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VIESTIRISTIESITYKSET 1/2020 

1 Yleistä 

Viestiristi on Viestikiltojen liitto ry:n perustama ansioristi, joka voidaan 
myöntää tunnustuksena ansioista johtamisjärjestelmäalan vapaaehtoi-
sessa maanpuolustustyössä sekä muissa johtamisjärjestelmäalan 
maanpuolustusvalmiutta edistävissä tehtävissä.  

Viestiristi voidaan myöntää: 

1) johtamisjärjestelmäalalla toimivan vapaaehtoisen maanpuolus-
tusjärjestön jäsenelle, joka on toiminut ansiokkaasti vähintään 
kymmenen vuoden ajan 

2) henkilölle, joka on toiminut puolustusvoimien johtamisjärjestel-
mätehtävissä ansiokkaasti vähintään kymmenen vuoden ajan 

3) henkilölle, joka on työskennellyt maanpuolustusvalmiutta edis-
tävissä tehtävissä ICT-yrityksissä tai -organisaatioissa ansiok-
kaasti vähintään kymmenen vuoden ajan tai 

4) muulle maanpuolustustyössä tai johtamisjärjestelmäalalla toi-
mivalle tai toimineelle suomalaiselle tai ulkomaalaiselle henki-
lölle, jonka ansiot ovat edellisiin verrattavissa. 

Erityisistä ansioista Viestiristi voidaan myöntää soljen kera. Erityisiksi 
ansioiksi lasketaan mm. toimiminen toisen pykälän mukaisissa tehtä-
vissä johtavassa asemassa menestyksellisesti vähintään kymmenen 
vuoden ajan tai samojen tehtävien ansiokas hoitaminen vähintään kah-
denkymmenen vuoden ajan. Solki voidaan myöntää myös erillisenä ai-
kaisemmin myönnettyyn ristiin kiinnitettäväksi. 

Viestiristien myöntämispäivät ovat viestijoukkojen vuosipäivä 5.3. sekä 
jääkärieversti A.R.Saarmaan syntymäpäivä 23.9. 

Viestiristin säännöt ovat liitteenä 1 ja Esityslomake Viestiristin myöntä-
miseksi on liitteenä 2. 
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2 Viestiristiesitykset 1/2020 

Esitys tehdään tämän pyynnön liitteenä olevalle pohjalle tarpeettomat 
kohdat yliviivattuna. Esitykseen tulee huolellisesti kirjata erikseen niille 
varattuihin kohtiin 

- lähetysosoite 

- yhteyshenkilö ja  

- laskutusosoite. 

Huolellisesti täytetyt ja hyvin perustellut Viestiristiesitykset pyydetään 
toimittamaan viimeistään 17.1.2020 kuluessa (myöntämispäivä 
5.3.2020).  

1. sähköpostilla (allekirjoitettu esitys skannattuna pdf-muotoon) osoit-
teeseen mikko.vepsalainen@mil.fi tai  

2. postilla (kuoreen lisättävä merkintä ”viestiristiesitys”) osoitteeseen 

Kapteeni Mikko Vepsäläinen 

Maavoimien Esikunta 

PL145 

50101 Mikkeli 

 

 
Viestitarkastaja 
Eversti Eero Valkola 
 
 
Esiupseeri 
Kapteeni Mikko Vepsäläinen 
 
 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
 
LIITTEET       
 
JAKELU Eero Valkola, Maavoimien esikunta Johtamisjärjestelmäosasto 

Pv joukko-osastot 
Rajavartiolaitos Rajavartiolaitoksen Esikunta (RVLE) 
Viestintävirasto 
Yleisradio Oy YLE/FST/Samhälle 
Huoltovarmuuskeskus 
Viestikiltojen liitto ry 
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