
HUOMIONOSOITUSJÄRJESTELMÄ 
 
Suomen Urheiluliitto ry    Opetusministeriö 
    
 
 

Kunniamerkki (KM)                   
- kunniapuheenjohtaja 
- kunniajäsen 
- arvokisamenestys 

Kultainen ansiomerkki (KAM) 80 euroa  
- väh. 20 vuotta liitto-, piiri- tai seurataso 
- edellytys hopeinen ansiomerkki 
- arvoksiamenestys 

Hopeinen ansiomerkki (HAM) 60 euroa 

- väh. 10 vuotta liitto-, piiri- tai seurataso 
- arvokisamenestys 

Kultainen ansiomerkki 
ruusukkein (KAR)             100 euroa 
- liitto,- piiri- tai seurataso 
- edellytys kultainen ansiomerkki 
- arvokisamenestys 

Kultainen ansioristi (ARK) 
- erityisen suuret ansiot valta- 
  kunnallisen liikuntatoimin-   
  nan hyväksi 

Ansioristi (AR) 
- pitkäaikainen, erikoisen an- 
  siokas toiminta Suomen lii- 
  kuntakulttuurin ja urheilun  
  hyväksi 

Ansiomitali kullatuin ristein 
(AMKR) 
- huomattava toiminta 
-  lääni ja piiritaso Kultainen ansiolevyke (KAL) 25 euroa 

- liitto-, piiri- tai seurataso 
- kilpailusaavutus 

Hopeinen ansiolevyke (HAL) 25 euroa 
- liitto-, piiri- tai seurataso 
- arvoksiamenestys 

Ansiomitali (AM) 
- kunta- ja seurataso 
- 10 vuotta 

Paavo Nurmi-mitali (PNM)  100 euroa 

- erittäin merkittävä toiminta liiton 
   tai jäsenyhteisön hyväksi 

Ehdotuksia ansioristien ja mitalien 
myöntämiseksi tekevät valtakunnal- 
liset liikuntajärjestöt, läänien liikunta- 
ja valtion urheiluneuvosto. 
 
Ehdotukset perusteluineen on toimi- 
tettava Opetusministeriöön jakovuotta 
edeltävän lokakuun 31. päivään 
mennessä.  
Lisätietoja, www.minedu.fi 

Lasse Virén-mitali (LVM)    80 euroa 

- merkittävä toiminta liiton tai  
  jäsenyhteisön hyväksi 

Standaari (STA)                     80 euroa 
- jäsenseura, 50 vuotta ansiokas toiminta 
- henkilö, erittäin ansiokas toiminta yu:n 
  hyväksi 

Suomen Liikunta ja Urheilun  (SLU) 
ansiomerkit 
www.slu.fi/SLU-yhteisö/materiaali-
salkku/ansiomerkit 

Suomen Urheiluliiton huomionosoitukset anotaan 
kirjallisesti vähintään kaksi kuukautta ennen 
jakotilaisuutta. Myönnetyt merkit toimitetaan postitse. 
Lomakkeita saa SUL:n internet-sivulta www.sul.fi/ 
materiaalipankki tai numerosta 09-3481 2450,  Irma 
Nevala. S-postiosoite on irma.nevala@sul.fi, 
faksinumero on 09-3481 2345.  
 

mailto:irma.nevala@sul.fi
http://www.slu.fi/SLU-yhteis%C3%B6/materiaali-
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SUOMEN URHELULIITTO ry:n  

HUOMIONOSOITUSTEN SÄÄNNÖT  
Hyväksytty hallituksessa 2.10.2008 

Hakamiessääntömuutos hallitus 5.8.2011 
 

1  Suomen Urheiluliiton ansiomerkki, levyke, mitali ja standaari voidaan myöntää 

kotimaisille ja ulkomaalaisille henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat toiminnallaan 

edistäneet Suomen Urheiluliiton ja sen jäsenten toimintaa ja  työskennelleet 

urheilullisten ja kasvatuksellisten päämäärien  hyväksi sekä kilpailusuoritusten 

menestyksen perusteella urheilijalle ja hänen henkilökohtaiselle valmentajal- 

leen.  Seura- ja piiritason järjestötyöhön verrattavana toimintana voidaan pitää 

urheilijan menestyksellistä urheilijauraa.  
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Huomionosoitukset ovat: 

 

Ansiomerkit 

 Kunniamerkki 

Kultainen ansiomerkki ruusukkein 

Kultainen ansiomerkki 

Hopeinen ansiomerkki 

 

Levykkeet 

 

Kultainen ansiolevyke 

Hopeinen ansiolevyke 

 

Mitalit Paavo Nurmi-mitali 

Lasse Virén-mitali 

 

Standaarit 

Standaari 

 

Hakamiesmerkki 

Hakavalmentajamerkki 
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Kunniamerkki myönnetään 

 

myönnetään 

a) kunniapuheenjohtajalle 

b) kunniajäsenelle 

 

Kunniamerkki voi olla yhtä aikaa korkeintaan kahdeksalla henkilöllä, lukuun otta-

matta olympiavoittajia ja maailmanmestareita. 

 

Kunniamerkin saajalle annetaan kunniakirja. 

 

Kunniamerkin haltijalla on elinikäinen vapaa pääsy kaikkiin Suomen Urheiluliiton 

alaisiin kilpailuihin. 
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Kultainen ansiomerkki ruusukkein  

 

 

voidaan myöntää 

henkilölle, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yleisurheilun hyväksi ja jolle vä-

hintään viisi vuotta aiemmin on myönnetty kultainen ansiomerkki. 

 

Merkin saajalle annetaan kunniakirja. 

 

Kultaisen ansiomerkin ruusukkein –haltijalla on elinikäinen vapaa pääsy kaikkiin 

Suomen Urheiluliiton alaisiin kilpailuihin. 
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Kultainen ansiomerkki  

 

voidaan myöntää  

a)  henkilölle, joka vähintään 20 vuoden ajan on työskennellyt ansiokkaasti liiton, piirin 

tai seuran hyväksi ja  jolle vähintään viisi vuotta aikaisemmin on myönnetty hopei-

nen ansiomerkki.  

 

b)  liiton jäsenseuralle, joka on toiminut vähintään 50 vuotta ansiokkaasti yleisurheilun 

hyväksi.  

 

Seuralle myönnetty merkki kiinnitetään seuran kantolipun tankoon.  

 

Henkilökohtaisen kultaisen ansiomerkin saajalle annetaan kunniakirja. 

Henkilökohtaisen kultaisen ansiomerkin haltijalla on eliniän vapaa pääsy Suomen 

Urheiluliiton alaisiin kilpailuihin.  

Hallitus voi määritellä vapaaseen pääsyyn rajoituksia, kuten MM-, EM-kilpailut tai 

Euroopan cup. 

 

6 Hopeinen ansiomerkki  

 

voidaan myöntää 

 

henkilölle, joka ansiokkaasti on vähintään 10 vuoden ajan työskennellyt liitossa, 

piirissä tai seurassa yleisurheilun hyväksi.  
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Kultainen ansiolevyke  

 

voidaan myöntää  

 

henkilölle, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut liitossa, piirissä tai seurassa 

 yleisurheilun hyväksi.  
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Hopeinen ansiolevyke  

 

voidaan myöntää  

 

henkilölle, joka on toiminut ansiokkaasti liitossa, piirissä tai seurassa yleisurheilun 

 hyväksi. 
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Paavo Nurmi- mitali  

 

voidaan myöntää 

henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti 

suomalaisen yleisurheilun urheilullisten  ja kasvatuksellisten päämäärien  hyväksi. 
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Lasse Viren-mitali  

 

voidaan myöntää 

henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävästi toiminut yleisurheilun  

urheilullisten  ja kasvatuksellisten päämäärien  hyväksi. 
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Standaari  

 a) liiton jäsenseuralle, joka on pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti toiminut  yleis-

urheilun hyväksi, 

 

b) henkilölle tai yhteisölle,  joka on ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti 

 toiminut yleisurheilun hyväksi  
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Kilpailusaavutuksiin perustuvat  huomionosoitukset 

 

 Kilpailusaavutuksista annettavat huomionosoitukset koskevat urheilijaa ja hänen 

 henkilökohtaista valmentajaansa. 

 

Huomionosoitussäännöissä  suomalaisella urheilijalla tarkoitetaan Suomen kansa-

laista ja sellaista urheilijaa, jolla on IAAF:n luvan perusteella oikeus edustaa Suo-

mea tai SUL:n hallituksen myöntämä lupa kilpailla täysivaltaisena osanottajana 

Suomen mestaruuskilpailuissa.  

MM- ja EM-kisoilla tarkoitetaan aikuisten ulkorata- ja hallikisoja.  

 Paralympialaiset rinnastetaan olympiakisoihin.  

 

Urheilijan ja hänen henkilökohtaisen valmentajansa kilpailusaavutuksista 

myönnettävät huomionosoitukset ovat seuraavat: 

 

Olympiakisat/Paralympialaiset I sija 

Ulkoratakauden aikuisten MM-kisat I sija 
Urheilija  Valmentaja  

Kunniamerkki  Kultainen ansiomerkki ruusukkein 
 

Olympiakisat/Paraolymp  II ja III sija 

MM-kisat   II ja III sija 

MM-puolimaraton  I sija 

MM-hallikisat  I sija 

MM-maastot  I sija 

EM-kisat  I sija 
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Urheilija   Valmentaja 
Kultainen ansiomerkki ruusukkein       Kultainen ansiomerkki 

 

Olympiakisat/paraolymp  IV , V ja VI sija 

MM-kisat   IV, V ja VI sija 

MM-puolimaraton  II ja III sija 

MM-hallikisat  II ja III sija 

MM-maastot  II ja III sija 

EM-kisat   II ja III sija 

EM-hallikisat  I sija 

EM-maastot   I sija 
 Urheilija  Valmentaja 

Kultainen ansiomerkki Hopeinen ansomerkki 

 

  Olympiakisat/paraolymp  VII ja VIII sija 

  MM-kisat  VII ja VIII sija 

  MM-puolimaraton  IV, V ja VI sija 

  MM-hallikisat  IV, V ja VI sija 

  MM-maastot  IV, V ja VI sija 

  EM-kisat   IV, V ja VI sija 

  EM-hallikisat  II ja III sija 

  EM-maastot   II ja III sija 
Urheilija  Valmentaja 
Hopeinen ansiomerkki Kultainen ansiolevyke 

                             

 

 

 

 

MM-puolimaraton            VII ja VIII sija  

MM-hallikisat  VII ja VIII sija 

MM-maastot  VII ja VIII sija 

EM-kisat   VII ja VIII sija 

EM-hallikisat  IV, V ja VI sija 

EM-maastot   IV, V ja VI sija 
 Urheilija  Valmentaja 

Kultainen ansiolevyke  Hopeinen ansiolevyke 
 

EM-hallikisat  VII ja VIII sija 

EM-maastot   VII ja VIII sija 
 Urheilija  Valmentaja 

Hopeinen ansiolevyke       Kunniakirja 
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Hakamiesmerkki  

 
Myönnetään IAAF:n virallisessa ennätysluettelossa mainitun lajin maailmaennätyksen 
saavuttajalle sekä urheilijalle, joka jäljempänä mainittavin perustein saavuttaa yhteensä 
20 pistettä: 

 
     Sija Pistemäärä 

Olympia- ja maailmanmestaruuskisat  1. 20   
- myös MM-maastojuoksut 2. 13 
 3. 11  
 4.  9 
 5.  8 

 6.  7 
 7.  6 
 8.  5 
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 Sija Pistemäärä 
 
- MM-hallikisojen 1.    6 
ja 
- MM-puolimaratonin               2.   5 
  3.  4 
 4.  3 
 5.  2 
 6.                      1 
  
 
Euroopan mestaruuskilpailujen 1.     11  
- myös EM maastojuoksut 2.   9 
 3.   8 
 4.   7 
 5.   6 

 6.   5 
 7.   4 
 8.   3 
  
 
 
EM-hallikilpailut  1.   4 
  2.                     3 
  3.                     2 
  4.    
Hallimaaottelut   lajivoitosta            2 
ja kaikkien ulkomaalaisten voittamisesta (kaksois- tai 
kolmoisvoitossa)                                                                                              1          
  
   
Maaottelun henkilökohtaisesta voitosta     3  
Maaottelussa ulkomaalaisten voittamisesta 
(toiseksi tai kolmanneksi sijoittumisesta)     1  
 
Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen pisteet 
lasketaan kuten maaottelussa. 
 
Henkilökohtaisesta Suomen mestaruudesta      1  
 
Maailman cupin kaikkien kilpailujen 1.   8  
 2.   7     
 3.   6     
 4.   5     
 5.   4     
 6.   3    
 7.   2     
 8.   1     
 
Euroopan cupin maratonin/kävelyn 1.   6 
 2.   5     
 3.   4     
 4.   3     
 5.   2     
 6.   1   
   
Euroopan cupin moniottelujen superliigan 1.   8  
 2.   7 
 3.   6     
 4.   5     
 5.   4     

 6.   3     
 7.   2     
 8.   1   
   
Euroopan cupin moniottelujen I divisioonan 1.   6 
 2.   5     
 3.   4     
 4.   3     
 5.   2     
 6.   1  
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 Sija Pistemäärä 
 
 
Euroopan cupin moniottelujen II divisioonan 1.      4 
 2.    3     
 3.    2     
 4.    1  
   
  
Team championships, superleague   1-8   8 -1   
 yksilölajeissa ja viesteissä 
Viestipisteet jaetaan neljällä/juoksija        
    
Team championships, I league  1-6  6-1 
yksilölajeissa ja viesteissä 
Viestipisteet jaetaan neljällä 

 
Team championships, II league 1-4   4-1  
  

 
Kansainvälisten maratonien  
- miehet   (Boston, New York, Rotterdam,  1.   8  
                 Lontoo, Fukuoka) 2.   7   
- naiset   (Tokio, Boston, New York, 3.   6      
               Berliini, Lontoo) 4.   5     
 5.   4      
 6.   3      
 7.   2      
 8.   1 
    
 Kansainvälisten moniottelujen 1.                      8  
- naiset ja miehet (Götzis, Talence) 2.                      7     

3.                      6                                                                                
4.                      5 
5.                      4 
6.                      3      
7.                      2      
8.                      1 

  
Kansainvälisen GP-finaalin                    1.                      8  
( ei yksittäinen GP-kilpailu)  2.                      7  

3.                      6 
4.                      5  
5.                      4  
6.                      3 
7                       2 
8.                      1   
 

   

 

MM-hallit:  
1. sija  6 pistettä 

               2. 5 pistettä 
               3. 4 pistettä 
               4. 3 pistettä 
               5. 2 pistettä 
               6. 1 piste 
  
EM-hallit:  

1. sija  4 pistettä 
               2. 3 pistettä 
               3. 2 piste 
               4. 1 piste 
 
Hallimaaottelut: lajivoitosta 2 pistettä ja kaikkien ulkomaalaisten voittamisesta (kaksois- tai 
kolmoisvoitossa) 1 piste. 
 

 Viesteissä ja joukkuekilpailuissa sijoituksen pistemäärä jaetaan joukkuetulokseen 

vaikuttaneiden jäsenten lukumäärällä (maajoukkueen viestivoitto 3 pistettä = 

0,75 pistettä/juoksija). 
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Maaryhmittäin keskeiset mestaruuskilpailut ja ottelut, joissa osallistuvia maita 

tai niiden yhdistelmiä edustavat maaottelutasoa olevat joukkueet, rinnastetaan 

maaotteluun. 

 

Edellä mainituissa kilpailuissa jaetaan pisteitä vain naisten ja miesten sarjoista. 

                                         

Hakamiesmerkin haltijalla  tai Suomen Urheiluliiton Valmentajayhdistyksen Haka-

valmentajalla on elinikäinen vapaa pääsy Suomen Urheiluliiton alaisiin kilpailuihin. 

Hallitus voi määritellä vapaaseen pääsyyn rajoituksia, kuten MM-, EM-kilpailut tai 

Euroopan cup. 
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Huomionosoitusten anominen ja myöntäminen 

 

 

Huomionosoitukset anotaan liitolta kirjallisesti vähintään kaksi kuukautta ennen 

jakotilaisuutta. 

 

Kunniamerkin myöntää hallituksen esityksestä liittovaltuusto, kilpailusaavutuksiin 

perustuvaa kunniamerkin saamista lukuun ottamatta. 

 

Kunniamerkki voi olla yhtä aikaa kahdeksalla henkilöllä, olympiavoittajia ja maail-

manmestareita lukuun ottamatta. 

 

Kultaisen ansiomerkin ruusukkein, kultaisen ansiomerkin sekä Paavo Nurmi-mitalin 

myöntää hallitus omasta  tai  hallituksen asettaman ansiomerkkiryhmän esityk-

sestä. 

 

Muut huomionosoitukset myöntää liiton johtoryhmä omasta tai hallituksen asetta-

man ansiomerkkiryhmän esityksestä.  

 

Kilpailusaavutusten perusteella annettavien huomionosoitusten jakamisesta huo-

lehtii johtoryhmä.  

 

Liiton tulee pitää luetteloa myönnetyistä huomionosoituksista, ja ne tulee kirjata 

vuosittain liiton toimintakertomukseen.  

 

 (Myös Suomen Urheiluliiton Valmentajayhdistyksen Hakavalmentajat kirjataan 

 vuosittain  liiton toimintakertomukseen.)  
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Huomionosoitusten kustannukset 

 

Kaikkien anottujen huomionosoitusten kustannuksista vastaa anoja.  

 Huomionosoitusten hinnat päättää johtoryhmä. 
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Huomionosoitusten hallussapito 

 
Myönnettyjä huomionosoituksia ei saa luovuttaa toiselle. Kadonneen tilalle saa 

uuden ilmoittamalla katoamisesta  liittoon ja suorittamalla sen hinnan. 
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Alkuperäiskappale 

 

Kunkin yllämainitun huomionosoituksen alkuperäiskappale säilytetään liiton 

arkistossa. 
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