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Helsingin Tarmo ry:n ansiomerkkisäännöt  

 

Helsingin Työväenyhdistyksen Voimistelu- ja urheiluseura Tarmo ry:n ansiomerkkejä ja 
huomionosoituksia myönnetään henkilöille ja yhteisöille jotka ovat edistäneet seuran 
toimintaa ja vaikuttaneet sen jäsenten kilpailumenestykseen ansiokkaasti. 

Huomionosoituksen myöntämisestä päättää seuran johtokunta jaoston tai seuran jäsenen 
anomuksesta.   

Ansiomerkit numeroidaan ja seuran hallitus pitää kaikista myönnetyistä merkeistä 
luetteloa. 

Kadonneen merkin tilalle luovutetaan pyydettäessä uusi merkki. Aiheutuneet kulut 
suorittaa merkin saaja. 

Myönnetyt ansiomerkit luovutetaan pääsääntöisesti seuran sääntömääräisessä 
vuosikokouksessa, ansioituneen vuosipäivillä tai seuran juhlatilaisuuksissa. 

 
Pöytäviiri / standaari 
 

Standaari voidaan myöntää henkilölle / seuran jäsenelle tai yhteisölle seuran 
urheilullisten ja toiminnallisten päämäärien hyväksi tehdystä ansiokkaasta 
yhteistyöstä.  

 
Seuran jäsenelle / henkilölle hänen täyttäessään vähintään 50 vuotta tai 
yhdistykselle ja yhteisölle sen täyttäessä vähintään 20 vuotta.  

 
Seuran viiri voidaan lisäksi luovuttaa vierailtaessa tai osallistuttaessa merkittäviin 
kokouksiin, kilpailuihin tai vuosi- ja merkkipäiväjuhliin.   

 
Pronssinen ansiomerkki  
 

Pronssinen merkki voidaan myöntää seuran jäsenelle, joka on toiminut vähintään 
viisi vuotta seurassa hallituksen jäsenenä, lajijaostossa, lajivetäjänä / 
lajivalmentajana tai muussa merkittävässä tehtävässä ja joka on tällä tavalla omalla 
toiminnallaan ja esimerkillään auttanut ja edistänyt seuran toimintaa. 

 
Seuran jäsenelle, joka on saavuttanut lajinsa yleisessä tai nuorten sarjassa 
Suomen mestaruusmitalin. 

   
Kilpailumenestyksen mukaan myönnettyjen ansiomerkkien lisäksi vuosittain 
voidaan myöntää enintään kolme seuran pronssista ansiomerkkiä seuran toimivaa 
jaostoa kohden. 
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Hopeinen ansiomerkki 
 

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää seuran jäsenelle, joka on toiminut 
vähintään 10 vuotta seurassa hallituksen jäsenenä, lajijaostossa, lajivetäjänä / 
lajivalmentajan tai muussa merkittävässä tehtävässä ja joka on tällä tavalla omalla 
toiminnallaan ja esimerkillään auttanut ja edistänyt seuran toimintaa.  

 
Seuran jäsenelle, joka on saavuttanut lajinsa yleisessä tai nuorten sarjassa 
Suomen mestaruuden. 

 
Kilpailumenestyksen mukaan myönnettyjen ansiomerkkien lisäksi vuosittain 
voidaan myöntää enintään kaksi hopeista ansiomerkkiä seuran toimivaa jaostoa 
kohden. 

 
Kultainen ansiomerkki 
  

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää seuran jäsenelle / henkilölle, joka on 
toiminut seurassa 20 vuotta seuran hallituksen jäsenenä, lajijaostossa, lajivetäjänä / 
lajivalmentajana tai muussa merkittävässä tehtävässä ja joka on tällä tavalla omalla 
toiminnallaan ja esimerkillään auttanut ja edistänyt merkittävästi seuran toimintaa.  

 
Seuran jäsenelle, joka on saavuttanut lajinsa yleisessä tai nuorten sarjassa 
arvokilpailumitalin (EM, MM, OK) tai osallistunut Olympiakilpailuihin maamme 
edustajana. 

  
Kilpailumenestyksen mukaan myönnettyjen merkkien lisäksi vuodessa voidaan 
myöntää enintään yksi kultainen ansiomerkki seuran toimivaa jaostoa kohden. 

 
 
Merkkien käyttöönotto vuonna 2014 
 

Merkit otetaan käyttöön vuonna 2014 jolloin jaostot voivat anoa merkkejä vuoden 
2013 ja sitä edeltävien vuosien toiminnan perusteella.   

 
Aloitusvuonna voidaan johtokunnan käsittelyn perusteella ja päätöksellä jakaa 
merkkejä enemmän kuin säännöissä on määritelty pitkäaikaisille seuran toimijoille. 

 
 Ansiomerkkien ja pöytäviirien kustannukset maksaa seura.  
 
 

 

 


