
VIESTIRISTIN SÄÄNNÖT 
 
1. 
 
Viestiristi on Viestikiltojen liitto ry:n perustama ansioristi, joka voidaan myöntää tunnustuksena 
ansioista viestialan vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä sekä muissa viestialan 
maanpuolustusvalmiutta edistävissä tehtävissä. Erityisen suurista ansioista risti voidaan 
myöntää soljen kera. 
 
2. 
 
Viestiristi voidaan myöntää 
 
2.1) johtamisjärjestelmäalalla tai viestiaselajissa toimivan vapaaehtoisen 
maanpuolustusjärjestön jäsenelle, joka on toiminut ansiokkaasti vähintään kymmenen vuoden 
ajan 
 
2.2) henkilölle, joka on toiminut puolustusvoimien johtamisjärjestelmäalan tai viestiaselajin 
tehtävissä ansiokkaasti vähintään kymmenen vuoden ajan 
 
2.3) henkilölle, joka on työskennellyt maanpuolustusvalmiutta edistävissä tehtävissä 
tietoteknisen tai sähköisen viestinnän alojen yrityksissä tai organisaatioissa tai alojen opetus-, 
tutkimus- tai kehitystyössä ansiokkaasti vähintään kymmenen vuoden ajan 
 
2.4) muulle maanpuolustustyössä tai viestialalla toimivalle tai toimineelle suomalaiselle tai 
ulkomaalaiselle henkilölle, jonka ansiot ovat edellisiin verrattavissa. 
 
3. 
 
Erityisistä ansioista viestiristi voidaan myöntää soljen kera. Erityisiksi ansioiksi lasketaan mm 
toimiminen toisen pykälän mukaisissa tehtävissä johtavassa asemassa menestyksellisesti 
vähintään kymmenen vuoden ajan tai samojen tehtävien ansiokas hoitaminen vähintään 
kahdenkymmenen vuoden ajan. Solki voidaan myöntää myös erillisenä aikaisemmin 
myönnettyyn ristiin kiinnitettäväksi. 
 
4. 
 
Viestiristi on heraldiselta muodoltaan Yrjön ristin kaltainen ja väriltään kullanvärinen. Sen 
keskustassa on ristikkäisten miekkojen päällä oleva pystyasentoinen salama. Ristin kuvio ja 
reunat ovat kiillotetut ja pohja himmeä. Ristin koko on 40 mm ja paksuus 2 mm. Materiaalina on 
tompakki. 
 
Ristiä kannetaan 30 mm:n levyisessä violettisessa nauhassa, jossa on keltainen pystyjuova (10 
mm). Ristin solkena on mitalin keskellä oleva kullanvärinen kuvio, jonka leveys on 20 mm. Solki 
kiinnitetään mitalin nauhan keskelle. Viestiristi solkineen ja nauhalaattana ovat oheisten 
kuvien mukaiset. 
 
5. 
 
Viestiristiä kannetaan nauhassa muiden kunniamerkkien tapaan. Ristin ja nauhalaatan 
kantamisesta sotilaspuvussa noudatetaan Pääesikunnan antamia ohjeita. 
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6. 
 
Viestiristin myöntää viestitarkastaja viestiristitoimikunnan esityksestä. Toimikunnan nimeää 
vuosittain viestitarkastaja Viestikiltojen liitto ry:n liittohallituksen esityksestä. Viestikiltojen liitto 
pitää luetteloa ristin saaneista. Ristiä seuraa omistuskirja, jonka alle kirjoittavat viestitarkastaja 
ja viestiristitoimikunnan puheenjohtaja. 
 
7. 
 
Viestirististä tulee maksaa säädetty maksu, jonka suuruuden Viestikiltojen liitto ry vuosittain 
määrää. 
 
8. 
 
Tarkempia ohjeita viestiristin myöntämisperusteista ja esittämisestä antaa Viestikiltojen liitto ry:n 
liittohallitus neuvoteltuaan asiasta viestiristitoimikunnan ja Pääesikunnan kanssa. 
 
9. 
 
Nämä säännöt astuvat voimaan 1. päivänä syyskuuta 2013 ja ne kumoavat 7.3.1992 kirjatut ja 
1.9.1992 hyväksytyt säännöt. 
 
Riihimäellä 7. päivänä kesäkuuta 2013 
 
Viestikiltojen Liitto ry:n  
valtuuskunnan puheenjohtaja 
 
Eversti evp Veli-Pekka Kuparinen 
 
Viestikiltojen liitto ry:n 
liittohallituksen puheenjohtaja 
 
Everstiluutnantti Jukka Kauppila 


