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Suomen Taekwondoliiton ansiomerkit 
Suomen Taekwondoliitto myöntää ansiomerkkejä henkilöille tunnustukseksi paikallisella, 

alueellisella, valtakunnallisella tai kansainvälisellä tasolla tehdystä työstä taekwondon hyväksi. 

Suomen Taekwondoliiton ansiomerkkejä ovat 

• Kultainen ansiomerkki 

• Hopeinen ansiomerkki 

• Pronssinen ansiomerkki 

• Erityisansiomerkki 

 

Esittäminen 
Taekwondoliiton jäsenyhteisöt voivat tehdä esityksiä pronssisen ja hopeisen ansiomerkin saajista. 

Liiton hallituksen jäsenet, valiokunnat ja toiminnanjohtaja voivat tehdä esityksiä kaikista 

ansiomerkin saajista.  Vapaamuotoinen esitys perusteluineen toimitetaan liiton hallitukselle 

osoitteeseen: office@taekwondo.fi 

 

Myöntäminen 
Ansiomerkit myöntää liiton hallitus. 

 

Myöntöperusteet 

 
Kultainen ansiomerkki 

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää suomalaiselle tai ulkomaalaiselle henkilölle 

merkittävästä, vähintään 20 vuotta kestäneestä työstä Suomen taekwondon hyväksi. Kultainen 

ansiomerkki voidaan myöntää vähintään liittotason ansioista. 

Esimerkkejä kultaisen ansiomerkin myöntöperusteista: 

• Merkittävä kansainvälinen kilpailu-ura, johon sisältyy useita arvokisamitaleita 

olympia-, MM- tai EM-tasolla 

• Merkittävä toiminta IR-tuomarina 

• Merkittävä tehtävä (hallituksen, komitean tai vastaava jäsenyys) WT:ssä, WTE:ssä, 

Suomen urheilun kattojärjestöissä tai vastaavassa urheilujärjestössä 

• Pitkäaikainen toiminta menestyksekkäänä maajoukkueen päävalmentajana 

• Pitkäaikainen puheenjohtajuus liiton hallituksessa 

Hopeinen ansiomerkki 

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää suomalaiselle tai ulkomaalaiselle henkilölle 

merkittävästä, vähintään 15 vuotta kestäneestä työstä Suomen taekwondon hyväksi. Hopeinen 

ansiomerkki myönnetään lähtökohtaisesti vähintään liittotason ansioista. Hopeinen 

ansiomerkki voidaan myöntää myös poikkeuksellisista seuratason ansioista. 

Esimerkkejä hopeisen ansiomerkin myöntöperusteista: 

• Merkittävä kansainvälinen kilpailu-ura, johon sisältyy arvokisamitali MM- tai EM-

tasolla 

• Merkittävä toiminta kansallisena tuomarina 

• Toiminta WT:ssä, WTE:ssä, Suomen urheilun kattojärjestöissä tai vastaavassa 

urheilujärjestössä 

• Toiminta maajoukkueen päävalmentajana 
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• Puheenjohtajuus liiton hallituksessa 

• Pitkäaikainen toiminta liiton hallituksessa 

 

Pronssinen ansiomerkki 

Pronssinen Ansiomerkki voidaan myöntää suomalaiselle tai ulkomaalaiselle henkilölle 

merkittävästä, vähintään 10 vuotta kestäneestä työstä Suomen taekwondon hyväksi. 

Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää liitto- tai seuratason ansioista. 

Esimerkkejä pronssisen ansiomerkin myöntöperusteista: 

• Ansiokas kansainvälinen kilpailu-ura 

• Ansiokas toiminta kansallisena tuomarina 

• Ansiokas toiminta kansallisen tason valmentajana 

• Toiminta liiton hallituksessa tai merkittävä toiminta sen valiokunnissa 

• Pitkäaikainen toiminta seuran hallituksessa tai ohjaajana 

 

Erityisansiomerkki 

Erityisansiomerkki on tarkoitettu yksittäiseksi huomionosoitukseksi suomalaiselle tai 

ulkomaiselle henkilölle, jolle liitto haluaa osoittaa erityistä arvostusta tai henkilölle, joka on 

tehnyt Suomen taekwondolle merkittävän yksittäisen teon tai edistänyt suomalaista 

taekwondoa Suomessa tai ulkomailla. 

 

 

Vapaamuotoisesta esityksessä tulee selvitä ansiomerkin myöntämisen kannalta olennaiset  

• opinnot 

• toiminta seuroissa ja liitossa tai muissa liikuntayhteisöissä 

• muut kuin liikuntaan sekä urheiluun liittyvät toimet ja harrastukset 

• henkilökohtainen urheilutoiminta 

• kirjallinen toiminta 

• muu urheilua ja liikuntaa edistävä toiminta 

• kunnia- ja ansiomerkit sekä kunniajäsenyydet 

• yleisperustelut 

• suositukset valiokunnilta, muilta jäsenjärjestöiltä sekä henkilöiltä. 

 

Hinnasto 

Ansiomerkkihakemuksen jättäessään jäsenjärjestö sitoutuu maksamaan liiton internet-sivuilla 

ilmoitetun hinnaston mukaisen maksun Suomen Taekwondoliitolle. 

 

 

 

 


