Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri ry:n ansiomitalisäännöt
Piirihallitus hyväksynyt 9.1.2001 kokouksessa Joensuussa
1§
Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri ry:n ansiomitali on virallinen huomionosoitus vapaaehtoisessa
maanpuolustustyössä ansioituneelle jäsenyhdistyksen jäsenelle ja
reserviläispiirin yhteistyötaholle tai sen edustajalle.
2§
Mitalia on kolme eri luokkaa.
Piirin pronssinen ansiomitali (P pam) - edellyttää vähintään 5 vuoden toimintaa yhdistyksessä
tai ansiokasta toimintaa yhdistyksen tai piirin hyväksi.
Piirin hopeinen ansiomitali (P ham) - edellyttää vähintään 10 vuoden aktiivitoimintaa yhdistyksessä
tai erittäin ansiokasta toimintaa yhdistyksen ja piirin hyväksi.
Piirin kultainen ansiomitali (P kam) - edellyttää vähintään 15 vuoden aktiivitoimintaa yhdistyksessä
tai erittäin ansiokasta ja merkittävää toimintaa yhdistyksen ja piirin hyväksi.
3§
Pronssisen ansiomitalin voi anoa reserviläispiiri ja yhdistys tai sen jäsen,
joka täyttää mitalin saamisen edellytykset.
Hopeisen ja kultaisen mitalin esittäjinä toimivat ensisijaisesti yhdistykset sekä piiri.
Anoja maksaa mitalin, jonka hinnan määrää reserviläispiiri.
4§
Mitalin jako tapahtuu reserviläispiirin tai yhdistyksen juhlatilaisuuksissa, itsenäisyyspäivänä,
puolustusvoimien lippujuhlapäivänä tai mitalin saajan merkkipäivänä.
5§
Mitalin anominen tapahtuu reserviläispiirin mitalitoimikunnalta kirjallisesti oman yhdistyksen
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittamalla hakemuslomakkeella.
Puutteellisesti täytetty lomake voi aiheuttaa anomuksen käsittelyn viivästymisen.
Mitalihakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen aiottua mitalin luovutusajankohtaa.
6§
Kultaista ansiomitalia myönnettäessä otetaan huomioon riittävän pitkä aika, 2-3 vuotta,
piirin ansiomitalin luovutuksesta.
7§
Reserviläispiiri pitää luetteloa myönnetyistä mitaleista.
8§
Mitalin yhteydessä annetaan erillinen 5 cm:n mitalinauhapala nauhalaattaa varten sekä erillinen
kunniakirja.
Kunniakirjassa on ylhäällä liiton logo pilvitaustalla. Teksti: POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISPIIRI
RY on myöntänyt Teille (ETU- JA SUKUNIMI) PIIRIN KULTAISEN (esim.) ANSIOMITALIN
työstänne Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin hyväksi Joensuu 6.12.2000 (esim.).
Kunniakirjan allekirjoittavat reserviläispiirin puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.
9§
Mitalin kantojärjestys määräytyy kunniamerkkisäännösten mukaisesti.
Mikäli piirin ansiomitalin saajalla on entuudestaan jo myönnetty alemman luokan piirin ansiomitali,
kannetaan vain arvokkainta mitalia.
10 §
Mitalin materiaali on tompak, pronssattuna, hopeoituna ja kullattuna.
Mitali on pyöreä, halkaisija 32 mm ja vahvuus 3 mm.
Mitalissa ovat kiiltävinä kohokuvioina keskellä Karjalan maakuntatunnus ja
alapuolella pienempänä Reserviläisliiton logo.
Mitali kannetaan punamustassa nauhassa,
jonka jakaa 5 mm:n levyinen hopeanvärinen pystyjuova.
Mitalin nauhan pituus on 65 mm ja leveys 33 mm.
Mitalin, kiinnitysrenkaan ja nauhan yhteispituus on 100 mm.
Mitalinauha kiinnitysmekanismeineen on ommeltu valmiiksi.

