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NAISTEN VALMIUSLIITON 

HUOMIONOSOITUKSET 

 

Liiton omia huomionosoitusesineitä ovat pienoislippu, standaari, lottapatsasmitali, adressi ja 

kunniakirja. Liitto vastaa valtakunnan tason huomionosoituksista. Tähän tarkoitukseen voidaan 

käyttää esimerkiksi maanpuolustusmitalia kultaisin miekoin ja MPK:n ansiomitaleja.  

Liiton huomioimisesineitä käytetään palkitsemaan henkilöitä liiton ja alueneuvottelukuntien hyväksi 

tehdystä työstä, ei aktiivisuudesta omassa järjestössä. 

 

LIITON STANDAARI 

Liiton standaaria voidaan luovuttaa ainoastaan liiton hallituksen päätöksellä. Liiton 

alueneuvottelukunnat voivat anoa standaari myös yhteistyökumppaneille. Hallitus voi myöntää 

standaarin henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävästi vaikuttanut liiton tavoitteiden mukaisen 

toiminnan toteuttamiseen ja/tai toiminnan tukemiseen. Standaaria ei käytetä merkkipäivän 

lahjaesineenä. Liitto huomioi toimikautensa lopettavat alueneuvottelukuntien puheenjohtajat 

standaarilla.  

 

PIENOISLIPPU 

Pienoislippua voidaan luovuttaa ainoastaan liiton hallituksen päätöksellä. Pienoislippu on liiton 

korkein huomionosoitus, jota on jaettu lähinnä luopuville puheenjohtajille ja pääsihteereille. 

Poikkeuksena ovat olleet lipun suunnittelija Tapani Talari ja MPK:n toiminnanjohtaja Kari 

Savolainen, joille on myönnetty pienoislippu. Pienoislippu on aina numeroitu.  

 

LOTTAPATSASMITALI  

Lottapatsasmitalin voi myöntää alueneuvottelukunta itse henkilölle tai yhteisölle, joka on 

vaikuttanut liiton tavoitteiden mukaisen toiminnan toteuttamiseen ja/tai toiminnan tukemiseen. 

Mitalin on muovaillut kuvanveistäjä Nina Sailo tekemänsä Lappeenrannan lottapatsaan esikuvan 

mukaan. Lappeenrannan lottapatsas paljastettiin 7.9.1985. Patsaan alullepanija ja lahjoittaja oli 

talousneuvos Pauli Talvio, joka halusi näin kunnioittaa Suomen lottia ja oman lottavaimonsa 

muistoa. Lottapatsasmitalia on ollut pakattuna puukoteloon ja kirkkaaseen koteloon. 

Mitalit tulivat liittoon lahjoituksena, kun niitä oli jäänyt jäljelle Lotta-patsaan valmistumisen jälkeen. 

Ne haluttiin luovuttaa silloin jollekin sellaiselle järjestölle, joka voi käyttää niitä arvokkaana 

muistamisena.  
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MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN (MPK) ANSIOMITALIT 

Liitto on voinut esittää MPK:lle vuosittain myönnettäviä mitaleja koulutuksellisin perustein. 

Myöntäminen tapahtuu MPK:n mitaliohjeistuksen mukaan, joka tulee huomioida huolellisesti jo 

esityksessä. Liitto pyytää esitykset alueneuvottelukunnilta ja toimittaa ne kootusti MPK:lle. 

 

MAANPUOLUSTUSYHTIÖN (MPY) MAANPUOLUSTUSMITALI 

Alueneuvottelukunta voi itse harkinnan mukaan hakea ansioituneelle henkilölle 

maanpuolustusmitalia (perusmitali tai mitali pronssisella, hopeisella tai kultaisella soljella). 

Maanpuolustusmitalit myöntää maanpuolustusmitalitoimikunta. Mitalirekisteriä hallinnoi 

Maanpuolustusyhtiö MPY Oy, joka vastaa mitalien toimittamisesta hakijoille. 

https://maanpuolustusmitali.fi/maanpuolustusmitali-2/ 

Alueneuvottelukunnan tulee huolehtia siitä, että myöntämisperusteet täyttyvät ja toimittaa 

hakemuksen tiedot liittoon ennen mitalin hakemista. 

 

MAANPUOLUSTUSMITALI KULTAISIN MIEKOIN 

Liiton hallitus voi esittää Maanpuolustusmitalitoimikunnalle vuosittain erityisistä ansioista henkilöä 

mitalin saajaksi. Jäsenjärjestöt voivat esittää henkilöitä liiton hallitukselle, joka valitsee enintään 

kolme esitystä edelleen Maanpuolustusmitalitoimikunnalle. 

 

LIITON HISTORIIKKI 

Ensisijaisesti kiitoslahjana yhteistyökumppaneille ja luennoitsijoille jne. 

 

ADRESSI 

Liiton adressi on arvokas tapa huomioida onnentoivotuksessa ja surunvalittelussa. 

 

KUNNIAKIRJA  

Ansioituneelle vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneelle naiselle muun muistamisen oheen 

(esim. NVL tuote). 

 

MUUT NVL TUOTTEET 

Tuotevalikoima vaihtelee, esim. karttalaukku, heijastinkassi, heijastin. 

 

 

 

 

 

https://maanpuolustusmitali.fi/maanpuolustusmitali-2/
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SAAJARYHMÄT 

Saajaryhmä 1: Omat, pitkäaikaiset aktiiviset toimijat 

Alueneuvottelukunnan toimesta (suluissa hinta alueneuvottelukunnalle, hintoihin lisätään 

postikulut): standaari (25 euroa), lottapatsasmitali (25 euroa), liiton historiikki (10 euroa), adressi (6 

euroa), kunniakirja (0 euroa), maanpuolustusmitali (20–65 euroa), MPK:n ansiomitalit (0 euroa). 

Liiton toimesta: pienoislippu, standaari, lottapatsasmitali, liiton historiikki, adressi, kunniakirja, 

pronssinen, hopeinen ja kultainen maanpuolustusmitali sekä maanpuolustusmitali kultaisin 

miekoin, MPK:n ansiomitalit.  

 

Saajaryhmä 2: Liiton työryhmät, yms. ja yhteistyökumppanit 

Alueneuvottelukunnan toimesta yhteistyökumppaneille: liiton historiikki, adressi, standaari, 

lottapatsasmitali, kukkia. 

Liiton toimesta: liiton historiikki. 

 

Saajaryhmä 3: Juhlivat yhdistykset 

Alueneuvottelukunnan ja liiton toimesta: standaari, lottapatsasmitali, adressi. 

 

Saajaryhmä 4: Merkkipäivää viettävät alueneuvottelukunnan edustajat        

Alueneuvottelukunnan toimesta: onnittelukortti, kukkia, lahjakortti, NVL tuote. 

Liiton toimesta: muistetaan erityisesti puheenjohtajia. 

 

Saajaryhmä 4: NASTA-harjoitus: organisaatio, pääkouluttajat 

Liiton toimesta: huomioimislahjat kehitteillä. 

 


