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1 § Sulasolin merkit
SULASOL, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y.:n (jäljempänä Sulasol) merkit ovat jäsenmerkki,
Soi ja laulaa -merkki, ansiomerkki, hopeinen kunniamerkki ja kultainen kunniamerkki.

2 § Jäsenmerkki
Jäsenmerkin voi lunastaa liittohallituksen määräämään hintaan jokainen Sulasolin jäsenyhdistyksen
jäsen.

3 § Ansiomerkki
Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut Sulasolin hyväksi.
Ansiomerkki voidaan myöntää myös erityisen ansiokkaasta toiminnasta omassa jäsenyhdistyksessä,
piirissä tai erikoisliitossa.

4 § Hopeinen kunniamerkki
Hopeisen kunniamerkki voidaan myöntää henkilölle, joka pidemmän ajan on erityisen ansiokkaasti
toiminut Sulasolin hyväksi. Hopeisen kunniamerkin myöntäminen edellyttää yleensä henkilön
toimimista Sulasolissa valtakunnallisella tasolla.

5 § Kultainen kunniamerkki
Kultaisen kunniamerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut Sulasolin
luottamus- tai muussa tehtävässä tai joka on aivan erityistä tunnustusta ansaitsevalla tavalla muuten
edistänyt Sulasolin pyrkimyksiä. Liittohallituksen päätöksen tulee olla yksimielinen. Kultainen
kunniamerkki myönnetään automaattisesti Sulasolin kunniajäsenille.

6 § Soi ja laulaa -merkki
Soi ja laulaa –merkki voidaan myöntää aktiiviselle, laulamiseen tai soittamiseen innostuneelle ja
sitoutuneelle henkilölle, joka on ollut Sulasolin jäsenyhdistyksen jäsenenä vähintään 20 vuotta.
Merkin myöntämiseen ei edellytetä hallinnollisia ansioita.

7 § Muut kunnianosoitukset
Sulasol-standaari voidaan myöntää kunnianosoituksena jäsenyhdistykselle, erikoisliitolle, piirille,
muulle yhteisölle tai yksityiselle henkilölle tunnustuksena toiminnasta Sulasolin päämäärien hyväksi.

8 § Merkkien ja kunnianosoitusten esittäminen
Sulasolin ansio- ja kunniamerkkien, Soi ja laulaa -merkin sekä muiden kunnianosoitusten
myöntämistä voivat esittää Sulasolin jäsenyhdistykset, erikoisliitot ja piirit liittohallitukselle
osoitetulla kirjallisella tai sähköisellä hakemuksella.

9 § Merkkien ja kunnianosoitusten myöntäminen
Sulasolin ansio- ja kunniamerkkien, Soi ja laulaa -merkin sekä muiden kunnianosoitusten
myöntämisestä päättää liittohallitus. Muiden kuin kultaisen kunniamerkin osalta liittohallitus voi
määrätä merkkien ja kunnianosoitusten myöntämisestä päättämisen toimikunnan tai valiokunnan
tehtäväksi.
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10 § Kunniakirja
Ansio- ja kunniamerkkien sekä Soi ja laulaa -merkin yhteydessä luovutetaan kunniakirja.

11§ Merkkien kantojärjestys
Sulasolin merkkejä kannetaan erikoisliittojen, piirien sekä jäsenyhdistysten merkkien yläpuolella.

12 § Luettelo merkeistä
Sulasol pitää luetteloa merkeistä ja muista kunnianosoituksista sekä numeroi ansio- ja kunniamerkit
ja standaarit.

13 § Kadonneen merkin tilalle lunastettava merkki
Kadonneen merkin tilalle voidaan Sulasolilta lunastaa uusi merkki.

Tämä merkkiohjesääntö on hyväksytty Sulasolin liittohallituksen kokouksessa Porissa 23. päivänä
marraskuuta 2018. Tällä ohjessäännöllä kumotaan 10. päivänä marraskuuta 1975 annettu
merkkiohjesääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
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