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OHJE YHDISTYKSEN YHDISTYS-, ANSIO- JA KUNNIAMERKEISTÄ
Yhdistysmerkki
Yhdistysmerkki on pronssinen rintamerkki.
Se on kaikkien yhdistyksen jäsenten käytettävissä. Jokainen jäsen saa veloituksetta yhden
merkin liittyessään yhdistyksen jäseneksi.
Ansiomerkit
Ansiomerkkejä ovat hopeinen ja kultainen ansiomerkki.
Hopeamerkki on lehvillä koristeltu rintamerkki.
Kultamerkki on lehvillä ja emaloinnilla koristeltu rintamerkki.
Kunniamerkit
Kunniamerkkejä ovat hopeinen ja kultainen kunniamerkki, jotka ovat ansiomerkkejä suurempia,
kultaisia tai hopeisia lehvillä koristeltuja rintamerkkejä.
MERKKIEN MYÖNTÄMISPERUSTEET
Ansiomerkit
Ansiomerkit myöntää yhdistyksen hallitus kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen ansioituneelle
jäsenelle. Perustellun ehdotuksen ansiomerkistä voi tehdä yhdistyksen toimielin ja/tai henkilö- tai
yritysjäsen.
Hopeinen ansiomerkki on tunnustus ansiokkaasta työstä SHY:n hyväksi, joiksi luetaan mm.
seuraavat vähimmäisansiot:
• toiminta yhdistyksen puheenjohtajana tai sihteerinä
• aktiivinen toiminta SHY:n hallituksessa kaksi toimikautta
• menestyksekäs toiminta paikallisosaston, klubin tai komitean puheenjohtajana tai
Hitsaustekniikka-lehden päätoimittajana (vähintään 2 toimikautta tai 4 vuotta)
• aktiivinen toiminta vastaavien elinten sihteerinä tai jäsenenä kolme toimikautta
• esimerkillinen ja pitkäjänteinen toiminta pätevöintikoulutukseen liittyvissä asioissa
• aktiivinen toiminta Suomen Hitsaus - ja liittämisinstituutin vastuutehtävissä (johtokunnan
puheenjohtaja tai jäsen, foorumin vetäjä)
• aktiivinen kansainvälinen (IIW, EWF) toiminta
Hopeinen ansiomerkki voidaan perustellusta hakemuksesta myöntää yhdistyksen jäsenelle
myös muusta SHY:n toiminnan edistämiseksi tehdystä merkittävästä työpanoksesta.
Kultainen myönnetään yleensä vain jo hopeisen ansiomerkin saaneelle pitkäaikaisesta
ansiokkaasta yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä. Yleensä edellytetään hopeiseen
ansiomerkkiin nähden kaksinkertaiset toimikausivaatimukset hopeisen ansiomerkin
vaatimuksiin nähden. Toimikausivaatimuksista tai muista perusteluista voidaan kuitenkin poiketa
aivan erityisten lisäansioiden perusteella.
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Kultainen ansiomerkki voidaan perustellusta hakemuksesta myöntää yhdistyksen jäsenelle myös
muusta SHY:n toiminnan edistämiseksi tehdystä erittäin merkittävästä työpanoksesta. Kultaisen
ansiomerkin myöntäminen näillä perusteilla edellyttää, että henkilölle on jo myönnetty
aikaisemmin hopeinen ansiomerkki.
Kunniamerkit
Kunniamerkkien jakoperusteena ovat erityiset ansiot hitsauksen tunnetuksi tekemiseksi,
hitsauksen kehittämiseksi tai yhdistyksen muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kunniamerkit
myöntää yhdistyksen hallitus kirjallisesta hakemuksesta hitsausalalla ansioituneelle henkilölle.
Perustellun ehdotuksen kunniamerkistä voi tehdä yhdistyksen toimielin ja/tai henkilö- tai
yritysjäsen.
Hopeinen kunniamerkki voidaan myöntää henkilölle, jonka voidaan katsoa olevan merkittävä
kertaluontoinen ansio hitsaustekniikan hyväksi, esim. hitsaustekniikan alalta tehty väitöskirja,
menestymien kansainvälisissä hitsauskilpailuissa.
Kultainen kunniamerkki on yhdistyksen arvokkain merkki henkilölle yleensä kansallisesti
merkittävästä elämäntyöstä tai muutoin merkittävästä saavutuksesta hitsaustekniikan alalla tai
yhdistyksen toiminnan edistämiseksi tehdystä erittäin merkittävästä työpanoksesta.
ANSIO - JA KUNNIMERKKINEN JAKAMINEN
Ansiomerkit ja kunniamerkit jaetaan yleensä yhdistyksen vuosi- ja vaalikokouksen yhteydessä
tai paikallisosastojen, komiteoiden tai klubien vuosijuhlassa.

