
Suomen Judoliitto ry 

 1 

Suomen Judoliiton kunnia- ja ansiomerkkisäännöt 
 

1 § 
 

Suomen Judoliitto voi hallituksen päätöksellä palkita liiton ja jäsenseurojen luottamus- ja 
toimihenkilöitä sekä yksityisiä henkilöitä ja yhteisöjä judon hyväksi tehdystä työstä 
seuraavasti: 
 
1.luokan kunniamerkit 

 
 

• Kultainen kunniamerkki nauhalla  

• Hopeinen kunniamerkki nauhalla  

• Pronssinen kunniamerkki nauhalla  
 
2.luokan ansiomerkit 
 

• Kultainen ansiomerkki ja mitali  

• Hopeinen ansiomerkki ja mitali  

• Pronssinen ansiomerkki ja mitali  
 
Huomionosoitukset 
 

• Liiton standaari  

• Kunniamustavyö 

• Kunniapuheenjohtaja 

• Hall of Fame -jäsenyys 
 

2 § 
 

Kunnia- ja ansiomerkkejä voivat hakea Judoliiton jäsenseurat. Liiton hallitus voi myöntää 
kunnia- ja ansiomerkkejä sekä muita huomionosoituksia katsomalleen taholleen. 

 
 

3 § 
 

Kunnia- ja ansiomerkit maksavat merkkiä hakeva yhteisö. Merkin saajan matka- ja muut 
kustannukset luovutustilaisuuteen maksaa merkkiä hakeva seura 

 
4 § 

 
 

Kunnia- ja ansiomerkkien myöntämisperusteet 
 

 
Kultainen kunniamerkki nauhalla 
 
Henkilö, joka täyttää seuraavat ehdot tai on muuten tavallisuudesta poiketen tehnyt 
huomattavasti työtä judon hyväksi: 
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• Toiminut aktiivisesti judon parissa yli 40 vuotta 

• Toiminut seuran ja/tai liiton ja/tai muiden liikunnan ja urheilun luottamus- tai 
toimihenkilötehtävissä vähintään 30 vuotta Hänelle on aikaisemmin myönnetty 
Suomen Judoliiton hopeinen kunniamerkki  

 
Hopeinen kunniamerkki nauhalla 
 
Henkilö, joka täyttää seuraavat ehdot tai on muuten tavallisuudesta poiketen tehnyt 
huomattavasti työtä judon hyväksi: 

• Toiminut aktiivisesti judon parissa yli 30 vuotta 

• Toiminut seuran ja/tai liiton ja/tai muiden liikunnan ja urheilun luottamus- tai 
toimihenkilötehtävissä vähintään 20 vuotta 

• Hänelle on aikaisemmin myönnetty Suomen Judoliiton pronssinen kunniamerkki 
 
Pronssinen kunniamerkki nauhalla 
 
Henkilö, joka täyttää seuraavat ehdot tai on muuten tavallisuudesta poiketen tehnyt 
huomattavasti työtä judon hyväksi: 

• Toiminut aktiivisesti judon parissa yli 20 vuotta 

• Toiminut seuran ja/tai liiton ja/tai muiden liikunnan ja urheilun luottamus- tai 
toimihenkilötehtävissä vähintään 15 vuotta 

• Hänelle on aikaisemmin myönnetty Judoliiton kultainen ansiomerkki 
 
Kultainen ansiomerkki 
 
Henkilö, joka täyttää seuraavat ehdot tai on muuten tavallisuudesta poiketen tehnyt 
huomattavasti työtä judon hyväksi: 

• Toiminut aktiivisesti judon parissa yli 15 vuotta 

• Toiminut seuran ja/tai liiton luottamus- tai toimihenkilötehtävissä vähintään 15 
vuotta 

• Hänelle on aikaisemmin myönnetty Suomen Judoliiton hopeinen ansiomerkki 

• Kansainvälisen arvokisamitalin voittaneelle urheilijalle hänen päättäessään 
aktiivisen kilpailu-uransa, joka on voittanut kansainvälisen arvokisamitalin 

 
Hopeinen ansiomerkki 
 

• Toiminut aktiivisesti judon parissa yli 10 vuotta 

• Toiminut seuran ja/ tai liiton luottamus- tai toimihenkilötehtävissä vähintään 10 
vuotta 

• Hänelle on aikaisemmin myönnetty Suomen Judoliiton pronssinen ansiomerkki 

• Edustusjoukkueen urheiljalle hänen päättäessään vähintään 10 vuotta kestäneen 
kilpailu-uransa    

• Henkilö, joka on tavallisuudesta poiketen tehnyt vähintään 10 vuotta huomattavaa 
työtä judon hyväksi 

 
 

 
Pronssinen ansiomerkki 
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• Toiminut aktiivisesti judon parissa yli 5 vuotta 

• Toiminut seuran ja/tai liiton luottamus- tai toimihenkilötehtävissä vähintään 5 vuotta 

• SM-tason urheilijalle hänen päättäessään vähintään 5 vuotta kestäneen kilpauransa 

• Henkilö, joka on tavallisuudesta poiketen vähintään 5 vuotta tehnyt huomattavaa 
työtä judon hyväksi 

 

Muiden huomionosoitusten myöntämisperusteet 
 

 

• Standaaria voidaan myöntää seuraavin perustein: 

• Henkilön täyttäessä 50, 60, 70, 80 vuotta tai enemmän  

• Judoliiton jäsenseurojen ja muiden yhteisöjen 20, 30, 40, 50, 60 vuotta jne   

• Kilpailu- tai harjoitusleirien kansainvälisille ohjaajille 

• Kongressien tai vastaavien tapahtumien kansainväliselle esiintyjälle  

• Merkittävälle judon tukijalle 

• Muissa hallituksen päättämissä tapauksissa 
 

• Kunniamustavyö voidaan jakaa seuraavin perustein: 

• Merkittävälle judon tukijalle 

• Muissa hallituksen päättämissä tapauksissa 
 

• Kunniapuheenjohtajaksi voidaan nimittää seuraavin perustein: 
 

• Hall of Fame – jäseneksi voidaan nimittää seuraavin perustein: 
 

5§ 
 

Muut kuin Suomen Judoliiton huomionosoitukset 
 

 
Suomen Judoliiton hallitus tekee esityksen valtakunnallisten yhteisöjen tai valtiollisten 
kunnia- ja ansiomerkeistä niiden hakuaikana. Esitykset merkkien saajista tehdään niillä 
perusteilla, mitä merkeistä on sanottu. Judoliiton hallitus tekee myös ehdotuksia 
kansainvälisten järjestöjen huomionosoituksista yksittäisille henkilöille. Edellä mainittujen 
huomionosoitusten mahdolliset kustannukset maksaa Suomen Judoliitto. 

 
 

 
 


