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HALLITUS 10.3.2020

ANSIOMERKKISÄÄNNÖT
Ansiomerkkejä on kahdenlaisia; Golfliiton ansiomerkit ja seura-ansiomerkit.
Golfliiton ansiomerkkien jakoperusteet ovat vahvasti sidoksissa Golfliiton ja golftoimialan
luottamustehtäviin.
Golfliiton ansiomerkit myöntää liittohallitus seurojen ansiomerkkianomusten perusteella.
Ansioita harkittaessa painotetaan erityisesti hallituksen ja liittovaltuuston varsinaisia jäsenyyksiä.
Varajäsenyydet ja toimikunnan jäsenyydet huomioidaan painoarvoltaan puoleen.
Seura-ansiomerkin voi seura myöntää henkilölle, joka on tehnyt ansiokasta työtä seuran toiminnan
kehittämisessä. Näiden ansiomerkkien saajista päättävät golfseurat itse. Golfliitto pitää rekisteriä seuraansiomerkkien saajista ja heidän nimensä julkaistaan Golfliiton vuosikertomuksessa.
GOLFLIITON ANSIOMERKIT
KULTAINEN ANSIOMERKKI
1. Voidaan myöntää erittäin ansiokkaasta toiminnasta henkilölle, joka on toiminut vähintään 8 vuoden ajan
liiton toiminnassa sekä edistänyt merkittävästi valtakunnallisen golfurheilun kehitystä maassamme.
Kansainvälinen toiminta ja seurojen johtoelimissä toimiminen katsotaan lisäansioksi.
2. Merkin antamisesta päättää liittohallitus ja siitä on tehtävä ilmoitus seuraavassa liittokokouksessa.
3. Merkki luovutetaan hallituksen kussakin tapauksessa erikseen päättämällä tavalla.
4. Merkkiä ei saa luovuttaa toiselle.
5. Merkki oikeuttaa FGU-korttiin, joka antaa kenttäkohtaisten käytäntöjen mukaisia pelietuja
vieraspelaamisessa liiton antamien suositusten mukaisesti.
HOPEINEN ANSIOMERKKI
1. Voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta henkilölle, joka on toiminut vähintään 6 vuoden ajan liiton
sekä lisäksi seurojen johtoelimissä ansioituneella ja tunnustusta ansaitsevalla tavalla.
2. Merkin antamisesta päättää liittohallitus ja siitä on tehtävä ilmoitus seuraavassa liittokokouksessa.
3. Merkki luovutetaan hallituksen kussakin tapauksessa erikseen päättämällä tavalla.
4. Merkkiä ei saa luovuttaa toiselle.
5. Merkki oikeuttaa FGU-korttiin, joka antaa kenttäkohtaisten käytäntöjen mukaisia pelietuja
vieraspelaamisessa liiton antamien suositusten mukaisesti.
PRONSSINEN ANSIOMERKKI
1. Voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta henkilölle, joka on toiminut vähintään 4 vuoden ajan
seurojen johtoelimissä tunnustusta ansaitsevalla tavalla. Pronssinen ansiomerkki ei oikeuta FGU-korttiin.
2. Merkin antamisesta päättää liittohallitus ja siitä on tehtävä ilmoitus seuraavassa liittokokouksessa.

3. Merkki luovutetaan hallituksen kussakin tapauksessa erikseen päättämällä tavalla.
4. Merkkiä ei saa luovuttaa toiselle.
ANSIOMERKKIANOMUKSET
Kirjalliset ansiomerkkianomukset lähetetään osoitteella Suomen Golfliitto, Valimotie 10, 00380 HELSINKI tai
pia.kangasmaki@golf.fi vuosittain elokuun loppuun mennessä. Liittohallitus päättää ansiomerkeistä
syyskuun aikana pidettävässä hallituksen kokouksessa. Anomuslomake löytyy osoitteesta
https://golf.fi/seuroille/golfliitto/materiaalipankki/
SEURA-ANSIOMERKIT
KULTAINEN SEURA-ANSIOMERKKI
Seura voi myöntää kultaisen seura-ansiomerkin henkilölle, joka on tehnyt vähintään 10 vuotta ansiokasta ja
aktiivista toimintaa seurassa ja sen hallinnossa.
Kyseisen henkilön ansiot seuratoiminnan kehittämisessä tai muussa verrattavassa toiminnassa ovat olleet
erityisen merkittävät.
Seuran harkittavaksi jää, myöntääkö se kultaisen seura-ansiomerkin saajalle joitain erivapautuksia (esim.
vapautus jäsenmaksusta).
HOPEINEN SEURA-ANSIOMERKKI
Seura voi myöntää hopeisen seura-ansiomerkin henkilölle, joka on toiminut vähintään 5 vuotta ansiokkaasti
ja aktiivisesti seurassa.
Edellytyksenä on toimiminen erilaisissa seuran toiminnoissa (esim. toimikunnat, kilpailujen tuomari jne.)
PRONSSINEN SEURA-ANSIOMERKKI
Seura voi myöntää pronssisen seura-ansiomerkin henkilölle, joka on toiminut vähintään 5 vuotta
ansiokkaasti ja aktiivisesti seurassa edellä mainituin edellytyksin.
SEURA-ANSIOMERKKITILAUKSET
Golfliitto tilaa ja toimittaa seurojen päätösten mukaiset seura-ansiomerkit, joiden kustannuksista vastaavat
seurat. Toimitusaika kolme (3) viikkoa.
Tilaukset osoitteella pia.kangasmaki@golf.fi . Tilauslomake löytyy osoitteesta
https://golf.fi/seuroille/golfliitto/materiaalipankki/
KUNNIAJÄSEN
Golfliiton toimintasääntöjen mukaan kunniajäseneksi voidaan liittokokouksessa tehdyn päätöksen nojalla
kutsua henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt golfurheilua.
Esityksen liittokokoukseen tekee liittohallitus.
Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa.
Kunniajäsenyys palkitaan kunniakirjalla.
MERKKIPÄIVÄT

Golfliitto palkitsee jäsenseuran plaketilla tai viirillä seuran merkkipäivänä. Huomionosoitus voidaan
myöntää myös ansioituneelle henkilölle.
PLAKETIT
KULTAISELLA LEVYKKEELLÄ
Annetaan Suomen Golfliitto ry:n jäsenseuralle, joka on ansiokkaalla tavalla toiminut jäsenistönsä ja yleensä
golfin hyväksi ja/tai jäsenseuralle, joka täyttää 50 vuotta.
HOPEISELLA LEVYKKEELLÄ
Annetaan jäsenseuralle, joka täyttää 25 vuotta.
PRONSSISELLA LEVYKKEELLÄ
Annetaan jäsenseuralle, joka täyttää 10 vuotta.
VIIRIT
KULTAVIIRI
Golfliitto myöntää seuralle, joka on täyttänyt 40 vuotta. Kultaviiri voidaan myöntää myös henkilölle, joka on
saanut liiton kultaisen ansiomerkin ja joka on sen jälkeen toiminut erittäin ansiokkaasti golf-urheilun
hyväksi.
HOPEAVIIRI
Golfliitto myöntää seuralle, joka on täyttänyt 30 vuotta. Hopeaviiri voidaan myöntää myös henkilölle, joka
on ansiokkaasti edistänyt golfurheilua hänen täytettyään vähintään 50 vuotta.
TUNNUSVIIRI
Golfliitto myöntää seuralle, joka on täyttänyt vähintään 20 vuotta. Tunnusviiri voidaan viedä myös
muistolahjana vierailtaessa ja osallistuttaessa merkittäviin kokouksiin ja kilpailuihin.

