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MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY:N ANSIOMITALIT
§1

§2

Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n ansiomitalit


MNL ry:n kultainen ansiomitali



MNL ry:n hopeinen ansiomitali



MNL ry:n pronssinen ansiomitali.

Mitalin läpimitta on 32 millimetriä ja paksuus on 2 millimetriä. Mitaliin kuuluu 31 millimetrin levyinen valkoinen nauha,
jossa on 4 valkoista, 2 harmaata ja 1 sininen raita. Tompakista lyödyn kullatun, hopeoidun tai pronssisen pyöreän mitalin
keskellä on Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n (MNL) tunnus ”Pellavan kukka”.
Ansiomitalin graafinen kuvaus on liitteenä 1.

§3

Ansiomitali voidaan myöntää henkilölle tämän ansioista MNL:n toiminnassa. Ansiomitalin yleisenä edellytyksenä on, että
palkittava on toiminut liiton hyväksi ja toiminta on sisältänyt merkittävää vastuunottoa yhteisissä asioissa sekä hänen
toimintansa on ollut aktiivista vuodesta 2005 alkaen. Pronssisen mitalin osalta huomioidaan myös Suomen Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n ja Suomen Naisten Maanpuolustusjärjestö ry:n aikainen toiminta.
Ahkerakaan osallistuminen joukon mukana järjestettyihin liiton tilaisuuksiin ilman vastuullisia tehtäviä ja niissä osoitettua
näyttöä ei ole sellaisenaan palkitsemisperuste.

§4

MNL ry:n kultainen ansiomitali
MNL ry:n kultainen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka on erittäin ansiokkaasti, aktiivisesti ja pitkäjänteisesti
toiminut MNL:n eri tasojen tehtävissä ja tässä tuloksekkaalla työllään edistänyt liiton tavoitteita, vähintään 4 vuoden ajan.
Näitä ansioita ovat:






valtakunnallisen tason vastuutehtävien aktiivinen hoitaminen
yhdistyksen tai piirin toiminnan aktiivinen ja tuloksellinen kehittäminen
tuloksellinen ja esimerkillinen johtotehtävien ja hallitustyön hoitaminen
tuloksellinen ja esimerkillinen toiminta liiton yhteistyötahojen vastuutehtävissä, joita ovat esimerkiksi Naisten Valmiusliiton hallitusjäsenyys ja alueneuvottelukunnan johtotehtävät, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kehittämis-,
koulutus- ja tukiyksikön tehtävät
edellytetään, että mitalin saajan toiminta on yleisesti arvostettua

MNL ry:n kultainen ansiomitali voidaan myöntää myös erittäin ansiokkaasti, aktiivisesti ja pitkäaikaisesti toimineelle henkilölle liitto- / piiritasolla. MNL ry:n kultainen ansiomitali voidaan myöntää myös henkilölle, joka on merkittävällä tavalla tukenut liittomme toimintaa.
§5

MNL ry:n hopeinen ansiomitali
MNL ry:n hopeinen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka on aktiivisesti ja ansiokkaasti toiminut MNL:n eri tasojen
tehtävissä, toimien niissä vähintään 4 vuoden ajan.
Erityisiä ansioita ovat:

MNL:n eri tasojen johtotehtävät (yhdistys-, piiri- ja/tai liittotason vastuutehtävät)

aktiivinen hallitustyöskentely

toiminta yhteistyötahojen kanssa

muu merkittävä toiminta, mm. koulutus-, kehittämis- ja vastuutehtävät

edellytetään, että mitalin saajan toiminta on yleisesti arvostettua
MNL ry:n hopeinen ansiomitali voidaan myöntää myös henkilölle, joka on merkittävällä tavalla tukenut ja/tai liiton, piirin,
yhdistyksen toimintaa.

§6

MNL ry:n pronssinen ansiomitali
MNL ry:n pronssinen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka on aktiivisesti ja ansiokkaasti toiminut MNL ry:n ja sen
edeltäjien eri tasojen tehtävissä, toimien niissä vähintään 4 vuoden ajan.
Erityisiä ansioita ovat:

yhdistystasolla pitkäaikainen aktiivinen maanpuolustustyö

edellytetään, että mitalin saajan toiminta on yleisesti arvostettua

mitalin saaja osoittaa toimissaan erityistä maanpuolustustahtoa

muu merkittävä toiminta, muun muassa koulutus-. kehittämis- ja vastuutehtävät
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§7

MNL ry:n pronssinen ansiomitali voidaan myöntää myös henkilölle, joka on merkittävällä tavalla tukenut ja/tai liiton,
piirin, yhdistyksen toimintaa.

MNL ry:n ansiomitaliesitykset, aika ja hyväksyminen
Ansiomitaliesityksen voi tehdä piiri, liitto tai yhdistys.
Esitykset tehdään sille osoitetulla lomakkeella tammikuun 31. päivään mennessä tai elokuun 15. päivään mennessä
Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n toimistoon. Ansiomitaliesitykset tulee olla asianmukaisesti perusteltu ja virallisesti allekirjoitettu sekä sisältää palkittavaksi ehdotettavan kaikki Maanpuolustusnaisten Liitto ry:een liittyvät tehtävät ja ansiot.
Esitykset valmistelee työvaliokunta ja hyväksyy liittohallitus.
Liittohallituksen päätös ansiomitalin myöntämisestä ilmoitetaan perusteluitta sitä anovalle
yhdistykselle tai piirille.
Mitalin anoja maksaa mitalin.

§8

MNL ry:n ansiomitalin luovutus
MNL ry:n kultainen ansiomitali luovutetaan liiton kevät- tai syyskokouksen yhteydessä tai erikseen sovittavassa juhlatilaisuudessa liiton puheenjohtaja tai hänen estyessään varapuheenjohtajat toimivat luovuttajina.
MNL ry:n hopeinen ansiomitali luovutetaan liiton, piirin tai yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen yhteydessä tai erikseen
sovittavassa tilaisuudessa liiton tai piirin puheenjohtajan toimiessa luovuttajana.
MNL ry:n pronssinen ansiomitali luovutetaan liiton, piirin tai yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen yhteydessä tai erikseen sovittavassa tilaisuudessa liiton, piirin tai yhdistyksen puheenjohtajan toimiessa luovuttajana.
Ansiomitaliin kuuluu kunniakirja.

§9

MNL ry sekä sen piirit pitävät luetteloa yhdistyksiensä mitalin saaneista jäsenistä. Kaikissa huomioimismuodoissa; plakaatti, mitali, standaari, ei esityksiä tule tehdä rutiininomaisesti vaan jäseneen kohdistuvan tarkkaan punnittujen ansioiden perusteella. Yhdistykset ilmoittavat piirinsä kokouksessa eri huomioimismuodoin palkitut jäsenet.
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Liite 1

Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n tunnus
Selitys:
Mustapohjaisen, valkoreunaisen ns. heraldisen ruusun keskellä valkokeskustainen, vaaleansininen pellavan
kukka.
Symbolinen selitys:
Tunnuksen pohjakuviona on suomalaisessa maanpuolustusheraldiikassa yleinen ruusu. Tunnuksen keskuskuviona oleva, mustasta taustasta – Suomen maaperästä – kohoava pellavan kukka symbolisoi suomalaista
naista ja hänen vertaansa vailla olevaa ”kotokutoista” maanpuolustustahtoaan ja -työtään, joista on mittavat
näytöt niin menneitä vuosilta kuin nykyajaltakin. (Pellava on ollut vuosisatojen ajan se viljelty kasvi, jonka antamasta raaka-aineesta Suomen nainen on kättensä työllä valmistanut mitä erilaisempia tuotteita niin arkikuin juhlakäyttöön.)
Tunnuksen / logon on suunnitellut reservin majuri Matti Ponsi Ylöjärveltä.
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