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Pohjois-Pohjanmaan reservipiireillä on viisi piirien sisällä myönnettävää ansiomitalia: 
pronssinen ansiomitali ( pam, 3. luokka), hopeinen ansiomitali ( ham, 2. luokka ) 
kultainen ansiomitali  ( kam, 1. luokka ), kultainen ansiomitali soljella (  kam sk, erikoisluokka ) 
sekä kultainen ansiomitali numeroituna ( kam numeroitu ). 
 
Erikoisluokan mitalin nauhassa on Pohjois-Pohjanmaan maakunnan vaakunakuviosta muodostettu 
10 mm levyinen solki. Kaikkia mitaleja voidaan eri päätöksellä myöntää myös järjestöihin 
kuulumattomille henkilöille. 
 
Mitalijärjestelmään kuuluu myös Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyhdistyksen myöntämä kultainen 
ansiomitali tukikärppä- soljella. Tukiyhdistyksen puheenjohtajisto voi esittää mitalin henkilölle, 
yrityksen tai yhteisön edustajalle, jotka ovat taloudellisesti merkittävästi tukeneet vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä. Esitetyt mitallit vahvistaa Tukiyhdistyksen hallitus ja ne kirjataan 
reserviläispiirien ylläpitämään mitaliluetteloon kohtaan kultainen ansiomitali  Tukikärppä-soljen 
kera.. 
 
 
1 §   Mitalin myöntää  asianomaisen piirin  piirihallitus yhdistyksen tai piirin esityksestä. 
 
2 §   Ansiomitalit ovat metalliin lyötyjä, luokkansa mukaisella metallilla päällystettyjä pyöreitä 
mitaleja, joiden kuviona ovat Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton valtakunnalliset merkit sekä 
Pohjois-Pohjanmaan vaakunakuvio. Mitalin yläosana on Puolustusvoimien tornikuvion yläosa. 
Alaosassa on heraldisesti tyylitelty havukuvio. Mitalin läpimitta on 33 mm. 
 
Ansiomitaleihin kuuluva nauha on 33 mm levyinen sini-musta-valkoinen nauha. 
 
PRONSSINEN ANSIOMITALI 
 
3 §   Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää jäsenelle, jonka jäsenyys on kestänyt vähintään 
KOLME (3) vuotta ja joka on osallistunut yhdistyksen ja / tai piirin järjestämään toimintaan 
rivijäsenenä. 
 
HOPEINEN ANSIOMITALI 
 
4 §   Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää jäsenelle, jonka jäsenyys on kestänyt vähintään VIISI 
(5) vuotta ja joka on osallistunut aktiivisesti yhdistyksen ja / tai piirin järjestämään toimintaan sekä 
on tässä toiminnassa hoitanut valittuna jäsenenä yhdistyksen tai piirin luottamustoimia tai hoitanut 
merkittäviä muita tehtäviä.  
 



 
KULTAINEN ANSIOMITALI 
 
5 §   Kultainen ansiomitali voidaan myöntää: 
 
I   Jäsenelle, jonka jäsenyys on kestänyt vähintään SEITSEMÄN ( 7)  vuotta ja joka on valittuna 
jäsenenä hoitanut ansiokkaasti ja pitkään yhdistyksen ja / tai piirin luottamustoimia tai kuulunut 
pitkään yhdistyksen ja / tai piirin hallitukseen tai muihin pysyviin toimikuntiin. 
 
II  NUMEROITUNA liittoon kuulumattomalle, joka on toiminut ansiokkaasti ja pitkään 
maanpuolustuksen hyväksi ja yhdistyksen ja / tai piirin tarkoitusperien edistämiseksi.  
 
ERIKOISLUOKAN ANSIOMITALI = KULTAINEN ANSIOMITALI SOLJEN KERA 
 
6 §   Erikoisluokan ansiomitali   voidaan myöntää: 
 
I   Jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka 
 

1. on jo saanut  kultaisen ansiomitalin ja joka tehtävissään  tai toiminnassaan osoittanut 
poikkeuksellista ja pitkäaikaista ansioitumista maanpuolustuksen hyväksi sekä yhdistyksen 
ja / tai piirin tarkoitusperien edistämiseksi VÄHINTÄÄN 12 VUODEN AJAN .  

2. on kutsuttu piirin kunniajäseneksi 
 

 
MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 
 
7 §   Ansiomitalin mukana annetaan piirin puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan allekirjoittama 
kunniakirja. 
 
8 §   Piiritoimisto pitää luetteloa myönnetyistä ansiomitaleista. 
 
9 §   Aloitteen ansiomitalin myöntämiseksi tekee Reserviupseeriliiton , Reserviläisliiton ja 
Maanpuolustusnaisten Liiton  jäsenyhdistys, Reserviupseeripiirin sekä Reserviläispiirin sekä 
SMN:n Pohjois-Pohjanmaan  piirin  puheenjohtaja. Mitalihakemus on kirjallinen ja 
vapaamuotoinen. Hakemus osoitetaan  Reserviupseeri- Reserviläispiirin piirihallituksille, jotka 
vahvistavat haetut mitalit. 
Piirien ansiomitalit jaetaan pääsääntöisesti piirien kevät- ja syyskokousten yhteydessä.  
 
10 § Mitalin maksaa sen saaja ellei muuta ole erikseen sovittu. Piirihallitukset tarkistavat mitalien 
hinnat tarvittaessa. 
 
  
 
 
  


