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Uudenmaan Reserviupseeripiiri - 
Nylands Reservofficersdistrikt ry 
 

Palkitsemiset ja huomionosoitukset 

Muistio sisältää yleisiä ja yksityiskohtaisia ohjeita, jotka liittyvät reserviupseerijärjestön toiminnassa 
tai sen tarkoitusperien edistämisessä ansioituneiden palkitsemisiin ja huomionosoituksiin. Muistiolla 
pyritään edistämään erilaisten kannustimien käyttöä siten, että tasapuolisuus- ja oikeuden-
mukaisuusperiaatteet tulevat otetuiksi huomioon.  

Piirin palkitsemisten ja huomionosoitusten käsittelytapaa on tarkennettu 2014. Keskeisenä 

periaatteena on, että piirin kaikki palkitsemiset ja huomionosoitukset käsitellään työvaliokunnassa.  

Piirihallitus on vahvistanut muistion käyttöönoton 7.2.2015, täydennetty 10.6.2015.  

Lähteet: www.rul.fi, www.ritarikunnat.fi, www.maanpuolustusmitali.fi, www.resul.fi, www.mpkl.fi, 
Maanpuolustajan juhla- ja seremoniaopas. Anaja, M. 2011, Kuusikymmentä toiminnan vuotta. 
Vakkuri, J. 2012.  
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1. Yleistä 
 
Palkitsemisten ja huomionosoitusten tarkoituksena on kiittää jäseniä, yhteistyötahoja ja 
maanpuolustustyön tukijoita sekä kannustaa ja motivoida heitä edelleen jatkamaan hyväksi todettua 
työtään reserviupseeritoiminnan ja vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan hyväksi.  

Jäsenten palkitsemisista ja huomionosoituksista huolehtiminen on osa jäsenhuoltoa ja toiminnan 
jatkuvuudesta varmistamista. Oikea-aikaisella ja sopivalla tunnustuksella voidaan niin palkitsemisen 
kohteen kuin muidenkin jäsenten toiminta-aktiviteettia lisätä -epäoikeudenmukaiseksi koetulla 
puolestaan lamaannuttaa. Palkitsemisissa on noudatettava tarkkaa harkintaa, jotta palkitsemiset 
kohdistuvat tasapuolisesti.  

Palkitsemiset eivät ole merkkipäiväonnitteluja, vaan tunnustuksia ansiokkaasta ja tuloksellisesta 
toiminnasta. Huomionosoituksia myönnetään yleensä yhteisön tai henkilön erityisenä merkkipäivänä 
tai milloin siihen muutoin on aihetta.  

Palkitsemiset suoritetaan yleensä siten, että ensin myönnetään alin palkitsemisesine, sitten seuraava 
jne. Erityisistä ansioista tästä periaatteesta voidaan poiketa. Käyttämällä palkitsemisten koko skaalaa 
ja erilaisia palkitsemismuotoja, ensimmäistä palkitsemista ei tarvitse viivyttää turhan pitkään. 
Toisaalta mitaleilla kovin taajaan tapahtuvat palkitsemiset saattavat vähentää niiden arvostusta. 
Mitalein palkitsemisten välillä on suositeltu pidettäväksi taukoa vähintään kolme vuotta. 
Poikkeuksena ovat jopa tätä pidemmät väliajat (mm. RUL:n kultainen ansiomitali soljen kera ja 
ritarikuntien kunniamerkit). Yleinen periaate on se, että samoista ansioista ei palkita montaa kertaa, 
ts. uuden ansiomitalin myöntäminen edellyttää uusia ansioita. 

Palkitsemiset ovat puheenjohtajan/puheenjohtajiston erityisiä tehtäviä. Niiden valmistelu ja niistä 
päättäminen tehdään piirin työvaliokunnassa tai kerhossa tehtävään erikseen nimettyjen 
henkilöiden/ palkitsemistoimikunnan toimesta. Palkitsemisten käsittely hallituksen kokouksessa ei 
ole erityisen suositeltava käytäntö, mm. koska se vähentää palkitsemisiin liittyvää yllätysmomenttia.  

Piirin ulkopuoliset tahot perivät yleensä maksun myöntämistään mitaleista.  Palkitsemista esittänyt 
kerho maksaa myönnetyt palkitsemiset. Pääasiassa piirin tehtävissä ansioituneiden palkitseminen ja 
maksuvastuu kuuluu kuitenkin piirille.  

Piiri pitää ajan tasalla luetteloa myönnetyistä palkitsemisista ja huomionosoituksista ja kirjaa ne 
toimintakertomukseensa. 

2. Palkitsemiset 
 

2.1. Suomen Reserviupseeriliiton ansiomitalit 

RUL:n pronssinen ansiomitali (RUL pram) 

Pronssisen ansiomitalin myöntää RUL:n hallitus reserviupseeripiirin esityksestä. Aloitteen 
ansiomitalin myöntämiseksi voi tehdä liiton jäsenyhdistys tai piiri. Anomukset tehdään sitä varten 
laaditulla lomakkeella, joka on tulostettavissa liiton kotisivuilta (www.rul.fi). Piirin työvaliokunta 
käsittelee anomukset ja toimittaa ne liittohallituksen päätettäväksi. Liittohallitus voi päättää 
pronssisen ansiomitalin myöntämisestä jokaisessa kokouksessaan.  
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Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää reserviupseeripiirin jäsenyhdistyksen jäsenelle ja 
vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien yhteistyöjärjestöjen jäsenelle, joka 

• erityisen ansiokkaasti on toiminut RUL:n tai sen jäsenyhdistysten tarkoitusperien sekä 
reservin upseeriston yhteisten pyrintöjen edistämiseksi 

o asianomaisen työ on tapahtunut kerho-, piiri- tai liittotasolla 
o asianomainen on toiminut ansiokkaasti kerhon, piirin tai liiton merkittävän 

tavoitteen saavuttamiseksi. 
 Käytännön sovellus: vähintään 3 vuotta hallituksessa tai saman ajan aktiivisesti toimien muussa 
vastuullisessa tehtävässä. 

RUL:n hopeinen ansiomitali (RUL ham) 

Hopeisen ansiomitalin myöntää RUL:n hallitus reserviupseeripiirin esityksestä. Aloitteen ansiomitalin 
myöntämiseksi voi tehdä asianomainen liiton jäsenyhdistys tai piiri. Anomukset tehdään sitä varten 
laaditulla lomakkeella, joka on tulostettavissa liiton internet kotisivuilta (www.rul.fi). Piirin 
työvaliokunta käsittelee anomukset ja toimittaa ne liittohallituksen päätettäväksi. Liittohallitus voi 
päättää hopeisen ansiomitalin myöntämisestä jokaisessa kokouksessaan. 

Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää reserviupseeripiirin jäsenyhdistyksen jäsenelle ja 
vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien yhteistyöjärjestöjen jäsenelle, joka 

• jatkuvasti ja erityisen ansiokkaasti on toiminut Suomen Reserviupseeriliiton tai sen 
jäsenyhdistysten tarkoitusperien sekä reservin upseeriston yhteisten pyrintöjen hyväksi 

o asianomaisen työ on tapahtunut joko kerho-, piiri- tai liittotasolla 
o osallistuminen on tapahtunut johtotehtävissä pitkäaikaisena kerhon, piirin tai liiton 

päämäärien saavuttamiseksi 
Käytännön sovellus: vähintään 6 vuotta hallituksessa tai saman ajan aktiivisesti toimien muussa 
vastuullisessa tehtävässä. 

RUL:n kultainen ansiomitali (RUL kam) 

Kultaisen ansiomitalin myöntää puolustusministeri RUL:n hallituksen esityksestä. Aloitteen 
ansiomitalin myöntämiseksi voi tehdä asianomainen liiton jäsenyhdistys, piiri tai liiton 
puheenjohtajisto. Piirikohtainen keskimääräinen vuosikiintiö on n. 2 promillea piirin jäsenmäärästä. 

Kultaista ansiomitalia myönnetään vain kerran vuodessa (4.6.) Anomukset tehdään sitä varten 
laaditulla lomakkeella, joka on tulostettavissa liiton kotisivuilta (www.rul.fi) ja toimitetaan 
reserviupseeripiirille 15.1. mennessä. Piirin työvaliokunta käsittelee anomukset ja liittää 
anomukseen puoltojärjestyksen. Piiri toimittaa puoltamansa anomukset liiton toimistoon vuosittain 
15.2. mennessä. Liiton palkitsemistoimikunta käsittelee määräaikaan saapuneet anomukset ja tekee 
niiden pohjalta esityksen palkittavista henkilöistä liiton hallitukselle. 

Kultainen ansiomitali voidaan myöntää liiton jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka 
• on toiminut erityisen ansiokkaasti RUL:n tai sen jäsenyhdistysten tarkoitusperien sekä 

reservin upseeriston yhteisten pyrintöjen edistämiseksi. Mitalin myöntämisen edellytyksenä 
on, että asianomainen on toiminut aktiivisesti vähintään kymmenen vuotta 
reserviupseerijärjestöjen johtotehtävissä tai aktiivisesti ja ansiokkaasti muutoin 
reserviupseeritoiminnassa. 

• on kutsuttu liiton kunniajäseneksi 
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• on toiminnallaan poikkeuksellisen suuresti edistänyt liiton ja koko reservin upseeriston 
valtakunnallisen järjestötoiminnan kehittämistä 
 

Liittoon kuulumattomalle Suomen kansalaiselle, joka 
• erityisen ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti on toiminut maanpuolustuksen hyväksi ja RUL:n 

tarkoitusperien edistämiseksi 
• vakinaisessa palveluksessa olevana upseerina on erityisen ansiokkaasti sekä virassaan että 

sen ulkopuolella toiminut liiton päämäärien edistämiseksi. 
 

Ulkomaalaiselle, joka 
• erityisen ansiokkaasti on toiminut maansa reserviupseerijärjestön ja RUL:n yhteistoiminnan 

kehittämiseksi. 

RUL:n kultainen ansiomitali soljen kera (RUL kam sk) 

Kultaisen ansiomitalin soljen kera myöntää puolustusministeri RUL:n hallituksen esityksestä. 
Aloitteen ansiomitalin myöntämiseksi voi tehdä asianomainen liiton jäsenyhdistys, piiri tai liiton 
puheenjohtajisto. Piirikohtainen keskimääräinen vuosikiintiö on n. 1 o/oo piirin jäsenmäärästä. 

Kultaista ansiomitalia soljen kera myönnetään vain kerran vuodessa (4.6.). Anomukset tehdään sitä 
varten laaditulla lomakkeella, joka on tulostettavissa liiton kotisivuilta (www.rul.fi) ja toimitetaan 
reserviupseeripiirille 15.1. mennessä työvaliokunnan käsiteltäväksi.. Anomuksiin liitetään piirin 
puoltojärjestys. Piiri toimittaa puoltamansa anomukset liiton toimistoon vuosittain 15.2. mennessä. 
Liiton palkitsemistoimikunta käsittelee määräaikaan saapuneet anomukset ja tekee niiden pohjalta 
esityksen palkittavista henkilöistä liiton hallitukselle. 

Kultainen ansiomitali soljen kera voidaan myöntää, kun asianomainen on saanut aikaisemmin liiton 
kultaisen ansiomitalin ja kun sen saamisesta on kulunut vähintään seitsemän vuotta. Kultaisen 
ansiomitalin myöntämisvuosi voidaan laskea mukaan näihin vuosiin. 

Liiton jäsenyhdistyksen jäsenelle 
• joka jatkuvasti ja erityisen ansiokkaasti on toiminut Suomen Reserviupseeriliiton tai sen 

jäsenyhdistysten tarkoitusperien sekä reservin upseeriston yhteisten pyrintöjen hyväksi 
asianomaisen työ on tapahtunut kerho-, piiri- tai liittotasolla osallistuminen on tapahtunut 
joko johtotehtävissä tai erittäin pitkäaikaisena muutoin aktiivisena toimintana 

• on kutsuttu liiton kunniajäseneksi 
• on toiminnallaan jatkuvasti poikkeuksellisen suuresti edistänyt liiton ja koko reservin 

upseeriston valtakunnallisen järjestötoiminnan kehittämistä. 
Liittoon kuulumattomalle, joka 

• jatkuvasti erityisen ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti on toiminut maanpuolustuksen hyväksi ja 
RUL:n tarkoitusperien edistämiseksi 

• vakinaisessa palveluksessa olevana upseerina on jatkuvasti erityisen ansiokkaasti sekä 
virassaan että sen ulkopuolella toiminut liiton päämäärien edistämiseksi. 

2.2. Ritarikuntien kunniamerkit 

Suomen viralliset ritarikunnat ovat Vapaudenristin (VR), Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ja Suomen 
Leijonan (SL) ritarikunnat. Kaikkien ritarikuntien suurmestarina toimii tasavallan presidentti. 
Ritarikuntien kunniamerkit myönnetään puolustusvoimien lippujuhlapäivänä 4.6 sekä 
itsenäisyyspäivänä 6.12. Reserviupseeriliiton kautta haetut SVR- ja SL-merkit myönnetään 4.6.  
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Kunniamerkin myöntämisen ensisijaisena lähtökohtana on ao. henkilön henkilökohtaiset ansiot, 
joiden tulee olla keskitason yläpuolella, ja jotka asianomainen on osoittanut omalla 
ammattitaidollaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on lisäksi 
hyvämaineisuus. Käytännössä edellytetään ansioitumista muussakin yhteiskunnallisessa toiminnassa 
kuin reserviupseeritoiminnassa ja pitkään jatkunutta ansiokasta toimintaa. 

Hakemukseen, joka tehdään kunniamerkkiesityslomakkeelle (www.ritarikunnat.fi) merkitään 
hakijaksi Suomen Reserviupseeriliitto. Kunniamerkkiehdotuslomake on ehdottomasti tulostettava 
kaksipuolisesti (yksilehtinen mutta kaksipuolinen). Hakemusta ei allekirjoiteta kerhossa, vaan 
liitossa. Hakemus toimitetaan reserviupseeripiirille 15.1. mennessä työvaliokunnan käsiteltäväksi. 
Piiri toimittaa anomukset liiton toimistoon vuosittain 15.2. mennessä. 

Ennen hakemista asianomaiselta on hyvä tiedustella ottaisiko hän vastaan merkin, mikäli sellainen 
myönnettäisiin ja olisiko hän valmis osallistumaan merkistä aiheutuviin kustannuksiin. Samalla voi 
varmistaa oikeat tiedot hakemusta varten. Ritarikuntien perimistä lunastushinnoista on tietoa 
ritarikuntien kotisivuilla www.ritarikunnat.fi  Ritarimerkin lunastushinta on 329 euroa (1/2015). 

2.3. Muita maanpuolustustoiminnan ansioristejä ja –mitaleita 

Sotilasansiomitali (Sot. am) 

Puolustusvoimain komentaja voi myöntää puolustusvoimiin kuulumattomalle henkilölle 
maanpuolustusmitalin puolustusvoimien hyväksi tehdystä erityisen ansiokkaasta toiminnasta. 
Reserviläistoiminnan ansiot eivät siis yksinään ole riittävä myöntöperuste.  

Maanpuolustusjärjestöt voivat tehdä sotilasansiomitaliesityksiä kerran vuodessa. Kirjalliset esitykset, 
joihin on liitettävä henkilön ansioluettelo, tulee lähettää piirille 31.10 mennessä.   

Sininen Risti (SR hot) 

Vapaussodan Perinneliitto voi myöntää Sinisen Ristin havuoksatunnuksella Vapaussodan 
Perinneliitto ry:n toimintaan tai muuhun liiton tarkoitusperiä ja maanpuolustustyötä palvelevaan 
toimintaan osallistuneille. Sininen Risti on vapaaehtoisen maanpuolustustyön muistoristi ja samalla 
yhteenkuuluvaisuuden tunnus vapaussoturien perinnehengessä. 

Sinistä Ristiä esitetään kunniamerkkiehdotuslomakkeella. Ehdotuslomakkeessa on selvitettävä 
perusteet muistoristin saantiin, tarvittaessa liitteitä käyttäen. Ehdotus lähetetään paikallisen 
perinneyhdistyksen käsittelyn jälkeen Vapaussodan Perinneliiton toimistoon. Perinneyhdistys liittää 
ehdotuksen mukaan oman lausuntonsa eri paperilla.  

Maanpuolustusmitali (Mpm) 

Maanpuolustusmitali on tarkoitettu muistoksi maanpuolustuksellisiin tehtäviin osallistumisesta 
vuoden 1945 jälkeen. Maanpuolustusmitalitoimikunta myöntää mitalit hakemuksen perusteella. 
Maanpuolustusmitalitoimikunta muodostuu seuraavien järjestöjen edustajista: Maanpuolustuksen 
Tuki, Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto, Maanpuolustus-
koulutusyhdistys MPK ja Naisten Valmiusliitto.  

http://www.ritarikunnat.fi/
http://www.ritarikunnat.fi/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Reserviupseeriliitto
http://fi.wikipedia.org/wiki/Reservil%C3%A4isliitto
http://fi.wikipedia.org/wiki/Maanpuolustuskiltojen_liitto
http://fi.wikipedia.org/wiki/Maanpuolustuskoulutus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Maanpuolustuskoulutus
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Mitalia myönnetään eri luokissa sen mukaan kuinka monta päivää on osallistunut 
kertausharjoituksiin tai niitä vastaaviin koulutustilaisuuksiin: 
Ilman solkea  7 kh-vrk 
Pronssinen solki 15 kh-vrk 
Hopeinen solki: 30 kh-vrk 
Kultainen solki: 60 kh-vrk 
 
Kantahenkilökunnalle mitali myönnetään palvelusvuosien perusteella (3v, 10v, 15v, 20v) 
 
Maanpuolustusmitali miekkojen kera (Mpm mk) voidaan myöntää pitkäaikaisesta ja merkittävästä 
valtakunnallisen tason ansioista.  

Maanpuolustusmitalia koskeva hakemus lähetetään Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:lle. Hakemuksessa 
tulee olla riittävä selvitys mitalin saajan osallistumisesta koulutukseen. Maanpuolustusyhtiö MPY Oy 
toimittaa myönnetyt mitalit hakemuksen tehneelle taholle ja laskuttaa mitalin hinnan hakemuksen 
tehneeltä taholta. 

Reserviläisurheiluliitto ry:n ansiomitalit 
 
Reserviläisurheiluliiton hallitus myöntää ansiomitaleja yleensä kaksi kertaa vuodessa, 4.6 ja 6.12. 
RESUL:n mitalijärjestelmään kuuluu Pronssinen ansiomitali (RESUL  pram), Hopeinen ansiomitali 
(RESUL ham) sekä Kultainen ansiomitali (RESUL kam) ja Ansioristi (RESUL ar). 
 
Ansiomerkki voidaan myöntää aktiivisesta/ansiokkaasta toiminnasta reserviläisurheilun hyväksi. 
Ansiomerkkien tarkemmat säännöt ja hakulomake ovat RESUL:n nettisivuilla www.resul.fi 
 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ansiomitalit 
 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys voi palkita toimijoitaan ja tukijoitaan. Tärkein peruste on ansiokas ja 
tuloksellinen toiminta yhdistyksessä sekä muulle henkilölle merkittävästä maanpuolustuskoulutusta 
edistävästä tai tukevasta toiminnasta sen päämäärien hyväksi. MPK:n ansiomitalijärjestelmään 
kuuluu kultainen ansiomitali miekkojen kera sekä kultainen, hopeinen ja rautainen ansiomitali. 
 
MPK:n hallitus myöntää ansiomitalit hallintovaliokunnan esityksestä. Esityksen ansiomitaleista voivat 
tehdä MPK:n jäsenjärjestö, hallituksen jäsen, keskustoimisto tai piiri ja koulutus- ja tukiyksikkö. 
 
Aselajiristit 
 
Vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä kunnostautuneelle henkilöille voidaan myöntää 
tunnustuksena erityisistä ansioista eri aselajien ansioristejä ja –mitaleita. 
 
Kiltatoiminnan ansiomitalit ja -ristit  
 
Maanpuolustuskiltojen liitolla (MPKL) on oma ansiomerkkijärjestelmänsä, jonka muodostavat kilta-
ansiomitali ja kiltaristit (hopeinen ja pronssinen). Kilta-ansiomitalia ja kiltaristejä voivat esittää killat 
ja kiltapiirit. Myös monella killalla on omat ansioristinsä tai –mitalinsa, joiden osalta noudatetaan 
niiden omia sääntöjä. 
 

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitali 

http://www.resul.fi/
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Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka aktiivisesti ja 
tuloksekkaasti on vähintään viiden vuoden ajan ottanut osaa vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön 
alan yhdistyksessä, paikallisosastotoiminnassa tai muussa vastaavassa isänmaan turvallisuuteen ja 
hyvinvointiin liittyvässä toiminnassa. 
 
Mitalin myöntää Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitalitoimikunta erityisestä anomuksesta 
tai esityksestä. Mitalia voi hakea myös itselleen kahden todistajan suosittelemana, ei kuitenkaan 
hopeisena. 
 

2.4. Uudenmaan Reserviupseeripiirin omat palkitsemiset 
 

2.4.1.  Kutsuminen piirin kunniajäseneksi 

Piirin kokous voi piirihallituksen esityksestä kutsua piirin kunniajäseneksi piirin tarkoitusperiä 
huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. (piirin sääntöjen 5. §) 

2.4.2. Ollin miekka 

Palkinto luovutetaan piirihallituksen päätöksellä työvaliokunnan esityksestä vuosittain piirin 
parhaalle yleistoimintakerholle.  

Parhaan yleistoimintakerhon palkinto on vuonna 1966 Olli Savolan luovuttama, alun perin Tuusulan 
Reserviupseerikerhon palkitsemisvälineeksi vuoden upseeriksi nimetylle.  Vuonna 1983 Olli Savola 
luovutti miekan uuteen käyttöön palkitsemisvälineeksi piirin parhaalle yleistoimintakerholle. Tiedot 
kerätään soveltuvin osin RUL:n toimintalomakkeelta. 

2.4.3. Turpo-kannu 

Palkinto luovutetaan piirihallituksen päätöksellä vuosittain sille reserviupseerikerholle, joka on 
osaltaan vastannut Uudenmaan Maanpuolustuspäivän järjestelyistä. 

Palkinto on Pohjola Oy:n vuonna 1983 piirin kerhojen turvallisuuspoliittisen toiminnan 
kiertopalkinnoksi luovuttama.  

2.4.4. Tiedottajapalkinto 

Palkinto luovutetaan piirihallituksen päätöksellä työvaliokunnan esityksestä vuosittain piirin 
parhaimmalle tiedottajayhdistykselle. Valintaperusteina on ollut yhdistyksen sisäinen viestintä, 
Oltermannin käyttö ja toiminnasta muualla julkaistut artikkelit. Palkintoa myönnettäessä otetaan 
huomioon myös yhdistyksen sähköinen viestintä. Tiedot kerätään soveltuvin osin RUL:n 
toimintalomakkeelta. 

Palkinto on Pohjola Oy:n lahjoittama Timo Sarpanevan muotoilema teräslautanen. 

2.4.5. Jäsenhankintakilpailun palkinto 

Palkinto myönnetään jäsenmääräänsä suhteellisesti eniten lisänneelle piirin jäsenyhdistykselle 
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Palkinto on piirin toiminnanjohtaja, everstiluutnantti Pekka Lenkkerin vuonna 1994 lahjoittama 
sotilaspistin puualustalla.  

2.4.6. Pekan PAT-pokaali 

Palkinto myönnetään jäsenkerhojen ja MPK:n piiripäällikön tai Uudenmaan KOTU-päällikön  
puoltojärjestyksen pohjalta piirin työvaliokunnan päätöksellä piirin jäsenkerholle. 

Palkinto on everstiluutnantti, piirin toiminnanjohtaja Pekka Lenkkerin lahjoittama, alun perin MPK:n 
paikallisosastojen vuosittaiseen paremmuuskilpailuun kiertopalkinnoksi. 

2.4.7. Vuoden kerhopuheenjohtaja 

Palkinto luovutetaan pirihallituksen päätöksellä työvaliokunnan esityksestä vuosittain piirin 

parhaimmalle kerhopuheenjohtajalle. Valintaperusteena on kerhopuheenjohtajan hyvän johtamisen 

kautta aikaansaatu kerhon vireä toiminta ja puheenjohtajan aktiivinen ote piirin linjaamien 

tavoitteiden toteuttamisessa. Palkinto voidaan luovuttaa vain kerran samalle puheenjohtajalle. 

Piirin kunniapuheenjohtajasta lyötetyn Adalbert van der Pals –mitalin on suunnitellut kuvanveistäjä 
Kain Tapper. Mitalia on aluksi luovutettu mm. piirin tukijoille. Vuodesta 1989 lähtien mitali on 
luovutettu piirin parhaalle kerhopuheenjohtajalle. 

2.4.8. Suojeluskuntalainen veistos 

Palkinto luovutetaan piirin kokouksessa piirin puheenjohtajan tehtävään valitulle. 

Palkinnon on luovuttanut 1992 Reijo Nummela puheenjohtajakautensa päätteeksi kiertopalkinnoksi 
piirin puheenjohtajan tehtävään valitulle. 

2.5. Ylennys 

Maanpuolustustyöhön ansioituneesti osallistunutta, 45-vuotiasta tai sitä vanhempaa asevelvollista 
jäsentä, jota ei ole aiemmin ylennetty reservissä, voidaan ylentää kerran ilman jatkokoulutusta.  

Kertausharjoituskoulutusta tai kriisinhallintapalvelusta ei vaadita, jos ylennettäväksi esitettävä on tai 
on ollut sellaisessa puolustushallinnon tai muussa sotilaallista pätevyyttä lisäävässä tehtävässä 
(esim. henkilövaraus / VAP), joka mahdollistaa asianomaisen käytön nykyistä vaativammassa sodan 
ajan puolustusvoimien tehtävässä tai maanpuolustuksen muilla aloilla. 

Aloitteen ylennyksestä, muissakin kuin edellä mainitussa tapauksissa, voi tehdä kerho tai piirin 
työvaliokunta. Ylennysesitys tehdään tätä varten laaditulla lomakkeella (saatavissa piiriltä) ja 
noudattaen annettuja määräaikoja. Kerhon esitys lähetetään piirin työvaliokunnalle, joka lähettää 
puoltamansa esitykset Aluetoimiston käyttöön.  
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3. Piirin huomionosoitukset 
 
3.1. Piirin standaari (numeroitu) 

Standaari on piirin korkein huomionosoitus. Standaarin voi työvaliokunta tai piirihallitus myöntää 
yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle pitkäaikaisesta ja erittäin ansiokkaasta toiminnasta 
reserviupseerijärjestön tarkoitusperien hyväksi. Maanpuolustusjärjestölle standaari voidaan 
luovuttaa huomionosoituksena merkkipäivänä edellä mainituin perustein. 

Esityksen piirin standaarin myöntämisestä voi tehdä työvaliokunta tai piirin jäsenyhdistys. Esitys 
tehdään kirjallisesti, esittäen ao. henkilön ansiot ja yksityiskohtaiset perustelut. Ensisijaisesti esitys 
osoitetaan työvaliokunnalle.  Piirin toiminnanjohtaja pitää luetteloa myönnetyistä standaareista. 

3.2. Maanpuolustus -peruskalliomme mitali puualustalla  

Mitalin puualustalla voi työvaliokunta myöntää yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle pitkäaikaisesta 
ansiokkaasta toiminnasta piirin tarkoitusperien hyväksi tai huomattavasta taloudellisesta tuesta 
piirin hyväksi. (Maanpuolustus -peruskalliomme mitali = Leijona -mitali ruusukkeella) 

3.3. Adressi 

Piirin omalla adressilla voi piirin puheenjohtajisto tarvittaessa suorittaa piirin huomionosoituksen. 
Adressia voi käyttää myös suruadressina. 

3.4. Korusähke 

Sähkeellä voi piirin puheenjohtajisto tarvittaessa suorittaa piirin huomionosoituksen 

 

 

 


