
  PIONEERIANSIOMITALIN SÄÄNNÖT 

 
1 §

Pioneeriansiomitali on Suomen pioneeriaselajin piirissä tai muutoin sen hyväksi 
tehdystä ansiokkaasta työstä myönnettävä isänmaallisen toiminnan ansiomitali. 
Sen ovat perustaneet Pioneerisäätiö, Pioneeriaselajin Liitto ry ja Helsingin 
Reserviupseerien Pioneeriosasto ry viimeksi mainitun aloitteesta.  
 

2 § 
Pioneeriansiomitali voidaan myöntää  

1) pioneeriaselajin piirissä toimivan vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestön 
jäsenelle ansiokkaasta, vähintään kymmenen vuoden ajan jatk'1meesta 
toiminnasta;  

2) henkilölle, joka on toiminut puolustusvoimien pioneeri- tai rakentaja-alan 
tehtävissä ansiokkaasti vähintään kymmenen vuoden ajan;  

3) henkilölle, joka on toiminut maanpuolustusvalmiutta edistävissä pioneeri- tai 
rakentaja-alan tehtävissä ansiokkaasti vähintään kymmenen vuoden ajan; tai  

4) muulle maanpuolustustyössä tai pioneeri- tai rakentaja-alalla toimivalle tai 
toimineelle suomalaiselle tai ulkomaalaiselle henkilölle, jonka ansiot ovat 
edellisiin verrattavia.  

 
3 § 

Pioneeriansiomitali voidaan myöntää erityisistä ansioista soljen kera. Solki voidaan 
myöntää myös aiemmin myönnettyyn pioneeriansiomitaliin. Tällöin erityiseksi ansi-
oksi lasketaan esimerkiksi toimiminen toisen pykälän mukaisissa tehtävissä 
johtavassa asemassa menestyksellisesti kymmenen vuoden ajan tai samojen 
tehtävien ansiokas hoitaminen vähintään kahdenkymmenen vuoden ajan. 
 

4 § 
Pioneeriansiomitali on metallia ja halkaisijaltaan 33 mm. Hopeoidulla, patinoidulla 
pohjalla on musta risti, jonka keskustan päällä on kullanvärinen pioneeriaselajin 
tunnuskuvio. Siinä lapionterän päällä ovat ristikkäin kirves ja hakku sekä näiden 
päällä pystyasennossa miekka. Pioneeriansiomitalia kannetaan 33 mm:n 
levyisessä violetinvärisessä nauhassa, jossa keskiviivan molemmin puolin kulkee 
harmaa 3 mm:n levyinen juova, jonka etäisyys on 2 mm keskiviivasta.  
Solki on nauhaan kiinnitettävä, kullanvärinen levy, joka on nauhan levyinen ja kor-
keudeltaan 9 mm. Levyn keskellä on sen korkuinen tyylitelty panssarimiinan 
kannen muotoinen kuvio. Nauhalaatassa osoittaa myönnetyn soljen laatan 
keskelle sijoitettu saman kokoinen kullanvärinen kuvio.  
 

5 § 
Pioneeriansiomitalia kannetaan nauhassa muiden kunniamerkkien tapaan. 
Pioneeriansiomitalin ja nauhalaatan kantamisesta sotilas- tai virkapuvussa 
noudatetaan Pääesikunnan antamia ohjeita  
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6 § 
Pioneeriansiomitalin myöntää puolustusvoimien pioneeritarkastaja pioneeriansiomi-
talitoimikunnan esityksestä. Toimikunnan nimeää vuosittain pioneeritarkastaja, ja siihen 
kuuluu edustajat pioneeriaselajista, Pioneerisäätiöstä, Pioneeriaselajin Liitto ry:stä ja 
Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto ry:stä.  

7 § 
Pioneeriansiomitalia seuraa omistuskirja, jonka allekirjoittavat pioneeritarkastaja ja 
pioneeriansiomitalitoimi kunnan puheenjohtaja.  
Pioneeriansiomitalista tulee maksaa säädetty maksu, jonka suuruuden pioneeriansio-
mitalitoimikunta määrää vuosittain.  
 

8 § 
Ohjeet pioneeriansiomitalin myöntämisperusteista ja esittämisestä antaa pioneeriansio- 
mitalitoimikunta.  
 

9 § 
Nämä säännöt tulevat voimaan   1.päivänä tammikuuta 1995. 
 
 
Allekirjoitukset 


