
RESERVILÄISURHEILULIITON HUOMIONOSOITUKSET 
JA PALKITSEMISET SEKÄ NIIDEN 
MYÖNTÄMISPERUSTEET 
 
 
1. Huomionosoitukset 
 
Reserviläisurheiluliitto ry myöntää esityksestä liiton toiminnassa ansioituneille 
henkilöille tai jäsenyhdistykselle (rekisteröity maanpuolustusjärjestö) sekä liiton 
toimintaa tukeneille henkilöille tai yhteisöille seuraavia huomionosoituksia liiton 
säännöissä ja asianomaisen huomionosoituksen säännöissä mainituin 
myöntämisperustein. 
 
Liiton huomionosoitukset ovat: 

• kunniapuheenjohtaja, 
• pienoislippu, 
• ansioristi, 
• standaari, 
• kultainen, hopeinen ja pronssinen ansiomitali, 
• puheenjohtajan kolikko 
 
Myöntämisperusteet 
 
Reserviläisurheiluliiton kunniapuheenjohtajasta päättää liiton vuosikokous liiton 
hallituksen esityksestä. 
 
Reserviläisurheiluliiton pienoislipun myöntää liiton hallitus liiton 
palkitsemistoimikunnan esityksestä erittäin pitkäaikaisesta, tuloksellisesta ja liiton 
tavoitteita tukevasta työstä liiton toimihenkilölle tai jäsenyhdistyksen jäsenelle tai 
jäsenyhdistykseen kuuluvalle henkilölle. Myöntämisessä on huomioitava lipun asema 
liiton palkitsemisjärjestyksessä. 
 
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 
jäsenjärjestön maanpuolustusurheilun hyväksi vähintään 15 vuoden ajan sen jälkeen 
kun hänelle on luovutettu Reserviläisurheiluliiton kultainen ansiomitali. Erityisestä 
syystä liiton hallitus voi poiketa em. aikarajasta. 
 
Reserviläisurheiluliiton ansioristi 
 
Reserviläisurheiluliiton standaarin myöntää liiton hallitus liiton 
palkitsemistoimikunnan tai liittohallituksen jäsenen esityksestä. Standaari voidaan 
myöntää henkilölle tai yhteisölle liiton kultaisen tai hopeisen ansiolevykkeen 
myöntämisperustein, kun ansiolevykkeen myöntäminen ei ole tarkoituksenmukaista 
tai soveltuva ansiolevyke on jo myönnetty, merkkipäivänä henkilölle tai yhteisölle 
sekä muissa edellä mainittuihin verrattavissa erityistapauksissa. 
 
 
 
 



Reserviläisurheiluliiton ansiomitali voidaan myöntää liiton jäsenjärjestöön tai liiton 
koti- tai ulkomaiseen sidosryhmään kuuluvalle henkilölle ansioista 
Reserviläisurheiluliitossa tai sen jäsenjärjestöjen maanpuolustusurheiluun liittyvissä 
toimintasektoreissa. Ansiomitalit myöntää RESUL:n hallitus omasta aloitteestaan tai 
RESUL:n jäsenenä olevan liiton, piirijärjestön tai niihin kuuluvan perusyhdistyksen 
sääntöjen mukaisesti tekemästä ansiomerkkiehdotuksesta. 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. 
 
Liiton kultainen, hopeinen ja pronssinen ansiomitali 
 
Reserviläisurheiluliiton kultaisen ansiomitalin myöntämisperusteena on 
kokonaisuutena erittäin ansiokas, aktiivinen ja pitkäjännitteinen, yleensä yli 
kymmenen vuoden aikana tapahtunut toiminta. 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 kansainvälisissä kilpailuissa ja alan liittojen 
yhteisorganisaatioissa sekä liittohallituksen harkinnan mukaisesti myös muu 
RESUL:n ja sen jäsenjärjestöjen maanpuolustusurheilun hyväksi tapahtunut erittäin 
ansiokas toiminta. 
 
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, 
kilpailutoimikunnassa, 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. Johtotehtävissä hopeisen ansiomitalin myöntämisperusteena on 
vähintään kuutena erillisenä tai toisiaan seuraavana toimintavuotena kokonaisuutena 
ansiokas ja aktiivinen toiminta liittotasolla RESUL:ssa esimerkiksi toimikunnan, 
kilpailutoimikunnan tai muun projektiryhmän puheenjohtajana, RESUL:n kurssin, 
kilpailun, kilpailulajin tai kilpailujoukkueen johtajana, liiton nimeämänä kilpailun 
valvojana, valmentajana, erikoisasiantuntijana tai muussa liittohallituksen 
mahdollisesti vastaavaksi katsomassa, vapaaehtoista maanpuolustusurheilua 
huomattavasti edistävässä johtotasoisessa tehtävässä. 
 
Reserviläisurheiluliiton pronssisen ansiomitalin myöntämisperusteena on 
vähintään 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 
perusyhdistyksen nimettynä ampuma- ja / tai urheilutoiminnan ohjaajana ja / tai 



aktiivisena toimikunnan jäsenenä sekä muut liittohallituksen mahdollisesti vastaaviksi 
katsomat erityiset maanpuolustusurheiluun liittyvät tehtävät. 
 
Lippujuhlapäivään 4.6. mennessä käsiteltäviksi tarkoitettujen ehdotusten tulee olla 
RESUL:n toimistossa maaliskuun 31. päivään ja Itsenäisyyspäivään 6.12. 
tarkoitettujen syyskuun 30. päivään mennessä. 
 
Puheenjohtajan kolikko 
Myöntämisen perusteena on tehty merkittävä työ reserviläisurheilun hyväksi, mutta 
joka ei riitä kuitenkaan ansiomitalin myöntämisen arvoiseksi. Liiton puheenjohtaja voi 
itse päättää kenelle se luovutetaan. Kolikkoa voidaan myöntää vain 20 kappaletta 
vuodessa. Kolikon lisäksi saajalle annetaan luovutuskirja. Luovutetuista kolikoista 
pidetään kirjaa liiton toimistolla. 
 
Huomionosoituksien luovuttaminen ja kirjaaminen 
Liiton huomionosoitukset luovuttaa saajalle, liiton puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja 
tai erikseen nimetty hallituksen jäsen. Kukin huomionosoituksista voidaan 
myöntää vain yhden kerran.  
Kaikista Reserviläisurheiluliiton myöntämistä huomionosoituksista pidetään kirjaa 
liiton toimistossa. Huomionosoitukset varustetaan juoksevalla numerolla. 
 
Muiden myöntämät huomionosoitukset 
Reserviläisurheilun hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä voidaan 
palkita myös Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitalilla tai ansioristillä, 
urheilun keskusjärjestöjen huomionosoituksilla sekä valtiollisilla huomionosoituksilla. 

 
2. Palkitsemiset 
 
Liiton mestaruusmitali urheilijalle 
Liiton mestaruuskilpailuissa menestyneet urheilijat sarjoissaan palkitaan liiton 
mitalilla. Kultaisella, hopeisella ja pronssisella mitalilla palkitaan sarjansa kolme 
parasta kilpailijaa. Joukkuekilpailuissa jaetaan mestaruusmitalit joukkueen jokaiselle 
jäsenelle.  
 
Reserviläisurheiluliiton kultainen, hopeinen ja pronssinen mitali 
 
 
Puolustusvoimien huomionosoitukset 
Puolustusvoimien urheilumerkkejä, -mitaleita, -levykkeitä ja kunniakirjaa koskevat 
säännöt ovat pysyväisohjeessa A 04:01.01. Pysyväisasiakirjaan olisikin saatava 
ohjeet urheilumerkkien myöntämisestä myös reserviläisille.  
 
Puolustusvoimissa palvelevia ansioituneita henkilöitä koskevat esitykset tulee 
tehdä varuskunnan urheiluseuran kautta Suomen Sotilasurheiluliitolle 1.10. 
mennessä. Sotilasurheiluliitto lähettää esitykset lausunnollaan varustettuna 
opetusministeriön päätettäviksi. Vastaavasti siviilihenkilöitä koskevat esitykset 
tehdään Reserviläisurheiluliitolle. 
 
 
 
 
 
 



Palkitsemiset ritarikuntien kunniamerkeillä 
Ansioituneiden henkilöiden palkitsemiseksi voidaan esittää myös ritarikuntien 
kunniamerkkejä, sotilasansiomitalia, eriasteisia maanpuolustusmitaleja, muita 
kunniamerkkejä, ansiomitaleja ja -ristejä sekä jäsenjärjestöjen ansiomitaleita ja -
ristejä. 
 
Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ja Suomen Leijonan (SL) kunniamerkkejä 
myönnetään RESUL:n toimihenkilöille ja toimijoille yleensä puolustusvoimain 
lippujuhlan päivänä (4.6.) tapahtuvassa jaossa. Vapauden Ristin (VR) 
kunniamerkkejä voidaan myöntää RESUL:n toimihenkilöille itsenäisyyspäivän (6.12.) 
jaossa.  
 
VR:n, SVR:n ja SL:n kunniamerkkien esittämisestä päättää RESUL:n hallitus. 
Palkitsemistoimikunta käsittelee esitykset, joita Resul:n hallitus on päättänyt esittää. 
 
Muut huomionosoitukset 
Reserviläisurheiluliiton toiminnassa ansioituneiden henkilöiden palkitsemiseksi 
voidaan tehdä esityksiä ja aloitteita tai antaa lausuntoja arvonimien tai muiden 
julkisen arvonannon osoituksien ja muiden vastaavien huomionosoituksien 
myöntämiseksi. Esitykset ja aloitteet tekee yhdistyksen hallitus, työvaliokunnan tai 
toiminnanjohtajan esityksestä. 
 
Esitykset 
Esitykset RESUL:n ansiomitalilla palkittavista tehdään 1.9. mennessä RESUL:n 
toimistoon. 
 
Esitykset yhdistyksen pienoislipulla, standaarilla tehdään tarpeen ilmetessä 
vapaamuotoisesti. Esitykset pienoislipulla ja stipendillä palkitsemisesta tehdään 
hallitukselle ja muilta osin toiminnanjohtajalle. 
 
Esitykset valtakunnallisesti päätettävistä kunniamerkeillä palkitsemisesta ja 
ylennyksestä tehdään RESUL:n hallitukselle asianomaista lomaketta käyttäen koko 
vuotta varten 15.1. mennessä. Yhdistyksen hallituksen lausunnolla varustetut 
hyväksytyt esitykset lähetetään puolustusministeriölle ja pääesikunnalle ritarikuntien 
hallitukselle toimittamista varten sekä muille päättäjille 1.3. ja 1.8. mennessä.  
 
Huomionosoituksien luovuttaminen 
Pienoislippu, ansiomitalit sekä muut valtakunnallisesti merkittävät huomionosoitukset 
luovutetaan liiton vuosikokouksessa, vuosipäivänä 11.12. tai muuna juhla- tai 
merkkipäivänä. 
 
Muiden myöntämät huomionosoitukset luovutetaan myöntäjän järjestämällä tai 
hyväksymällä tavalla. 
 
Huomionosoituksien kirjaaminen ja julkaiseminen 
RESUL:n myöntämät tai sen aloitteesta myönnetyt huomionosoitukset kirjataan liiton 
henkilörekisteriin. Liiton toimisto pitää lisäksi myönnetyistä huomionosoituksista 
luetteloa. 
 
Huomionosoitukset julkaistaan RESUL:n kotisivuilla. 
 
 
 
 
 



Suomen liikuntakulttuurin sekä urheilun ansioristi ja -mitali 
Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun parissa työskennelle henkilölle voidaan esittää 
myönnettäväksi Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristiä tai -mitalia. 
 
Suomen liikuntakulttuurin ansioristi myönnetään pitkäaikaisesta valtakunnallisesta 
toiminnasta (vähintään 10 vuotta) liikuntakulttuurin hyväksi. 
 
Hakemuksissa ilmoitetaan kaikki liikuntaan liittyvät ansiot esim. valmennus, 
julkaisutoiminta, varojenkeruu, myös toimiminen muissa kuin ansiomerkkiä 
hakevassa urheiluseurassa, suuremmat urheilusaavutukset tai muu merkittävä 
toiminta liikuntakulttuurin alalla. 
 
Suomen liikuntakulttuurin sekä urheilun ansioristin ja -mitalin myöntää esityksestä 
opetusministeriö. 
 
 
Reserviläisurheiluliiton jäsenjärjestöjen huomionosoitusjärjestelmät 
 
Reserviläisurheiluliiton jäsenjärjestöillä on omat huomionosoitusjärjestelmänsä ja 
liitto on tarvittaessa apuna perusteiden laadinnassa niiden myöntämiseksi.  
 
Jäsenjärjestöjen arvomerkeistä mainittakoon esimerkiksi Suomen 
Reserviupseeriliiton ansiomitalit, Reserviläisliiton Ansioristit ja mitalit sekä 
Maanpuolustuskiltojen liiton ansioristit ja –mitali. 
 
Merkkien kantaminen sotilaspuvussa 
 
Reserviläisurheiluliiton ansioristi ja ansiomitalit on saanut kanto-oikeuden vuonna 
2020 sotilaspuvussa. Jos henkilölle on myönnetty ansioristi ja ansiomitali, niin vain 
korkeinta huomion-osoitusta käytetään kerralla. 


