle, joka
on toiminut urheilutyössä vähintään 5 vuotta aktiivisesti tai

merkittävästi tukenut seuran toimintaa taloudellisesti.

Merkki voidaan myöntää myös seuran ulkopuoliselle henkilölle
tunnustukseksi hänen ansiokkaasta toiminnastaan seuran

hyväksi.

5 § Pienoislippu

Pienoislippu voidaan myöntää seuran korkeimpana

huomionosoituksena yksityiselle henkilölle sekä yhteisölle
erittäin merkittävästä toiminnasta seuran hyväksi.
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7 §

8 §

9 §

Standaari

Standaari myönnetään seuran jäsenelle

hänen seuran nimissä saavuttamastaan virallisesta

Suomen tai sitä arvokkaammasta mestaruudesta

18 vuotiaiden, 20 vuotiaiden tai yleisten sarjojen

kilpailuissa sekä

maaottelu- tai vastaavasta kansainvälisestä edustus'

tehtävästä ko. sarjojen kilpailuissa.

Lisäksi standaari voidaan antaa

tunnustuksena henkilölle, joka pitkäaikaisesti ja

ansiokkaasti on toiminut seuran hyväksi sekä

onniteltaessa juhlivaa urheiluseuraa tai muuta

yhteisöä.

Viiri

Viiri voidaan antaa muistoksi urheiluseuralle tai

huomionosoituksena yksityiselle henkilölle.

Rintamerkki

Rintamerkkiä on oikeutettu käyttämään jokainen seuran jäsen.

Edustusmerkki

Edustusmerkkiä ovat oikeutettuja kilpailu- ja

harjoitusasuissaan käyttämään kaikki seuran jäsenet jaostojen
antamien ohjeiden mukaan.
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10 § Myöntäminen
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Huomionosoitukset myöntää seuran johtokunta jaoston tai

seuran jäsenen ehdotuksesta.

Kiireellisessä tapauksessa voi seuran puheenjohtaja myöntää

huomionosoituksen vähintään kahden muun johtokunnan jäsenen

suostumuksella. Päätös on vahvistettava seuraavassa

johtokunnan kokouksessa ja merkittävä pöytäkirjaan.

Kukin huomionosoitus voidaan myöntää vain kerran samalle

henkilölle, seuralle tai muulle yhteisölle.

Jakotilaisuudet on pyrittävä järjestämään seuran vuosi-

kokousten tai juhlien yhteydessä, mikäli huomionosoituksen

ajankohta ei muuta vaadi.

11 §

Huomionosoituksista pidetään kirjaa.

Muutokset näihin sääntöihin voidaan tehdä seuran johtokunnan

päätöksellä.


