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1§ 
Vapaaehtoisen  maanpuolustustyön ansiomitali on perustettu arvostuksen osoitukseksi maanpuolustuksen 
hyväksi tehdystä työstä. 
 
2§ 
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka aktiivisesti ja tuloksekkaasti 
on vähintään viiden vuoden ajan ottanut osaa vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön alan yhdistyksessä, 
paikallisosastotoiminnassa tai muussa vastaavassa isänmaan turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvässä 
toiminnassa. Erikseen ennen viiden vuoden aikarajaa mitali voidaan myöntää henkilölle, jolla on erityisiä 
ansioita vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa, mikäli mitalin myöntäjätaho niin erikseen päättää. 
Aktiivinen osallistuminen veteraani-,  rintamanais- ja sotilaspoikatoimintaan ( tai vastaava) rinnastetaan 
vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. 
 
Erityisen pitkäaikaisesta ja tuloksekkaasta työstä maanpuolustuksen hyväksi toimineelle henkilölle 
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitalitoimikunta voi myöntää mitalin  hopeisena. 
 
Mitalissa on kuvattuna Suomen leijona, jota kiertää teksti: vapaaehtoisesti isänmaan hyväksi. Mitalia 
kannetaan vihreässä 30 mm leveässä nauhassa, jonka keskellä keltainen 10 mm:n levyinen raita ja tämän 
keskellä kaksi 2 mm:n levyistä punaista raitaa 3 mm:n etäisyydellä toisistaan. 
 
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitalista käytettävä lyhenne on VmpAm ja hopeisen ansiomitalin 
lyhenne on VmpAm hop. 
 
3§ 
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitalia ja Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitalia 
hopeisena kannetaan kunniamerkkinä muun isänmaallisen toiminnan muistomitalien ja -ristien tapaan. 
Kannettaessa mitalia muiden kunniamerkkien kanssa kantojärjestys, mikäli Suomen ritarikuntien antama 
ohjeistus ei muuta edellytä, määräytyy merkkien perustamisvuoden mukaan. Mikäli henkilölle on myönnetty 
sekä Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitali että Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitali 
hopeisena, kannetaan vain arvokkaampaa, hopeista mitalia. Mitaleista voidaan kantaa myös nauhalaattaa. 
Tällöin hopeisena myönnetyn mitalin nauhalaattaan kiinnitetään Talkoomuistomitalin keskuskuviona oleva 
yhteenliitettyjä käsiä kuvaava solki. 
  
4§ 
Mitalin myöntää Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitalitoimikunta erityisestä anomuksesta tai 
esityksestä. Mitalia voi hakea myös itselleen (kahden todistajan suosittelemana), ei kuitenkaan hopeisena. 
Mitalihakemukset  käsittelee Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitalitoimikunta, joka koostuu 
Talkoomuistomitalitoimikunnan tehtävään kutsumista henkilöistä. 
 
5§ 
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitali ja Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitali hopeisena 
myönnetään myöntökirjan kera. 
 
6§ 
Täytettävässä hakemuslomakkeessa mitalin esittäjän tai hakijan tulee esittää ansiot, joiden katsotaan 
oikeuttavan mitalin saamiseen.  Hakemuksessa tulee olla mahdolliset puoltavat liitteet, kopiot kirjallisista 
dokumenteista tai kahden todistajan allekirjoittama vahvistus. 
 
7§ 
Mitali voidaan myöntää myös edesmenneelle, maanpuolustustyössä mitalin myöntöehdot täyttävälle 
henkilölle. Mitali luovutetaan näin ollen edesmenneen omaisille säilytettäväksi muistoesineenä. 
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