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HUOMIONOSOITUSOHJESÄÄNTÖ 

 

Yleistä 

 
1. Kerho voi palkita, onnitella tai kunnioittaa tarkoitusperiään edistänyttä henkilöä tai yhteisöä tässä 

ohjesäännössä selostetuilla tavoilla. 
 

Ansiomerkit 
  

2. Kerho voi antaa yksityiselle henkilölle ansiomerkkinsä, joita ovat Humallahden Venekerhon pronssinen 
ansiomerkki, Humallahden Venekerhon hopeinen ansiomerkki, Humallahden Venekerhon kultainen 
ansiomerkki sekä Humallahden Venekerhon kultainen ansiomerkki timanteilla. 

 
3. Pronssinen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on aktiivisesti toiminut kerhon hyväksi kerhon 

luottamustehtävissä tai muulla tavoin vähintään kolmen vuoden ajan. Erityinen ansio tai muu painava syy 
voi muodostaa poikkeuksen edellä sanotusta aikarajasta. 

 
4. Hopeinen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on aktiivisesti toiminut kerhon hyväksi kerhon 

luottamustehtävissä tai muulla tavoin vähintään viiden vuoden ajan. Erityinen ansio tai muu painava syy 
voi muodostaa poikkeuksen edellä sanotusta aikarajasta. 

 
5. Kultainen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on tuloksellisesti toiminut kerhon hyväksi kerhon 

luottamustehtävissä tai muulla tavoin vähintään seitsemän vuoden ajan. Erityinen ansio tai muu painava 
syy voi muodostaa poikkeuksen edellä sanotusta aikarajasta. 

 
6. Kultainen ansiomerkki timanteilla voidaan antaa henkilölle, joka on tuloksellisesti toiminut kerhon hyväksi 

kerhon luottamustehtävissä tai muulla tavoin vähintään kymmenen vuoden ajan. Erityinen ansio tai muu 
painava syy voi muodostaa poikkeuksen edellä sanotusta aikarajasta. 

 
7. Henkilölle, joka on saanut kerhon ansiomerkin, ei voida antaa korkeammanasteista ansiomerkkiä ilman 

erityistä syytä ennen kuin aikaisemman ansiomerkin antamisesta on kulunut kaksi vuotta. 
 

8. Kerhon ansiomerkit myöntää hallitus.  
 

 

Lahjaesineet 
 

9. Kerho voi antaa lahjaesineenä yksityiselle henkilölle tai yhteisölle kerhon viirin pöytästandaarina, kerhon 
plaketin tai kerhon pienoislipun pöytälippuna. Luovutettavan pöytästandaarin ja pöytälipun jalustaan 
kiinnitettävään hopealevyyn ja luovutettavan plaketin takasivulle tulee kaiverruttaa asianmukainen, 
päivätty omistus Humallahden Venekerholta lahjaesineen vastaanottajalle. Lahjaesineiden keskinäinen 
ohjeellinen arvojärjestys on edellä mainittu. 

 
10. Kerhon viiri pöytästandaarina, kerhon plaketti ja kerhon pienoislippu voidaan antaa huomionosoituksena 

tai muistolahjana. 
 

Yksityiselle henkilölle edellä tarkoitettu lahjaesine voidaan antaa kiitoksena tuloksellisesta toiminnasta kerhon 
tai yleensä vapaa-ajan veneilyn hyväksi onniteltaessa saajaa hänen 50-vuotissyntymäpäivänsä tai 
vastaavankaltaisen myöhemmän syntymäpäivän johdosta. Lahjaesine voidaan antaa myös henkilön erotessa 
kerhossa tai muualla sellaisesta tehtävästä, jossa hän on vaikuttanut merkittävästi kerhon tai yleensä vapaa-
ajan veneilyn hyväksi. 
 
Yhteisölle edellä tarkoitettu lahjaesine voidaan antaa kiitoksena kerhon tukemisesta tai pitkäaikaisesta 
yhteistyöstä. Lahjaesineen antamisen perusteena toiselle veneily-yhteisölle voi olla pelkästään yhteisön 
huomattava merkkipäivä. 
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11. Kerhon lahjaesineiden luovuttamisesta päättää hallitus.  
 

 

 

Muut palkitsemiset 

 
12. Kerhon huomattavan merkkipäivän yhteydessä tai muusta erityisestä syystä kerho voi anoa jäsenelleen 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ansiomerkkiä tai lahjaesinettä noudattaen niitä edellytyksiä, jotka niitten 
myöntämiselle on liitossa vahvistettu. Anomuksen tekemisestä päättää hallitus. 

 

Kunnianosoitukset 

 
13. Hallituksen esityksestä voi kerhon kokous kutsua erityisen ansioituneen jäsenensä 

kunniakommodorikseen tai kunniajäsenekseen. 
 

Rekisteröinti 

 
14. Yhdistyssihteerin vastuualueeseen kuuluu pitää luetteloa kaikista tähän ohjesääntöön perustuvista kerhon 

huomionosoituksista. 

 
 


