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Säännöt SAKU ry:n käyttämistä  
ansiomerkeistä, mitaleista ja standaarista  
 
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry voi hallituksensa päätöksellä palkita 

jäsenyhteisöjensä henkilöstöön kuuluvia luottamushenkilöitä sekä muita henkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat 
toimineet SAKU ry:n hyväksi.  

 
SAKU ry:n ansiomerkit, mitalit ja standaari: 

 

ANSIOMERKIT 
SAKU ry:n ansiomerkki, kultainen  

SAKU ry:n ansiomerkki, hopeinen 
 

MITALIT 
SAKU ry:n kuntomitali, kultainen 

SAKU ry:n kuntomitali, hopeinen 

SAKU ry:n kuntomitali, pronssinen 
 

STANDAARI 
 

Lisäksi SAKU ry voi hakea liiton hyväksi pitkäaikaisesti ja aktiivisesti toimineille henkilöille opetus- ja 

kulttuuriministeriön myöntämiä Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristejä ja ansiomitaleja. 
 

 
 

1. ANSIOMERKKI 

 
1.1. SAKU ry:n kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka: 

• On toiminut ansiokkaasti SAKU ry:n hyväksi liittoon kuuluvan jäsenyhteisön piirissä vähintään 15 vuotta. 

• On toiminut liiton hallituksessa tai kehittämisryhmissä vähintään 10 vuotta. 

• On toiminut muuten erityisen ansiokkaasti liiton hyväksi ja liiton toiminnan edistämiseksi. 

 
1.2. SAKU ry:n hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka: 

• On toiminut ansiokkaasti SAKU ry:n hyväksi liittoon kuuluvan jäsenyhteisön piirissä vähintään 10 vuotta. 

• On toiminut liiton hallituksessa tai kehittämisryhmissä vähintään 6 vuotta. 

• On toiminut muuten erityisen ansiokkaasti liiton hyväksi ja liiton toiminnan edistämiseksi. 

 
1.3. Ehdotuksen liiton ansiomerkin myöntämiseksi voi tehdä liiton jäsenyhteisö, liiton hallitus tai toiminnanjohtaja.  

 Ansiomerkit myöntää liiton hallitus. 

 
1.4. Ansiomerkkejä voidaan jakaa liiton kokouksissa, liiton järjestämissä liikunta- ja  

 kulttuuritapahtumissa sekä muissa liiton hallituksen sopiviksi katsomissa tilaisuuksissa. 
 

1.5. Liiton ansiomerkit numeroidaan ja hallitus pitää niistä luetteloa. 

 
1.6. Hävinneen merkin tilalle luovutetaan uusi merkki. Merkistä peritään tällöin valmistuskulut liitolle. 

 
 

 
2. KUNTOMITALIT 

 

SAKU ry:n kuntomitalin luovutusperusteena on aktiivinen osallistuminen SAKU ry:n liikuntatoimintaan. 
 

2.1. Kultainen kuntomitali voidaan antaa henkilölle, joka on osallistunut SAKU ry:n  
liikuntatoimintaan vähintään 15 vuoden ajan. 
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2.2. Hopeinen kuntomitali voidaan antaa henkilölle, joka on osallistunut SAKU ry:n  
liikuntatoimintaan vähintään 10 vuoden ajan. 

 
2.3. Pronssinen kuntomitali voidaan antaa henkilölle, joka on osallistunut SAKU ry:n  

liikuntatoimintaan vähintään 5 vuoden ajan. 
 

2.4. SAKU ry:n hallitus myöntää kuntomitalit jäsenyhteisöjen anomusten perusteella. 

 
2.5. Kuntomitalit luovutetaan jonkin SAKU ry:n kilpailutapahtuman yhteydessä.  

 
 

3. STANDAARI 

 
3.1. SAKU ry:n standaari voidaan luovuttaa hallituksen päätöksellä liiton tervehdyksenä liiton  

 jäsenyhteisölle tai sellaiselle yhteisölle tai liikelaitokselle, joka erityisesti on tukenut SAKU ry:n  
 toimintaa joko taloudellisesti tai muulla toiminnallaan. 

 
3.2. Standaari voidaan luovuttaa hallituksen päätöksellä myös yksityiselle henkilölle, jos ko. henkilön  

 ansiot eivät sovi ansiomerkeistä laadittuihin sääntöihin ja henkilö on toiminnallaan osoittautunut  

 SAKU ry:n huomionosoituksen arvoiseksi. 
 

 
4. SUOMEN LIIKUNTAKULTTUURIN JA URHEILUN ANSIORISTIEN JA  

ANSIOMITALIEN ANOMINEN 

 
SAKU ry:n hallitus tekee harkintansa mukaan opetusministeriölle esityksiä Suomen liikuntakulttuurin ja 

urheilun ansioristien ja ansiomitalien myöntämisestä liiton hyväksi pitkäaikaisesti ja aktiivisesti toimineille 
henkilöille. Jäsenyhteisöt voivat tehdä henkilöistä esityksiä hallitukselle. 

 

 
5. SÄÄNNÖN VOIMAANTULO JA MUUTTAMINEN 

 
Säännöt hyväksyy ja tarvittaessa muuttaa liiton hallitus. Nämä säännöt on hyväksytty SAKU ry:n hallituksen 

kokouksessa 13.12.2018. 


