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RESERVILÄISURHEILULIITTO ry.                                                                    
 
 
RESERVILÄISURHEILULIITTO ry:n ANSIOMERKKIJÄRJESTELMÄ. 
 
 
Reserviläisurheiluliitto ry:n yli 30-vuotisen toiminnan johdosta liiton hallitus vuonna 2001 
katsoi olevan perusteltua kehittää ja käyttöönottaa liitolle oman ansiomerkkijärjestelmän. 
Siihen kuuluvilla ansiomitaleilla palkitaan Reserviläisurheiluliiton päämäärien ja 
tavoitteiden saavuttamista huomattavasti edistävää, ansiokasta, aktiivista ja pitkäjänteistä 
toimintaa. Järjestelmä on pääpiirteittäin samantapainen, kuin Reserviläisurheiluliiton 
jäseninä olevien muiden maanpuolustusliittojen perinteiset, kunkin omaan 
järjestötoimintaansa kohdistuvat ansiomerkkikäytännöt ja se täydentää niitä erityisesti 
vapaaehtoisen maanpuolustusurheilun yhteisissä toimintasektoreissa. 
 
RESERVILÄISURHEILULIITTO ry:n ANSIOMERKKIJÄRJESTELMÄN SÄÄNNÖT: 
 
1. §    Reserviläisurheiluliitto ry:n ansiomerkkijärjestelmään kuuluvat: 
          -  Reserviläisurheiluliiton kultainen ansiomitali (ResUL kult am),  

-  Reserviläisurheiluliiton hopeinen ansiomitali (ResUL hop am) ja 
-  Reserviläisurheiluliiton pronssinen ansiomitali (ResUL pr am). 

 
2. §    Ansiomitalien heraldiset selitykset: 
 
2.1. KULTAINEN ANSIOMITALI: Ympyränmuotoisessa, läpimitaltaan 32 mm 

olevassa kullanvärisessä kentässä liiton tunnuskuvio: Sinisessä, kolmisakaraisessa 
tornissa rengas, jonka sisäreunasta työntyy kaksi vaaka- ja kaksi pystysuoraa nuolta 
kohti keskustassa olevaa ympyrää; kaikki kultaa. 

 
 Nauha sini-valkoraitainen (sin.4, valk.4, sin.4, valk. 8, sin.4, valk.4, sin.4 mm). 

 
2.2.  HOPEINEN ANSIOMITALI: Ympyrämuotoisessa, läpimitaltaan 32 mm olevassa 

hopeanvärisessä kentässä liiton tunnuskuvio: Sinisessä, kolmisakaraisessa tornissa 
rengas, jonka sisäreunasta työntyy kaksi vaaka- ja kaksi pystysuoraa nuolta kohti 
keskustassa olevaa ympyrää; kaikki hopeaa. 

           Nauha kuten edellä, sini-valkoraitainen. 
 
2.3.  PRONSSINEN ANSIOMITALI: Ympyrämuotoisessa, läpimitaltaan 32 mm 

olevassa pronssin värisessä kentässä liiton tunnuskuvio: Sinisessä, 
kolmisakaraisessa tornissa rengas, jonka sisäreunasta työntyy kaksi vaaka- ja kaksi 
pystysuoraa nuolta kohti keskustassa olevaa ympyrää; kaikki pronssia. 

           Nauha kuten edellä, sini-valkoraitainen. 
 
2.4.     Koska ansiomitalien nauha kaikissa luokissa on samanlainen, lisätään 

virkapuvuissa mahdollisesti käytettävään nauhalaattaan kultaisessa ansiomitalissa 
kullattu ja hopeisessa ansiomitalissa hopeoitu, läpimitoiltaan 7 x 9 mm. oleva 
Reserviläisurheiluliiton tunnus. Pronssisen ansiomitalin nauhalaatassa ei ole 
Reserviläisurheiluliiton tunnusta. 
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3. §     Ansiomitalien myöntäminen ja ehdottaminen:                                              
 
3.1.  Reserviläisurheiluliiton ansiomitalit voidaan myöntää liiton jäsenjärjestöön tai 

liiton koti- tai ulkomaiseen sidosryhmään kuuluvalle henkilölle ansioista 
Reserviläisurhei- luliitossa tai sen jäsenjärjestöjen maanpuolustusurheiluun 
liittyvissä toiminta-sektoreissa. 

         
3.2.     Ansiomitalit myöntää Reserviläisurheiluliiton hallitus, yleensä kaksi kertaa 

vuodessa: Lippujuhlapäivänä 4. kesäkuuta ja Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. 
Erityisestä syystä myöntäminen voi tapahtua myös muuna, liittohallituksen 
sopivaksi katsomana päivämääränä esimerkiksi jäsenjärjestön juhlapäivään liittyen. 

 
3.3.  Ansiomitalit myöntää ResUL:n hallitus omasta aloitteestaan tai ResUL:n jäsenenä 

olevan liiton, piirijärjestön tai niihin kuuluvan perusyhdistyksen näiden sääntöjen 
mukaisesti tekemästä ansiomerkkiehdotuksesta (LOMAKE, ks. LIITE). 
Myönnettävän ansiomerkkikiintiön hallitus päättää erikseen kalenterivuosittain. 
Reserviläisurheiluliiton omat toimielimet voivat tehdä perusteltuja ansiomitaleiden 
myöntämisaloitteita toimintasektoriinsa kuuluvien henkilöiden osalta. Tässä 
tarkoitetut ehdotukset ja aloitteet esittelee liittohallitukselle ResUL:n 
toiminnanjohtaja.                                          

 
3.4.      Ansiomitaliehdotuksen tulee olla asianmukaisesti perusteltu ja virallisesti 

allekirjoitettu sekä sisältää palkittavan kaikki Reserviläisurheiluliittoon ja sen 
jäsenjärjestöjen maanpuolustusurheiluun liittyvät siihenastiset tehtävät ja ansiot 
lueteltuina vuosittain. ResUL:n sopivat, kentällä käytännön työtä seuraavat 
toimielimet antavat tarvittaessa ehdotusta täydentäviä lausuntoja. 
Lippujuhlapäivään mennessä käsiteltäviksi tarkoitettujen ehdotusten tulee olla 
ResUL:n toimistossa maaliskuun 1. päivään ja Itsenäisyyspäivään tarkoitettujen 
syyskuun 1. päivään mennessä. 

 
4.  §     Ansiomitaleiden ehdottamis- ja myöntämisperusteet: 
 
4.1.      Reserviläisurheiluliiton ansiomitaleiden myöntämisen perusedellytyksenä on, että 

palkittava toiminta on tapahtunut Reserviläisurheiluliiton ja / tai sen toimialaan 
kuuluvan vapaaehtoisen maanpuolustusurheilun hyväksi, sisältänyt vastuunottoa 
yhteisistä asioista ja kokonaisuutena katsoen ollut aktiivista ja pitkäjännitteistä. 
Pelkästään sinänsä erittäin tarpeellinen ahkera osallistuminen joukon mukana 
ResUL:n koordinoimiin tilaisuuksiin, ilman omia vastuullisia tehtäviä ja niissä 
osoitettua näyttöä, ei siis ole tässä yhteydessä tarkoitettu palkitsemisperuste. 

 
4.2.      Kultaisen ansiomitalin ehdottaminen ja myöntäminen ei edellytä hopeisen mi- 

talin aikaisempaa saamista. ResUL:n hopeisen ansiomitalin mahdollisesta saa- 
misesta tulee kuitenkin olla vähintään neljä vuotta ja uudessa ehdotuksessa tulee 
mainita myös palkittavan kaikki aikaisemmat, tässä tarkoitettuun vapaaehtoiseen 
maanpuolustusurheiluun liittyvät tehtävät ja ansiot. Ehdotuksia käsitellessään 
liittohallitus noudattaa kohdan 4.1. perusedellytysten lisäksi ja tarvittaessa yhteen-
sovittaen tämän pykälän seuraavissa kohdissa 4.3., 4.4. ja 4.5. olevia ohjeellisia 
mitalikohtaisia periaatteita. Hopeisen ansiomitalin myöntäminen ei edellytä 
pronssisen mitalin aikaisempaa saamista. ResUL:n pronssisen ansio-mitalin 
mahdollisesta saamisesta tulee kuitenkin olla vähintään neljä vuotta ja uudessa 
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ehdotuksessa tulee mainita myös palkittavan kaikki aikaisemmat, tässä tarkoitet-
tuun vapaaehtoiseen maanpuolustusurheiluun liittyvät tehtävät ja ansiot. 

 
4.3.      Reserviläisurheiluliiton pronssisen ansiomitalin myöntämisperusteena on vähin-

tään viitenä erillisenä tai toisiaan seuraavana toimintavuotena ansiokkaasti hoidettu 
ResUL:n jäsenjärjestön piiri-, tai yhdistystasoinen, vastuullinen tehtävä. Näitä ovat 
esimerkiksi toimiminen valtakunnan- tai piiritason kilpailujen ja 
liikuntatapahtumien vaativissa järjestelyissä, ammunnan tai liikunnan kouluttajana 
kursseilla, jäsenenä piirin toimikunnassa, nimetyssä kilpailujoukkueessa tai muussa 
maanpuolustusurheiluun liittyvässä projektissa. Näitä ovat myös toimiminen perus-
yhdistyksen nimettynä ampuma- ja / tai urheilutoiminnan ohjaajana ja / tai 
aktiivisena toimikunnan jäsenenä sekä muut liitto-hallituksen mahdollisesti 
vastaaviksi katsomat erityiset maanpuolustusurheiluun liittyvät tehtävät. 

 
4.4.      Reserviläisurheiluliiton hopeisen ansiomitalin myöntämisperusteena on vähintään 

kahdeksana erillisenä tai toisiaan seuraavana toimintavuotena ansiokkaasti hoidettu 
ResUL:n tai sen jäsenjärjestön liitto-, piiri-, tai yhdistystasoinen, vastuullinen 
tehtävä. Näitä ovat esimerkiksi toimiminen valtakunnan- tai piiritason kilpailujen ja 
liikuntatapahtumien vaativissa järjestelyissä, ammunnan tai liikunnan kouluttajana 
kursseilla, jäsenenä liiton tai piirin toimikunnassa, valiokunnassa, kilpailutoimikun-
nassa, nimetyssä kilpailujoukkueessa tai muussa maanpuolustusurheiluun 
liittyvässä projektissa. Näitä ovat myös toimiminen perusyhdistyksen nimettynä 
ampuma- ja / tai urheilutoiminnan ohjaajana ja muut liittohallituksen mahdollisesti 
vastaaviksi katsomat erityiset maanpuolustusurheiluun liittyvät tehtävät. 

 
4.5.     Johtotehtävissä hopeisen ansiomitalin myöntämisperusteena on vähintään kuutena 

erillisenä tai toisiaan seuraavana toimintavuotena kokonaisuutena ansiokas ja aktii-
vinen toiminta liittotasolla ResUL:ssa esimerkiksi toimikunnan, kilpailutoimi-
kunnan tai muun projektiryhmän puheenjohtajana, ResUL:n kurssin, kilpailun, 
kilpailulajin tai kilpailujoukkueen johtajana, liiton nimeämänä kilpailun valvojana, 
valmentajana, erikoisasiantuntijana tai muussa liittohallituksen mahdollisesti 
vastaavaksi katsomas-sa, vapaaehtoista maanpuolustusurheilua huomattavasti 
edistävässä johtotasoisessa tehtävässä. 

 
4.6.     Reserviläisurheiluliiton kultaisen ansiomitalin myöntämisperusteena on 

kokonaisuu- tena erittäin ansiokas, aktiivinen ja pitkäjännitteinen, yleensä yli 
kymmenen vuoden aikana tapahtunut toiminta edellisten kohtien 4.3., 4.4. ja 4.5. 
mukaisissa tehtävissä. Yksinomaan ResUL:n jäsenjärjestön vastaavissa 
maanpuolustusurheiluun liittyvissä tehtävissä edellytetään erittäin ansiokasta 
toimintaa vähintään kahdentoista vuoden  

           aikana. Erityisiä ansioita voivat olla ResUL:n pitkäaikaiset ylemmät johtotehtävät 
yleensä, menestyksekäs toiminta ResUL:n edustajana kansallisissa tai kansain-
välisissä kilpailuissa ja alan liittojen yhteisorganisaatioissa sekä liittohallituksen 
harkinnan mukaisesti myös muu ResUL:n ja sen jäsenjärjestöjen maanpuolustus-
urheilun hyväksi tapahtunut erittäin ansiokas toiminta. 

 
5.§       Myönnetty ansiomitali luovutetaan sen saajalle Reserviläisurheiluliiton sopivaksi 

katsotun valtakunnallisen tai -paikallisen tilaisuuden yhteydessä tai jäsenjärjestön 
tilaisuudessa Reserviläisurheiluliiton edustajan toimesta. Liittohallituksen 
vahvistamasta lunastusmaksusta vastaa ansiomitalin ehdottaja. 
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6.§      Ansiomitaliin liittyvän omistuskirjan allekirjoittavat Reserviläisurheiluliitto ry:n 

puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä. Reserviläisurheiluliitto pitää luetteloa 
ansiomitalin saaneista henkilöistä.      

 
Nämä säännöt on hyväksytty ResUL:n hallituksen kokouksessa 25.4.2005 ja 
ne ovat voimassa samaisesta päivästä alkaen. 
 
 
(ResUL am-säännöt / IL / SS) 

      


