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Liiton kunniajäsenyys
Liiton kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä valtuuston
päätöksellä kutsua henkilö, joka on toiminut erityisen ansioituneesti
liiton tarkoitusperien hyväksi.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua myös ammatissa erityisesti
ansioitunut henkilö.
Kunniajäsen on liiton sääntöjen nojalla vapautettu jäsenmaksusta.

2.

Sananvapauden kunniastipendi ja siihen liittyvä Sananvapauden miekka
Sananvapauden kunniastipendi on perustettu vuonna 1971, Suomen
Sanomalehtimiesten Liiton - Finlands Journalistförbund'in
puolivuosisatais-juhlavuotena.
Stipendejä jaetaan enintään kaksi sääntömääräisen valtuuston
vaihtokokouksen yhteydessä, toinen varttuneemmalle ja toinen
nuoremman polven journalistille.
Kunniastipendi annetaan jäsenelle, joka on toiminut journalistina
erityisen ansiokkaasti. Järjestöllisiä ansioita ei tällöin oteta
huomioon.
Stipendin suuruuden määrää liittovaltuusto talousarviokäsittelyn
yhteydessä. Stipendin lisäksi kunniastipendin saajalle luovutetaan
Sananvapauden pienoismiekka.
Stipendin saajasta päättää liiton hallituksen valitsema
stipendilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta
varsinaista jäsentä. Lautakuntaan on valittava kolme varttuneemman
ja kolme nuoremman journalistipolven edustajaa.
Varapuheenjohtajaksi lautakunta valitsee yhden jäsenistään.
Liittohallitus asettaa liiton toimihenkilön lautakunnan sihteeriksi.
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Lautakunta pyytää jäsenyhdistyksiä ja toimitusosastoja nimeämään
ehdokkaat stipendinsaajiksi ottaen huomioon koko ammattikunta.
Lautakunta ei ole kuitenkaan sidottu näihin ehdotuksiin.
Valintakokouksesta laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi ratkaisun
perustelu. Pöytäkirja luovutetaan liiton puheenjohtajalle kuukausi
ennen valtuuston vaihtokokousta, jossa stipendien saajat
julkistetaan.
3.

Suomen Journalistiliiton ansiomerkki
Suomen Journalistiliiton ansiomerkki on perustettu liiton hallituksen
päätöksellä 1940. Ansiomerkin kuviona on kruunattu leijonanpää ja
iskuun kohotetussa haarniskoidussa kädessä sulkakynä
laakeriseppeleen yläpuolella. Merkin suurin leveys on 37,8 mm ja
korkeus 30,8 mm. Merkki lyödään hopeasta ja jokainen kappale
numeroidaan.
Ansiomerkkiä kannetaan juhlapuvussa isojen kunniamerkkien
alapuolella, pienoiskunniamerkkejä kannettaessa ja arkipuvussa
rintataskun kohdalla.
Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut
ansioituneesti liiton hyväksi.
Ansiomerkin myöntämisestä päättää Suomen Journalistiliiton hallitus
jäsenyhdistyksen, toimitusosaston tai jäsenen aloitteesta.

4.

SJL:n luottamusmiespalkinto
Liiton hallitus voi päättää myöntää tunnustuspalkinnon yhdelle tai
useammalle liiton luottamusmiehelle ansiokkaasta
edunvalvontatyöstä.
Palkinto myönnetään ensisijaisesti edunvalvontateosta. Tällaisia
tekoja voivat olla esimerkiksi paikallisessa edunvalvonnassa
syntyneet merkittävät saavutukset sekä uudet ideat edunvalvonnan
kehittämisessä, työpaikkojen puolustamisessa, työhyvinvoinnin
edistämisessä ja jäsenten taloudellisen tilanteen parantamisessa.
Toissijaisesti voidaan katsoa myös luottamusmiesuran pituutta.
Esityksen palkinnon saajasta voi tehdä yhdistys, osasto tai jäsen.
Hallitus ei ole sidottu näihin esityksiin.
Palkinto julkistetaan samaan aikaan kun vuoden järjestötekopalkinto
jaetaan eli liittovaltuuston kevätkokouksen yhteydessä.

5. Vuoden järjestöteko -palkinto
Liiton hallitus voi palkita Vuoden järjestöteko- tunnustuspalkinnolla
vuosittain yhden tai useamman liiton jäsenen erityisen ansiokkaasta
järjestöteosta. Erityisen painavasta syystä palkinnon saajina voi olla
useampia samassa yhteydessä ansioituneita jäseniä.
Lisäksi voidaan jakaa kunniamainintoja.

3
Liittovaltuuston varsinainen kevätkokous 28. – 29.4.2010 Helsinki

Palkinto myönnetään järjestöteosta eikä pitkän uran perusteella.
Tällaisia tekoja voivat olla esimerkiksi huomattavat paikallisessa
edunvalvonnassa syntyneet saavutukset, innovaatiot
edunvalvonnan kehittämisessä tai muutoin ansiokas työ
ammattikunnan eduksi, merkittävät kulttuuriteot alan hyväksi jne.
Esityksen palkinnon saajasta voi tehdä yhdistys, osasto tai jäsen.
Hallitus ei ole sidottu näihin esityksiin.
Vuoden järjestöteko julkistetaan liittovaltuuston kevätkokouksen
yhteydessä.
6.

Ohjesäännön muuttaminen
Liiton huomionosoituksia koskevasta ohjesäännöistä päättää
valtuusto.

