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TAMPEREEN PYRINTÖ R.Y:N 

Kunnia, ansio- ja tunnustusmerkkien sekä standaarin säännöt 

Hyväksytty hallituksen kokouksessa x.x.2019 

1§. 

Tampereen Pyrintö r.y:n kunnia-, ansio- ja tunnustusmerkkejä sekä standaareja 

annetaan henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat edistäneet Tampereen Pyrintö r.y:n 

toimintaa tai muuten työskennelleet merkittävästi maan urheilun hyväksi. 

2§. 

Kunniamerkki 

Kunniamerkki annetaan henkilölle, joka on kutsuttu Tampereen Pyrintö 

r.y:n kunniajäseneksi. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on 

toiminut erityisen ansiokkaasti seuran hyväksi ja joka on täyttänyt 

vähintään 50 vuotta. 

Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää hallituksen esityksestä seuran vuosikokous. 

Kunniajäsenillä on vapaa pääsy seuran järjestämiin tilaisuuksiin. 

3§. 

Ansiomerkki 

Ansiomerkki voidaan antaa  

a) henkilölle, joka on työskennellyt erittäin menestyksellisesti vähintään 

10 vuoden ajan Tampereen Pyrintö r.y:n hyväksi, 

 

b) ulkomaalaiselle tai seuraan kuulumattomalle korimaiselle henkilölle, 

joka on huomattavasti avustanut Tampereen Pyrintö r.y:n työtä tai 

muutoin erityisesti ansioitunut urheilun alalla ja  

 

c) Tampereen Pyrintö r.y:n kuuluville olympiavoittajille, 

maailmanmestareille ja maailmanennätyksen saavuttaneille urheilijoille 

Ansiomerkit myöntää seuran hallitus. 



4§ 

Tunnustusmerkit 

Kultainen tunnusmerkki voidaan antaa henkilölle, joka on toiminut 

ansiokkaasti ao. jaostoon kuuluvan urheilualan tai koko seuran vähintään 

10 vuotta. 

 

Hopeinen tunnusmerkki voidaan antaa henkilölle, joka on toiminut 

ansiokkaasti ao. jaostoon kuuluvan urheilualan tai koko seuran hyväksi 

vähintään 5 vuotta. 

 

Punaisella P-logolla varustettu tunnusmerkki voidaan antaa henkilölle, joka 

on toiminut ansiokkaasti ao. jaostoon kuuluvan urheilualan tai koko seuran 

hyväksi vähintään 3 vuoden ajan. 

Tunnustusmerkkejä voidaan myöntää vain seuran jäsenille. 

Hallitus myöntää kultaisen tunnusmerkin ao. jaoston esityksestä. Hopeiset ja 

punaisella P-logolla varustetut tunnusmerkit myöntää ao. jaosto tai hallitus. 

5§. 

Standaari 

Tampereen Pyrintö r.y:n standaari voidaan antaa seuralle, yhteisölle tai 

yksityiselle henkilölle tunnustuksen osoituksena tuloksellisesta yhteistyöstä 

seuran kanssa. 

Standaarin antamisesta päättää hallitus. 

 

 

6§.  

Kunnia-, ansio- ja tunnustusmerkkien sekä standaarien saajista pidetään luetteloa. 

Kunnia- ja ansiomerkit numeroidaan. 

7§.  

Kunnia-, ansio- ja tunnustusmerkkiä sekä standaaria ei saa luovuttaa toiselle. 

8§. 

Mikäli merkki on kadonnut, siitä on ilmoitettava hallitukselle. Katoaminen kirjataan ao. 

luetteloon. Kadonneen merkin tilalle saa uuden suorittamalla ao. merkin 

hankintahinnan. 

 


