
 

 
ETELÄ-HÄMEEN RESERVIUPSEERIPIIRI R.Y.

Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri r.y:n ansiomitalien ja 
ansioristien säännöt

Etelä-Hämeen  Reserviupseeripiiri  r.y:llä  on  neljä  ansiomitalia
sekä  kaksi  ansioristiä;  pronssinen  ansiomitali,  hopeinen
ansiomitali,  kultainen  ansiomitali,  kultainen  ansiomitali  soljen
kera, ansioristi ja ansioristi soljen kera.

Mitaleja  ja ansioristejä  voidaan eri  päätöksellä  myöntää myös
järjestöihin kuulumattomille henkilöille ja yhteisöille.

Ansiomitaleista ja ansioristeistä säädetään seuraavaa:

1. Ansiomitalit ja ansioristit myöntää Etelä-Hämeen Reserviupsee-
ripiirin hallitus piirin palkitsemistoimikunnan esityksestä. 

2. Ansiomitalit ovat metalliin lyötyjä luokkansa mukaisella metallilla
päällystettyjä  Suomen  Reserviupseeriliitto  r.y:n  ruusukkeen
muotoisia mitaleita,  joiden kuvioina on muurin lisäksi miekkaa
pitävä nouseva ilves  - Hämeen tunnus.

Mitalin  takana  on  teksti  PRO TAVASTIA  (Hämeen  puolesta).
Pohja  on  matta  ja  reunat  kiiltäviä.  Muuri  ja  ilves  ovat  kolmi-
ulotteisia. Mitalin läpimitta on kolmekymmentä millimetriä.

Ansioristit  ovat  kullattua  hopeaa,  keskeltä  hieman  kupera,
emalointi  ansiomitalinauhan  punainen,  raidat  valkoiset.  Ristin
päällä on EHRUP-mitalista  pienennetty kultainen keskuskuvio.
Kääntöpuolella on kohokirjaimin teksti PRO TAVASTIA.

Ansiomitaleihin  kuuluva  kolmenkymmenen  millimetrin  levyinen
maore-nauha on Hämeen värien mukaisesti puna-valkoinen.

Kultaiseen  ansiomitaliin  soljen  kera  ja  ansioristiin  soljen  kera
kuuluvaan nauhaan kiinnitetään kullanvärinen ilves-pinssi.



PRONSSINEN ANSIOMITALI

3. Pronssinen  ansiomitali  voidaan  myöntää  Etelä-Hämeen
Reserviupseeripiirin jäsenyhdistyksen jäsenelle, jonka jäsenyys
on kestänyt  vähintään kolme (3) vuotta ja joka on osallistunut
yhdistyksensä ja/tai piirin järjestämään toimintaan rivijäsenenä.

HOPEINEN ANSIOMITALI

4. Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää Etelä-Hämeen Reservi-
upseeripiirin  jäsenyhdistyksen  jäsenelle,  jonka  jäsenyys  on
kestänyt vähintään seitsemän (7) vuotta ja hän on osallistunut
aktiivisesti  yhdistyksensä  ja/tai  piirin  toimintaan  sekä  tässä
toiminnassaan hoitanut valitun jäsenen ominaisuudessa yhdis-
tyksen tai piirin luottamustoimia tai hoitanut merkittäviä projek-
tiluonteisia tehtäviä.

KULTAINEN ANSIOMITALI

5. Kultainen ansiomitali voidaan myöntää:

I Etelä-Hämeen  Reserviupseeripiirin  jäsenyhdistyksen  jäsenelle,
jonka jäsenyys on kestänyt vähintään kaksitoista (12) vuotta ja
hän on hoitanut ansioituneesti yhdistyksensä ja/tai piirin tärkeitä
luottamustoimia  valittuna  jäsenenä  tai  kuulunut  erittäin  pitkän
ajan yhdistyksensä hallitukseen tai pysyviin toimikuntiin.

II Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirin jäsenyhdistykseen kuulumat-
tomalle, joka erityisen ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti on toiminut
maanpuolustuksen  hyväksi  ja  piirin  tarkoitusperien  edistämi-
seksi.

KULTAINEN ANSIOMITALI SOLJEN KERA 

6. Kultainen ansiomitali soljen kera voidaan myöntää:

I Etelä-Hämeen  Reserviupseeripiirin  jäsenyhdistyksen  jäsenelle,
joka täyttää kultaisen ansiomitalin myöntämisedellytykset ja joka
on  tehtävissään  tai  toiminnassaan  osoittanut  poikkeuksellista
ansioitumista yhdistyksensä tai piirin tarkoitusperien hyväksi ja
jotka ansiot selvästi  ylittävät kultaisen ansiomitalin myöntämis-
perusteet. 

II Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirin jäsenyhdistykseen kuulumat-
tomalle,  joka jatkuvasti  erityisen ansiokkaasti  ja pitkäaikaisesti
on toiminut  maanpuolustuksen hyväksi  ja liiton tarkoitusperien
edistämiseksi.



ANSIORISTI

Ansioristi voidaan myöntää:

I Etelä-Hämeen  Reserviupseeripiirin  jäsenyhdistyksen  jäsenelle,
joka on saanut piirin kultaisen ansiomitalin soljen kera ja on sen
jälkeen edelleen aktiivisesti osallistunut vapaaehtoiseen maan-
puolustustyöhön  Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirin ja Suomen
Reserviupseeriliiton tarkoitusperien edistämiseksi.

II Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirin jäsenyhdistykseen kuulumat-
tomalle, joka on saanut piirin kultaisen ansiomitalin soljen kera
ja on sen jälkeen aktiivisesti toiminut maanpuolustuksen hyväksi
ja joka edelleen toimii aktiivisesti Etelä-Hämeen Reserviupseeri-
piirin  ja  Suomen  Reserviupseeriliiton  tarkoitusperien  edistämi-
seksi.

ANSIORISTI SOLJEN KERA

Ansioristi soljen kera voidaan myöntää:

I Etelä-Hämeen  Reserviupseeripiirin  jäsenyhdistyksen  jäsenelle,
joka  on  saanut  piirin  ansioristin  ja  on  sen  jälkeen  edelleen
erityisen aktiivisesti ja ansiokkaasti osallistunut vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön   Etelä-Hämeen  Reserviupseeripiirin  ja
Suomen Reserviupseeriliiton tarkoitusperien edistämiseksi.

II Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirin jäsenyhdistykseen kuulumat-
tomalle,  joka  on  saanut  piirin  ansioristin  ja  on  sen  jälkeen
erityisen aktiivisesti ja ansiokkaasti toiminut maanpuolustuksen
hyväksi  ja  joka  edelleen  toimii  aktiivisesti  Etelä-Hämeen
Reserviupseeripiirin  ja  Suomen  Reserviupseeriliiton  tarkoitus-
perien edistämiseksi.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

7. Piirin  korkeamman  ansiomitalin  tai  ansioristin  saaja  ei  kanna
enää piirin alempaa ansiomitalia tai ansioristiä.

8. Ansiomitalin  ja  ansioristin  mukana  annetaan  piirin  puheen-
johtajan ja sihteerin allekirjoittama kunniakirja.

9. Piiritoimisto  pitää  luetteloa  myönnetyistä  ansiomitaleista  ja
ansioristeistä.

                   10. Aloitteen ansiomitalin tai ansioristin myöntämiseksi tekee asian-
omainen  Etelä-Hämeen  Reserviupseeripiirin  jäsenyhdistys,
niiden yksittäinen jäsen tai  piirin puheenjohtajisto.   Tarkempia
ohjeita ehdotusmenettelystä antaa tarvittaessa piirihallitus. 

(Säännöt hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 11.2.2015)


