
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n ansiomerkin  

myöntämistä koskeva ehdotus  
 
 
Sukunimi ja etunimet: 
(puhuttelunimi alleviivattava) 
 
Henkilötunnus: 
 
Arvo tai ammatti: 
 
Osoite: 
 
Ehdotuksen tekijä: 
 
Otsikoiden alle tarkat kirjaukset ao. toiminnoista!  
 
1. Opinnot 
 
2. Henkilökohtainen urheilutoimintaa 
 
3. Toiminta seuroissa, aluejärjestöissä, piireissä,  liitoissa tai muissa liikuntayhteisöissä 
 
4. Kirjallinen toiminta 
 
5. Muu urheilua ja liikuntaa edistävä toiminta 
 
6. Kunnia- ja ansiomerkit sekä kunniajäsenyydet 
 
7. Yleisperustelut 
 
 
Aika ja paikka:   
 
 
Varkaus    /   20 
 
 
 
 
puheenjohtaja     sihteeri  
 
 
 
Anomuksen voi lähettää myös nettipalautteen kautta,  lanketti löytyy 
www.varkaudenurheiluseurat.fi  osoitteesta 
 
 

 
Varkauden Urheiluseurat ry 
Käärmeniementie 15 B, 78200 VARKAUS   
Puhelinvaihde 040 – 868 1111  
telefax  017 - 5526081 
varkauden.urheiluseurat@co.inet.fi 
www.varkaudenurheiluseurat.fi 



 
 
Varkauden Urheiluseurat ry:n ansiomerkkisäännöt: 
 
 
1.   Yhdistyksen kultainen ansiomerkki voidaan myön tää henkilöille seuraavista ansioista: 
 
 a) toiminta yhdistyksen jäsenseuran / jäsenseurojen johto-, valmennus- ja ohjaustehtävissä   

vähintään viisitoista (15) vuotta; 
 b) toiminta järjestön hallituksessa ja muissa yhdistyksen johtoelimissä vähintään kymmenen (10) 

vuotta.; 
 c) toiminta muuten erityisen ansiokkaasti varkautelaisen liikunnan ja urheilun sekä nuorisotyön 

hyväksi; 
           
 
2.   Yhdistyksen hopeinen ansiomerkki voidaan myönt ää henkilöille seuraavista ansioista:  
 
 a) toiminta yhdistyksen jäsenseuran / jäsenseurojen johto-, valmennus- ja ohjaustehtävissä   

vähintään kymmenen (10) vuotta;  
 b) toiminta järjestön hallituksessa ja muissa yhdistyksen johtoelimissä vähintään viisi (5) vuotta; 
 c) toiminta muuten erityisen ansiokkaasti varkautelaisen liikunnan ja urheilun sekä nuorisotyön 

hyväksi;  
 
3.   Yhdistyksen pronssinen ansiomerkki voidaan myö ntää henkilöille seuraavista ansioista: 
 
 a) toiminta yhdistyksen jäsenseuran / jäsenseurojen johto-, valmennus- ja ohjaustehtävissä   

vähintään viisi (5) vuotta;  
 b) toiminta järjestön hallituksessa ja muissa yhdistyksen johtoelimissä vähintään kolme (3) vuotta; 
 c) toiminta muuten erityisen ansiokkaasti varkautelaisen liikunnan ja urheilun sekä nuorisotyön 

hyväksi;  
 
4. Ehdotuksen Varkauden Urheiluseurat ry:n ansiomer kin myöntämiseksi tekee jäsenseura tai 

yhdistyksen hallitus.  
 

Seurojen esityksistä luovutettujen ansiomerkkien valmistuskulut maksaa anomuksen suorittanut 
seura.  

 
5. Ansiomerkit myöntää hakemusten ja kokouksen harkinnan mukaisesti järjestön hallitus. 
 
6. Ansiomerkit numeroidaan ja järjestön hallitus pitää kaikista myönnetyistä merkeistä luetteloa.  
 
7. Kadonneen merkin tilalle luovutetaan uusi. Aiheutuneet kulut suorittaa merkin saaja.  
 
8. Myönnetyt ansiomerkit luovutetaan pääsääntöisesti järjestön sääntömääräisessä 

vuosikokouksessa, ansioituneen vuosipäivillä tai jäsen seurojen juhlatilaisuuksissa sekä 
kokouksissa.    


