RESERVILÄISURHEILULIITTO RY:N ANSIORISTIN SÄÄNNÖT
1§
Reserviläisurheiluliiton ansioristissä (RESUL Ar) on sinisessä Yrjön Ristissä hopeinen
reunus, ristin keskellä on Reserviläisurheiluliiton tunnus, sininen ympyrä, jonka
hopeareunuksesta työntyy neljä hopeista nuolta kohti ympyrän keskipisteenä olevaa
hopeista ympyrää, nuolista kaksi pysty- ja kaksi vaakasuuntaista.
Ristiä kannetaan sinisessä nauhassa, jossa on neljä valoista 1 mm:n levyistä pystyraitaa 2
mm:n leveydeltä toisistaan ja 4 mm:n leveydeltä nauhan reunasta.
Ansioristi ja siihen kuuluva nauha ovat oheisen kuvan mukaiset.
2§
Reserviläisurheiluliiton ansioristi voidaan myöntää liiton jäsenjärjestöön ja liiton koti- tai
ulkomaiseen sidosryhmään kuuluvalle henkilölle tämän ansioista Reserviläisurheiluliiton
toiminnassa.
Ansioristin yleisenä edellytyksenä on, että palkittava on toiminut aktiivisesti ja
tuloksellisesti Reserviläisurheiluliiton ja/tai sen toimialaan kuuluvan vapaaehtoisen
maanpuolustusurheilun hyväksi vähintään kymmenen vuoden ajan sen jälkeen kun
hänelle on luovutettu Reserviläisurheiluliiton kultainen ansiomitali (RESUL kam).
Erityisestä syystä liiton hallitus voi poiketa em. aikarajasta.

3§
Esityksen ansiorististä voi tehdä Reserviläisurheiluliiton hallituksen jäsen, jäsenjärjestö tai
jäsenjärjestön piiri. Reserviläisurheiluliiton omat toimielimet voivat tehdä perusteluja
ansioristiesityksiä toimialaansa kuuluvien henkilöiden osalta.
Ansioristiesitys tulee olla asianmukaisesti perusteltu ja virallisesti allekirjoitettu sekä
sisältää palkittavaksi ehdotettavan kaikki Reserviläisurheiluliittoon ja sen jäsenjärjestöjen
maanpuolustusurheiluun liittyvät siihenastiset tehtävät ja ansiot vuosittain yksilöityinä.

4§
Reserviläisurheiluliiton ansioristi myönnetään kerran vuodessa 6.12. Erityisestä syystä
ansioristi voidaan myöntää myös muuna, Reserviläisurheiluliiton hallituksen sopivaksi
katsomana päivänä. Ansioristit myöntää liiton hallitus. Niitä seuraavan kunniakirjan
allekirjoittavat liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä. Ansioristiesitykset
valmistelee reserviläisurheiluliiton hallituksen asettama palkitsemistoimikunta.
5§

Vuosittain myönnettävien ansioristien määrän vahvistaa Reserviläisurheiluliiton hallitus.
Ansioristi on numeroitu. Reserviläisurheiluliitto pitää luetteloa ansioristin saaneista
henkilöistä.
6§
Myönnetyt ansioristit luovutetaan saajalle Reserviläisurheiluliiton edustajan toimesta liiton
hallituksen sopivaksi katsoman valtakunnallisen tai paikallisen tilaisuuden yhteydessä tai
jäsenjärjestön tilaisuudessa. Ansioristin yhteydessä luovutetaan saajalle myös
kunniamerkkinauhalaattaan sijoitettava kunniamerkkinauha.
7§
Ansiomerkistä peritään Reserviläisurheiluliiton hallituksen vahvistama lunastusmaksu.
8§
Reserviläisurheiluliiton ansioristiä käytetään kuten muitakin ansioristejä ja -mitaleita.
Sotilas- ja virkapuvussa ansioristiä tai sen nauhalaattaa kannetaan käytöstä annetun
ohjeistuksen mukaisesti.
9§
Nämä säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 04.09.2014
ja ne ovat voimassa samasta päivästä alkaen.

