
SULASOLIN SATAKUNNAN PIIRI

MERKKISÄÄuuÖT

Piirihallituksen rnyönnettävissä olevat merkit ja niiden myön-
tämisperusteet.
1 )Piirin ansionerkin voi piirihallj tus myöntää piirissä nu-

siikjn akt-iivisena harrastajana l', omassa yhdistyksessaän
tai plirin j ärj estötoiminnassa ansioituneelle henkilö11e
seuraavien vähj-mmäisvaatimusten täytyttyä :

Vähimmäispistemäärä on 10 pistettä,jonka kerrymä jokaisel-
ta vähintään 70%:n harrasteaktiviteettivuodelta on

-laula j a /soi-ttaj a

-hallituksen tai toimlkunnan j äsen

-äänenvalvoja,emäntä,isäntä,toimik. vetäjä 1 I/2 -"-
-isännöitsijä,nuotistonhoitaja 2 -"-
-sihteeri, taloudenhoitaj a 2 -" -
-puheenjoirtaj., 3 -rr-
-piiriha11. aktilv. jäs. (10%:n i.ktiviteerri) 1 -rr-
-piirihallituksen taloudenhoitaj, sihteer:-j 2 rr-

-piirihallituksen puheenj ohtaja 3 -"-
Samana vuonna vain paras pistemäärä huomioidaan.
Piirihallitus voi käyttää tätä merkkiä harkintansa mukaan

myös nm. palkintoplaketeissa ja rnuissa huomionosoituksina
käytettävissä esineissä.

2)Piirin hopeisen ansiomerkin voi piirihallitus myöntää pii-
rissä pi tkäaikaisesti ansioituneelle henkilö11e kohdan yk-
si ( 1 ) mukajsin perustein,kun kertynyt pisternäärä on vä-
hintään 20 pistettä.

3)Plirin kultalehvämerkin voi piir:hallitus myöntää jäseyh-
disLyksen henkilöjäsenelle,joka,,ähintään viisi (5) vuotta
aiemmin on saanut piirin hopelse'ansiomerkin tai olisj- o1-
lut siihen oikeutettu.Kultalehvär.erkki voidaan myöntää pit-
käaikaiselle luottamustoimen hoitajalle kuten esim. puheen-
j oh ta j a i 1e, sihteeri l le taloudenhoi ta j a l1e , toiminnan j oh ra j a 1-
1e, isännöisi j ä11e , emännä11e, isännä11e, äänen valvo j alle tai
muulla vastaaval.la taval-1a erikoisesti ansioituneelle iäse-
nellc.
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4)Piirin lcultaisen ansiomerkin voi --riirihallitus myöntää
pi irissä pi tkäail<aisesti j a ansio-i tuneesti musi j-kin j ota-
nrls-,harjoiLtanris- tai koulutustylssii toimineelle henki-
lö11e.

Piirin myöntaessä merkin anomuksesta on se maksullinen,nuu-
toin maksuton.
Vain arvokkainta saatua merkkiä voidaan kantaa.

Pori ssa ?9-näivänä huhtikuuta I994.

Sulasolin Satakunnan piirin hallitus
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Puheenj ohtaj a Sihteeri


