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HUOMIONOSOITUSJÄRJESTELMÄ 

 

Johdanto 

 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on perustettu vuonna 1964, ja siihen kuuluu 52 yhdistystä, 

yhtymää ja kansalaisjärjestöä (v. 2016). Järjestöt ovat taustoiltaan ja toimintamalleiltaan 

hyvin erilaisia. Yhteenliittymän yhteenkuuluvaisuuden lisäämiseksi Vapaaehtoiselle pelastus-

palvelulle on luotu oma palkitsemis- ja huomionosoitusjärjestelmä. 

 

Palkitsemisjärjestelmän lähtökohtana on, että vapaa-aikaa uhraavaa ja sitoutunutta henki-

löstöä huomioidaan sekä kiitetään ansiokkaasta ja hyvin suoritetusta työstä. Tehdyn työn 

kiittämisen lisäksi huomioimisella ja ansaitulla kiitoksella on kannustava vaikutus jatkamaan 

ja ylittämään jo tehdyt saavutukset arvokkaassa vapaaehtoistyössä. Palkitseminen on tärkeä 

osa johtamisjärjestelmää.   

 

 

Huomionosoitukset 

 

Yksittäisen vapaaehtoisen palkitseminen erityisesti ansioihin perustuen:  

- Ansioristi 

- Erikoisluokan kultainen ansiomitali 

- Erikoisluokan hopeinen ansiomitali 

- Erikoisluokan pronssinen ansiomitali  

 

Yksittäisen vapaaehtoisen palkitseminen ansiokkaisiin toimintavuosiin perustuen:  

- Kultainen ansiomitali 

- Hopeinen ansiomitali 

- Pronssinen ansiomitali 

- 1. luokan ansiomerkki   

- Ansiomerkki   

 

Henkilön tai ryhmän palkitseminen ansioista:   

- Vuoden vapaaehtoinen valtakunnallinen tai maakunnallinen pelastaja 

 

Yksittäisen erittäin ansioituneen henkilön huomioiminen hänen merkkipäivänään tai muussa 

vastaavassa tilanteessa: 

- Valtakunnallinen pöytäviiri 

- Maakunnallinen pöytäviiri 

 

Yhteistyöjärjestöt ja sidosryhmät:   

- Valtakunnallinen pöytäviiri 

- Maakunnallinen pöytäviiri 
 
 

Palkitsemisten hakeminen  

 

Vapepan jäsenjärjestöillä ja -yhteisöillä sekä Vapepan toimikunnilla on oikeus tehdä esityksiä 

jäsentensä palkitsemisesta. Esitys toimitetaan kyseisen alueen sen tason Vapepa-toimikun-

taan, jossa palkittavaksi esitetty henkilö on pääasiallisesti toiminut. 

 

Jäsenjärjestöt ja viranomaiset voivat hakea maakuntatason huomionosoituksia suoraan maa-

kuntatoimikunnalta ja valtakunnallisen tason keskustoimikunnalta. 

 

Huomionosoitusesitys täytetään ja lähetetään verkossa vapepa.fi -sivuilla. Verkkohakemuk-

sessa oleellista on täyttää kaikki kentät vaaditussa muodossa, koska muuten lähettäminen ei 

onnistu. Hakijan tulee myös tulostaa paperille tai sähköiseen muotoon tekemänsä hakemus. 

 

Haettavan huomionosoituksen tulisi olla suoraan korkein kyseisillä perusteilla mahdollinen.  

Huomionosoitushakemuksen tekijällä on vastuu esittää haettavaan huomionosoitukseen liit-

tyvät perustelut, historia ja muut tiedot. Hakemuksessa tulee tuoda esiin myös mahdollinen 
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Vapepa-historia toisella paikkakunnalla tai alueella. Tiedot tulee olla tarkistettavissa jälkikä-

teen (raportit, pöytäkirjat tms.). 

 

Eri huomionosoitusten myöntämisen välille vaadittavaa aikaa ei ole määritelty, vaan merk-

kien perusteet ohjaavat myöntämistä. 
 

 

Anomisajankohdat   

 

Keskustoimikunnan hyväksyttäväksi tulevat huomionosoitusesitykset käsitellään kaksi kertaa 

vuodessa huhtikuussa ja marraskuussa. Hakemukset tulee tehdä sähköisesti viimeistään 

kuukautta ennen Keskustoimikunnan kokousta. Tarkemmat hakuajat ilmoitetaan vuosittain. 

Poikkeuksena ovat vapaaehtoisten pelastajien valinnat, jotka tehdään vain syksyllä. Hake-

musten teon ajankohdassa on hakijan huomioitava paikallis- ja maakuntatoimikuntien käsit-

telyajankohdat ennen Keskustoimikunnan kokousta. 

 

Muiden huomionosoitusten esityksiä käsitellään Vapepan muiden toimikuntien kaikissa ko-

kouksissa tai huomionosoitustyöryhmien kokouksissa. Esitykset tulee toimittaa hyvissä ajoin 

ennen kyseessä olevan toimikunnan tai ryhmän kokousta. 
 
 

Huomionosoitushakemusten käsittely 

 

Sähköisellä lomakkeella tehdyt ja lähetetyt esitykset menevät tiedoksi koordinaattorille sekä 

valmiuspäälliköille. Paikallistasolla huomionosoitusesitykset tulostetaan paperille tai sähköi-

senä lomakkeena ja toimitetaan itse paikallistoimikunnalle käsiteltäväksi.  

 

Paikallistoimikunnan käsittelyn jälkeen tieto puolletuista anomuksista toimitetaan sähköisesti 

tai paperilla edelleen ylemmän Vapepa-toimikunnan kautta sille tasolle, jossa myöntäminen 

tapahtuu.  

Itse hakemukset välittyvät sähköisen järjestelmän kautta. Mikäli lähettämisessä on ongelmia, 

on hakijan varmistettava itse anomusten välittäminen seuraavalle tasolle. 

 

Huomionosoitustyöryhmä voi muuttaa haettavaa huomionosoitusta ylös- tai alaspäin täytty-

vien ansioiden mukaan. Tällöin muuttuneesta esityksestä tiedotetaan hakijaa ennen lopullista 

päätöstä. 

 

Valtakunnallinen huomionosoitustyöryhmä suosittelee alueellisia huomionosoitustyöryhmiä 

valmistelemaan ja käsittelemään anomuksia.  Ryhmälle voidaan antaa valtuudet hyväksyä 

anomukset maakuntatoimikunnan puolesta, jolloin päätökset tuodaan tiedoksi. Kyseinen me-

nettely mahdollistaa huomionosoitusten hakemisen silloinkin, kun toimikunnan kokous ei 

ajoitus keskustoimikunnassa myönnettävien huomionosoitusten hakuaikatauluun sopivasti. 
 
 

Palkitsemisien myöntäminen   

 

Vapepan keskustoimikunta myöntää: 

- Ansioristin 

- Erikoisluokan kultaisen ansiomitalin 

- Erikoisluokan hopeisen ansiomitalin 

- Erikoisluokan pronssisen ansiomitalin 

- Kultaisen ansiomitalin 

- Hopeisen ansiomitalin 

- Valtakunnallisen viirin 

- Vuoden valtakunnallisen pelastajan 

 

Vapepan maakuntatoimikunnat myöntävät: 

- Pronssisen ansiomitalin 

- Maakunnallisen viirin 

- Maakunnallisen pelastajan 
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Vapepan paikallistoimikuntien kokoukset myöntävät: 

- 1. luokan ansiomerkin 

- Ansiomerkin   

 

Kaikkiin muihin palkitsemisiin paitsi ansiomerkkeihin liittyy kunniakirja, jonka allekirjoittaa 

myönnön suorittanut taso. 

 

Huomionosoitusten myöntämiselle ei ole vuotuisia jakokiintiöitä, mutta keskustoimikunta va-

raa oikeuden tarvittaessa rajoittaa myöntämiensä huomionosoitusten määrää. Maakuntatoi-

mikuntien tulee esittää puoltojärjestys, mikäli myönnettäväksi anotaan useita samantasoisia 

huomionosoituksia. 

 

Tieto keskustoimikunnan myöntämistä huomionosoituksista on lähtökohtaisesti julkista heti 

vahvistamisen jälkeen. 
 
 

Huomionosoitusten tilaaminen   

 

Vapepan keskustoimikunta vastaa kaikkien myöntämiensä sekä maakunnallisten pelastajien 

huomionosoitusten ja kunniakirjojen tilaamisesta sekä toimittamisesta. Myönnetyt huomion-

osoitukset ja kunniakirjat toimitetaan keskustoimistolta valmiuspäälliköille. 

 

Myöntäjä tilaa itse muut huomionosoitukset, ellei maakunnan alueella ole sovittu muusta 

käytännöstä. Tilaukset tehdään SPR:n keskustoimistosta: myynti@punainenristi.fi 

 

Maakunnallisten viirien tuottamisesta vastaa kukin maakunta itse. 
 
 

Kustannukset   

 

Vapepan keskustoimikunta vastaa kaikkien myöntämiensä, sekä maakunnallisten pelastajien 

huomionosoitusten kustannuksista. 

 

Muiden palkitsemisien kustannuksista vastaa myöntänyt Vapepa-toimikunta tai anonut jäsen-

järjestö. 

 

Huomionosoitusten hinnat 31.12.2016   

- Pronssinen ansiomitali  16,00 euroa 

- 1. luokan ansiomerkki 6,90 euroa  

- Ansiomerkki 5,00 euroa 
 
   

Jakorekisteri  

 

Vapepan keskustoimikunta pitää rekisteriä myönnetyistä huomionosoituksista.  

Poikkeuksena ovat ansiomerkit ja maakunnalliset viirit, joiden rekisteriä pitää myöntänyt Va-

pepan maakuntatoimikunta.   

 

Myönnettyjen huomionosoitusten listat pidetään nähtävänä ekstranetissä. Listat päivitetään 

uusien myönnettyjen osalta keskustoimikunnan kokousten jälkeen kaksi kertaa vuodessa. 
 
 

Jakotilaisuudet   

 

Ansioristien jako ja vuoden vapaaehtoisen pelastajan julkistaminen tapahtuvat pääsääntöi-

sesti vuoden loppupuolella pidettävässä Vapepa Foorumissa tai muussa vastaavassa tilaisuu-

dessa.    

 

Muut palkitsemiset suoritetaan erikseen sovittuna, myöntäneen tai esittäneen tason tilai-

suuksissa.   
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VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN HUOMIONOSOITUKSET 

 

A. ERITYISIIN ANSIOHIN PERUSTUVAT 

 

Erikoisluokan pronssinen ansiomitali 

 

Ulkoasu 

Pronssinen ansiomitali, johon on liitetty pronssinen solki myöntämisvuodella.  

 

Myöntämisperusteet   

Pronssinen ansiomitali erikoisluokan ansiomitalina voidaan myöntää erityisistä ja erittäin 

merkittävistä ansioista tai julkisuuskuvaa edistävistä teoista paikallisella tasolla. Myönnettä-

vän mitalin nauhaan liitetään pronssinen solki, jossa on myöntämisvuosi. Mitalin myöntää 

Keskustoimikunta hakemuksesta tai omalla päätöksellään. 

 

 

Erikoisluokan hopeinen ansiomitali 

 

Ulkoasu 

Hopeinen ansiomitali, johon on liitetty hopeinen solki myöntämisvuodella.  

 

Myöntämisperusteet   

Hopeinen ansiomitali erikoisluokan ansiomitalina voidaan myöntää erityisistä ja erittäin mer-

kittävistä ansioista tai julkisuuskuvaa edistävistä teoista maakunnallisella tasolla. Myönnettä-

vän mitalin nauhaan liitetään hopeinen solki, jossa on myöntämisvuosi. Mitalin myöntää Kes-

kustoimikunta hakemuksesta tai omalla päätöksellään. 

 

 

Erikoisluokan kultainen ansiomitali 

 

Ulkoasu 

Kultainen ansiomitali, johon on liitetty kultainen solki myöntämisvuodella.   

 

Myöntämisperusteet   

Kultainen ansiomitali erikoisluokan ansiomitalina voidaan myöntää erityisistä ja erittäin mer-

kittävistä ansioista, tai julkisuuskuvaa edistävistä teoista valtakunnallisella tasolla. Myönnet-

tävän mitalin nauhaan liitetään kultainen solki, jossa on myöntämisvuosi. Mitalin myöntää 

Keskustoimikunta hakemuksesta tai omalla päätöksellään. 

 

 

Ansioristi 

 

Ulkoasu   

Vapepan ansioristi on hopeareunaisessa Yrjön ristissä oleva Vapepan tunnus, joka on sinisellä 

pohjalla oleva valkoinen irtokärkinen nuoliristi.  

Ansioristin leveys ja korkeus ovat 42 mm. Ansioristiä kannetaan sinisessä 32 mm leveässä 

nauhassa, jonka keskellä olevassa 14 mm leveässä hopeisessa raidassa ovat punaiset kale-

valaiset kädet jatkuvana nauhana.   

 

Myöntämisperusteet   

Ansioristi voidaan myöntää vapaaehtoiselle vähintään 20 ja palkatulle toimihenkilölle 24 

vuotta jatkuneesta poikkeuksellisen huomattavasta ja ansiokkaasta toiminnasta ja/tai teoista 

Vapepan tai sen päämäärien hyväksi. Ansioristin myöntää Keskustoimikunta hakemuksesta 

tai omalla päätöksellään. 
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B. ANSIOKKAISIIN TOIMINTAVUOSIIN PERUSTUVAT HUOMIONOSOITUKSET 

Ansiomerkki   

 

Ulkoasu    

Vapepan ansiomerkki on pyöreä pronssinen 12,5 mm halkaisijaltaan oleva rintamerkki.  

Siinä on Vapepa-tunnus, jonka alapuolella ovat kalevalaiset kädet.   

 

Myöntämisperusteet   

Ansiomerkki myönnetään 3 vuotta jatkuneesta toiminnasta tai teoista Vapaaehtoisen pelas-

tuspalvelun ja sen päämäärien hyväksi. Ansiomerkin myöntää paikallistoimikunta. 

   

 

1. luokan ansiomerkki 

 

Ulkoasu    

Vapepan 1. luokan ansiomerkki on halkaisijaltaan 17 mm leveä pyöreä rintamerkki.  

Sen hopeanvärisellä pohjalla on sinipohjainen Vapepa-tunnus, jota kiertävät katkeamatto-

mana ketjuna hopeiset kalevalaiset kädet.   

 

Myöntämisperusteet   

1. luokan ansiomerkki voidaan myöntää vapaaehtoisille 5 vuotta tai palkatulle toimihenkilölle 

8 vuotta jatkuneesta ansiokkaasta toiminnasta tai huomattavista teoista vapaaehtoisen pe-

lastuspalvelun tai sen päämäärien hyväksi. 1. luokan ansiomerkin myöntää paikallistoimi-

kunta  

 

 

Pronssinen ansiomitali  

 

Ulkoasu    

Vapepan pronssinen ansiomitali on halkaisijaltaan 31 mm leveä pyöreä pronssinen mitali. 

Siinä on keskellä Vapepan nuoliristitunnus, jota kiertävät katkeamattomana ketjuna kaleva-

laiset kädet.  

Ansiomitalia kannetaan 32 mm leveässä sinisessä nauhassa, jonka keskellä olevassa 7 mm 

leveässä hopeisessa raidassa on keskellä kapea punainen raita.   

 

Myöntämisperusteet   

Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää vähintään 10 vuotta tai palkatulle toimihenkilölle 13 

vuotta jatkuneesta toiminnasta.  

Mitali voidaan myöntää myös ilman merkittäviä erityisansioita, jos toiminta on ollut muuten 

aktiivista, pyyteetöntä ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun arvojen mukaista. Mitalin myöntää 

maakuntatoimikunta. 

 

 

Hopeinen ansiomitali 

 

Ulkoasu    

Vapepan hopeinen ansiomitali on halkaisijaltaan 31 mm leveä pyöreä hopeinen mitali. Siinä 

on keskellä Vapepan nuoliristitunnus, jota kiertävät kalevalaiset kädet.  

Hopeista ansiomitalia kannetaan 32 mm leveässä sinisessä nauhassa, jonka keskellä ole-

vassa 7 mm leveässä hopeisessa raidassa on keskellä kapea punainen raita.   

 

Myöntämisperusteet   

Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää vapaaehtoiselle vähintään 15 vuotta tai palkatulle toi-

mihenkilölle 18 vuotta jatkuneesta hyvin huomattavasta ja ansiokkaasta toiminnasta.  

Mitali voidaan myöntää myös ilman merkittäviä erityisansioita, jos toiminta on ollut muuten 

aktiivista, pyyteetöntä ja Vapepan arvojen mukaista. Mitalin myöntää keskustoimikunta. 
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Kultainen ansiomitali 

 

Ulkoasu    

Vapepan kultainen ansiomitali on halkaisijaltaan 31 mm leveä pyöreä kullattu mitali. Siinä on 

keskellä Vapepan nuoliristitunnus, jota kiertävät kalevalaiset kädet. 

Kultaista ansiomitalia kannetaan 32 mm leveässä sinisessä nauhassa, jonka keskellä ole-

vassa 7 mm leveässä hopeisessa raidassa on keskellä kapea punainen raita.   

 

Myöntämisperusteet   

Kultainen ansiomitali voidaan myöntää vähintään 30 vuotta jatkuneesta pyyteettömästä 

työstä Vapepan hyväksi. Mitali voidaan myöntää myös ilman merkittäviä erityisansioita, jos 

toiminta on ollut muuten aktiivista, pyyteetöntä ja Vapepan arvojen mukaista. Mitalin myön-

tää Keskustoimikunta. 

 

Henkilölle, jolle on aiemmin myönnetty ansioihin perustuva kultainen ansiomitali, on oikeus 

kantaa ko. ansiomitalia vuosisoljella. Tilaus soljesta tehdään koordinaattorille.  

 

 

C. VAPAAEHTOISET PELASTAJAT 

 

Vuoden maakunnalliset pelastajat   

 

Hakumenettely   

Ehdotuksen voi tehdä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun paikallistoimikunta toimikunnan pu-

heenjohtajan tai sihteerin toimesta maakuntatoimikunnalle. Esittäjänä voi toimia myös maa-

kuntatoimikunta. 

 

Ehdotus perusteluineen tehdään verkossa täytettävällä lomakkeella.  

 

Myöntäminen   

Maakuntatoimikunnat myöntävät maakunnallisten pelastajien arvon. Vapaaehtoisen pelastus-

palvelun keskustoimikunta vahvistaa maakuntatoimikuntien ehdotuksien pohjalta vuoden 

maakunnalliset vapaaehtoiset pelastajat. Keskustoimikunta voi valita myös harkintansa mu-

kaan esitysten ulkopuolisen maakunnalliseksi pelastajaksi. 

Maakunnalliset pelastajat palkitaan Vapepan valtakunnallisen/alueellisen foorumin yhtey-

dessä. 

 

Kun henkilölle myönnetään maakunnallisen pelastajan arvo, annetaan hänelle hopeinen an-

siomitali hopeisella soljella, jossa myöntämisvuosi sekä kunniakirja. 

Jos saajana on ryhmä, niin sen tehtävään osallistuneille jäsenille jaetaan mitalit edellä maini-

tulla tavalla ja kunniakirjat, joihin on merkittynä kaikkien saajien nimet.  

 

Kriteerit valittaville   

- Vuoden aikana osoitettu ansiokas teko tai toiminta Vapaaehtoisessa pelastuspalve-

lussa. 

- Aktiivisuus ja innokkuus toiminnassa. 

- Osallistunut Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tunnettuuden lisäämiseen ja luonut posi-

tiivista kuvaa toiminnasta alueellaan. 

 

Henkilöllä, jolle on aiemmin myönnetty maakunnallisen pelastajan arvo, on oikeus omalla 

kustannuksellaan lunastaa ja kantaa ko. ansiomitali soljella. Solki tilataan koordinaattorilta. 

 

 

Valtakunnallinen vuoden vapaaehtoinen pelastaja  

 

Myöntäminen 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta valitsee syyskokouksessaan maakunnallis-

ten pelastajien esitysten joukosta vuoden valtakunnallisen vapaaehtoisen pelastajan. Kes-

kustoimikunta voi valita myös harkintansa mukaan esitysten ulkopuolisen valtakunnalliseksi 

pelastajaksi. 
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Valtakunnallinen pelastaja palkitaan Vapepan valtakunnallisen/alueellisen foorumin yhtey-

dessä. 

 

Kun henkilölle myönnetään valtakunnallisen pelastajan arvo, annetaan hänelle kultainen an-

siomitali kultaisella soljella, jossa myöntämisvuosi sekä kunniakirja. 

Jos saajana on ryhmä, niin sen tehtävään osallistuneille jäsenille jaetaan mitalit edellä maini-

tulla tavalla ja kunniakirjat, joihin on merkittynä kaikkien saajien nimet.  

 

Kriteerit valittaville: 

- Vuoden aikana osoitettu erityisen ansiokas teko tai toiminta Vapaaehtoisessa pelas-

tuspalvelussa. 

- Aktiivisuus ja innokkuus toiminnassa. 

- Osallistunut Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tunnettuuden lisäämiseen ja luonut posi-

tiivista kuvaa toiminnasta. 

- Osallistunut turvallisuuden lisäämiseen omalla alueellaan.   

 

Henkilöllä, jolle on aiemmin myönnetty valtakunnallisen pelastajan arvo, on oikeus omalla 

kustannuksellaan lunastaa ja kantaa ko. ansiomitalia soljella. Solki tilataan koordinaattorilta. 

 

 

D. VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN VIIRIT 

 

Maakunnallinen viiri   

 

Ulkoasu 

Valkoisessa viirissä sinisellä pyöreällä pohjalla oleva Vapepan nuoliristitunnus. Viirin heraldi-

sesti oikeassa yläkulmassa on maakuntatunnus (korkeintaan kolme). Lupa maakunnan vaa-

kunan käyttöön tulee pyytää maakuntahallitukselta.   

 

Haku ja myöntäminen   

Kaikki toimikunnat voivat hakea maakunnallista viiriä Vapepan maakuntatoimikunnilta.   

 

Numeroimaton muistoviiri voidaan myöntää:  

a) Yhteistyökumppanille merkittävästä tuesta, vierailun isännyydestä yms.  

b) Yhteistyöyhdistysten merkkipäivinä tai heidän vastaavissa juhlissaan. 

c) Yhteistyöyhdistysten edustajan merkkipäivänä, tai hänen lopettaessaan ko. tehtä-

vässä toimittuaan esimerkillisesti Vapepan tarkoitusperien mukaisesti.  

d) Paikallistoimikunnan puheenjohtajalle hänen ansiokkaan toimikautensa päätteeksi. 

 

Ansioviiri (numeroidaan) voidaan myöntää:  

a) Henkilölle hänen merkkipäivänään pitkään jatkuneesta ja esimerkillisestä toiminnas-

taan Vapepan tarkoitusperien mukaisesti. 

b) Yhteenliittymässä toimivalle henkilölle sekä muille hyvin tärkeässä asemassa oleville, 

jotka ovat edesauttaneet toimintaamme arvovallallaan ja toimillaan. 

 

 

Valtakunnallinen viiri   

 

Ulkoasu   

Sinisellä pohjalla oleva valkoinen Vapepan nuoliristitunnus   

 

Haku ja myöntäminen   

Kaikki toimikunnat voivat hakea valtakunnallista viiriä Vapepan keskustoimikunnalta. Viiri 

voidaan myöntää ansioituneelle henkilölle merkkipäivänään tms. tai yhteisjärjestölle tai 

muulle sidosryhmälle. 

 

Päätöksen merkkipäiväksi esitetyn viirin myöntämisestä tekee keskustoimikunnan puheen-

johtaja koordinaattorin esittelystä. 



 HUOMIONOSOITUSTEN HAKUOHJE 

Työryhmä  27.3.2017  
 

  

 Huomionosoitus Kuvaus Hakija / Myöntäjä Vähimmäisperusteet Kustannukset Hakuaika 
 

ANSIOMERKIT 
     

Ansiomerkki 

 

Pronssia Paikallistoimikunta / Paikallis-

toimikunta 

3 v. Esittäjätaho Jatkuva 

I luokan ansiomerkki 

 

Hopeoitu Paikallistoimikunta / Paikallis-

toimikunta 

5 v. vapaaehtoinen /  

8 v. palkattu toimihenkilö 

Esittäjätaho Jatkuva 

 

ANSIOMITALIT 
    

Pronssinen ansiomi-

tali 

Mitali + 

kunniakirja 

Kaikki toimikunnat virkateitse / 

Maakuntatoimikunta 

10 v. vapaaehtoinen /  

13 v. palkattu toimihenkilö 

Maakuntatoimi-

kunta tai esittä-

jätaho 

Keväisin ja 

syksyisin 

Hopeinen ansiomitali Mitali + kunniakirja Kaikki toimikunnat virkateitse / 

Keskustoimikunta 

15 v. vapaaehtoinen /  

18 v. palkattu toimihenkilö 

Keskustoimi-

kunta 

Keväisin ja 

syksyisin 

Kultainen ansiomitali Mitali + kunniakirja Kaikki toimikunnat virkateitse / 

Keskustoimikunta 

30 v. Keskustoimi-

kunta 

Keväisin ja 

syksyisin 
 

ERIKOISLUOKAN ANSIOMITALIT JA –RISTI 
    

Pronssinen erikoisluo-

kan ansiomitali 

Mitali + pronssinen vuo-

sisolki + kunniakirja 

Kaikki toimikunnat virkateitse / 

Keskustoimikunta 

Merkittävä ja ansiokas paikalli-

nen teko ja/tai toiminta 

Keskustoimi-

kunta 

Keväisin ja 

syksyisin 

Hopeinen erikoisluo-

kan ansiomitali 

Mitali + hopeinen vuosi-

solki + kunniakirja 

Kaikki toimikunnat virkateitse / 

Keskustoimikunta 

Merkittävä ja ansiokas alueelli-

nen teko ja/tai toiminta 

Keskustoimi-

kunta 

Keväisin ja 

syksyisin 

Kultainen erikoisluo-

kan ansiomitali 

Mitali + kultainen vuosi-

solki + kunniakirja 

Kaikki toimikunnat virkateitse / 

Keskustoimikunta 

Merkittävä ja ansiokas valta-

kunnallinen teko ja/tai toiminta 

Keskustoimi-

kunta 

Keväisin ja 

syksyisin 

Ansioristi Risti + kunniakirja Kaikki toimikunnat virkateitse / 

Keskustoimikunta 

20 v./24 v., merkittävä ja an-

siokas toiminta ja/tai teot 

Keskustoimi-

kunta 

Keväisin ja 

syksyisin 
 

VUODEN PELASTAJAT 

Vuoden maakunnalli-

nen pelastaja 

Mitali + vuosisolki ho-

peinen + kunniakirja 

Kaikki toimikunnat virkateitse / 

Maakuntatoimikunta 

Merkittävät ansiot pelastajana Maakuntatoimi-

kunta 

Keväisin ja 

syksyisin 

Vuoden valtakunnalli-

nen pelastaja 

Mitali + vuosisolki kul-

tainen + kunniakirja  

Kaikki toimikunnat virkateitse / 

Keskustoimikunta 

Merkittävät ansiot pelastajana Keskustoimi-

kunta 

Keväisin ja 

syksyisin 

 

VIIRIT 
     

Maakunnallinen pöy-

täviiri  

Pöytäviiri maakunnan 

vaakunalla 

Kaikki toimikunnat / Maakunta-

toimikunta 

Yhteistyöjärjestöt ja  

Sidosryhmät, merkkipäivät 

Esittäjätaho Jatkuva 

Valtakunnallinen pöy-

täviiri 

Pöytäviiri Kaikki toimikunnat / 

Keskustoimikunta 

Yhteistyöjärjestöt ja  

Sidosryhmät, merkkipäivät 

Esittäjätaho Jatkuva 

 

Tarkemmat ohjeet Huomionosoitusohjeessa 30.3.2017 ja sähköisen hakulomakkeen yhteydessä vapepa.fi –sivuilla. 


