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  Hyväksytty liittokokouksessa 29.10.2022 

KUULOLIITON MERKKISÄÄNTÖ 

 

I ANSIOMERKIT JA HUOMIONOSOITUKSET     

YLEISTÄ   

1 § Kuuloliiton ansiomerkit ja huomionosoitukset   

Ansiomerkkejä ovat pronssinen, hopeinen ja kultainen ansiomerkki.  

Huomionosoituksia ovat a) standaari ja b) Urpo Siiralan mitali, josta on erillinen ohje.  

Ansiomerkin antamisesta päätetään jokaisessa tapauksessa erikseen.  

Standaari on tarkoitettu liiton yleiseen käyttöön.  

MYÖNTÄMISMENETTELY 

2 § Ansiomerkkihakemuksen voi tehdä jäsenyhdistyksen hallitus, liittohallitus, tai liiton  

johtoryhmä. Ansiomerkkihakemus tehdään liiton hakemuslomakkeella. Ansiomerkin myöntämisestä 

päättää liittohallitus kirjallisen hakemuksen perusteella tai toiminnanjohtajan esityksestä. Liittohallituksen 

päätös voi poiketa esityksestä. 

Pronssista, hopeista ja kultaista ansiomerkkiä seuraa kunniakirja.  

Merkin hinnan suorittaa merkkiä ehdottanut hakija.  

MYÖNTÄMISPERUSTEET  

3 § Pronssinen ansiomerkki  

Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle viiden vuoden kuulonhuollon vapaaehtoistoiminnasta. 

 4 § Hopeinen ansiomerkki  

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle 10 vuoden kuulonhuollon merkittävästä 

vapaaehtoistoiminnasta. 

Tämä merkki voidaan myöntää myös yksittäisestä kuulonhuoltoa edistävästä teosta, jolla on huomattava  

valtakunnallinen tai kansainvälinen merkitys.  

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös kuulonhuoltotyön tukijalle ansiokkaasta valtakunnallisen tai 

kansainvälisen toiminnan tukemisesta.  

Merkki voidaan myöntää riippumatta siitä, onko ansiokas työ tehty toimeen kuuluvana vai vapaaehtoisena 

työnä.  

5 § Kultainen ansiomerkki  

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle 15 vuoden erittäin merkittävästä kuulonhuollon 

vapaaehtoistoiminnasta.  
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6 § Liiton työntekijöille myönnettävät ansiomerkit 

Liiton työntekijälle pronssinen ansiomerkki myönnetään 10 palvelusvuoden jälkeen. 

Liiton työntekijälle hopeinen ansiomerkki myönnetään 20 palvelusvuoden jälkeen. 

Liiton työntekijälle kultainen ansiomerkki myönnetään 30 palvelusvuoden jälkeen. 

II ERINÄISET SÄÄNNÖKSET  

Ansiomerkkiä kannetaan liiton, piirien ja jäsenyhdistysten tilaisuuksissa sekä valtakunnallisina ym. 

juhlapäivinä järjestetyissä tilaisuuksissa.  

Merkkiä pidetään puvun vasemmassa rintapielessä. Vain korkeinta myönnettyä ansiomerkkiä pidetään.  

Ansiomerkin saaneista pidetään rekisteriä ja heidän nimensä julkaistaan Kuuloviestissä.  

7 § Standaari  

Standaaria voivat liitto, piiri tai jäsenyhdistykset jakaa jäsenyhdistyksille tai henkilöille tai ulkopuolisille 

kuulonhuoltotyön tukijoille yleisenä huomionosoituksena tai tunnustuksena hyvin suoritetuista tehtävistä. 

Standaari voidaan myöntää myös suhdetoimintatarkoituksessa.  

Standaaria voidaan jakaa myös ulkomaisille yhdistyksille ja yksityisille henkilöille.  

8 § Muu muistaminen 

Liittohallitus voi erityisistä ansioista hakea myös muiden tahojen myöntämiä huomionosoituksia.  

MERKKISÄÄNNÖN MUUTTAMINEN  

9 § Merkkisäännön muutokset vahvistaa liittokokous.  

 

III URPO SIIRALAN MITALI  

YLEISTÄ 

Urpo Siirala antoi ohjeet nimeään kantavasta mitalista. Ohjeeseen ei liity muuttamismahdollisuutta  

1 § Kuuloliitto jakaa pitkäaikaisen puheenjohtajan, professori Urpo Siiralan elämäntyölle omistettua Urpo 

Siiralan mitalia.  

2§ Urpo Siiralan mitali on pyöreä ja se on pronssia. Mitalin halkaisija on 9,8 cm ja paino 705 gr.  

Mitalin päällyspuolella on koholla oleva Urpo Siiralan profiilikuva ja vasemmassa ylälaidassa lukee Urpo 

Siirala. Oikeassa reunassa on nimikirjaimet II-L (tekijä Inkeri Ivakko-Luukkonen) ja vuosiluku -82.  

Mitalin pohjapuolella kiertää teksti KUULONHUOLTOLIITTO ry. 50, 1980. Oikealla  

yläviistossa on kohollaan oleva kolmiympyräinen liiton tunnus ja alaosassa tyylitelty Kopolan 

kurssikeskuksen profiili ja neljä puuta.  

3§ Mitalit on kaiverrettu juoksevalla numerolla ja niitä seuraa numeroitu kunniakirja.  
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MYÖNTÄMISMENETTELY   

4§ Mitalin myöntää liittohallitus harkintansa mukaan sille tehdyn esityksen perusteella.  

Mitalin kustannuksista vastaa Kuuloliitto ry.  

Liitto pitää luetteloa mitalin saajista. 

MYÖNTÄMISPERUSTEET  

5§ Urpo Siiralan mitali voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, yhteisölle, virastolle tai  

laitokselle tunnustuksena merkittävästä kuulonhuoltotyöstä tai yleisenä huomionosoituksena.  

Mitali voidaan myöntää yksityiselle henkilölle riippumatta muista liiton ansiomerkeistä.  


