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KILLAN PALKITSEMISMENETELMÄT  SEKÄ MUISTO- JA LAHJAESINEET

1. SISÄISET PALKITSEMISMENETELMÄT, MUISTO- JA PERINNE-ESINEET

Jäljempänä mainittujen palkitsemismenetelmien ja muisto-, lahja-, sekä perinne-esi-
neiden myöntämisessä, luovuttamisessa ja kirjaamisessa noudatetaan liitteissä olevia, 
Killan hallituksen vahvistamia sääntöjä.

 1.1 Palkitsemismenetelmät arvostusjärjestyksessä
 • kunniajäsenyys määräytyy yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
 • Killan pienoislippu
 •	 Jääkäriprikaatin kultainen Kilta-ansioristi ja Kilta-ansioristi (lisätty  
  Kiltahallituksen juhlakokouksen 13.02.2012 päätöksellä)
 • Killan pöytäviiri
 • Killan kultainen jäsenmerkki, (lisätty 22.01.1998)
 • numeropuukko (Kiltapuukko, jonka kahvaan on poltettu n:o )
 • Killan kiltamitali
 • Killan kiltakivi; jakaminen on lopetettu

 1.2 Muisto-, lahja- ja perinne-esineet
 • Kiltapuukko, jonka kahvaan on kaiverrettu 
  "JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA ry"
 • historiikki, (perinnejoukot: JPr, LapJP)
 • puukko
 • Pohjantähden alla  LP-äänilevy
 • Pohjantähden alla  C-kasetti
 • Revontulten alla cd (01.10.2007 alkaen)
 •	 Lapin Jääkäripataljoona 90 vuotta dvd (lisätty 27.05.2011 alkaen)

 1.3 Muut muistamistavat 
 • Killan adressi
 • korusähke
 • kukkatervehdys
 • muu lahjaesine.

2. PERINNEJOUKKO-OSASTON PALKITSEMISMENETELMÄT

Killan hallituksen tulee olla selvillä Jääkäriprikaatin palkitsemismenetelmistä ja -sään-
nöistä. Maanpuolustuskiltojen Liitto ry:n (MPKL) jäsenyydestä Kilta erosi vuosikokouksen 
12.03.2011 tekemällä yksimielisellä päätöksellä 31.12.2011.

Killan hallitus tekee aiheen ilmaantuessa asianmukaiset palkitsemisesitykset.

3. MUUT TAVAT PALKITA

Killan hallitus voi myöntää Killan henkilö- ja yhteisöjäsenille sekä ulkopuolisille yhteisöil-
le ja yksityisille henkilöille myös muunlaisia kuin näissä säännöissä lueteltuja muisto-, 

© pekkaj.heikkila@pp.inet.fi
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Henkilöt kuvassa: Harald Johansson, Viljo Aronniemi, Esko Lehtola, 
Teuvo Launiainen, Jorma Kitunen, Antero Siltala, Kalle Spinkkilä, 
Olavi Turunen, Antti Ervalahti, Esko Mäntylä, Leino Kujala, Yrjö 
Ensio, Urho Kettunen.

perinne- ja lahjaesineitä tilanteen niin vaatiessa.
Päädyttäessä tällaiseen ratkaisuun on hallituksen päätöksen oltava yksimielinen.

4. HUOMIONOSOITUSTEN KIRJAAMINEN

Erilaisten huomionosoitusten saajista; edellä kohdat 1.1 – 1.2 ja 3., pidetään kirjaa, johon 
merkitään (ks. Käsikirjan luku 5, sivut 61 – 134):

 • esineen juokseva numero
 • saajan nimi, arvo tai ammatti, (ammatti selviää jäsenrekisteristä)
 • luovutuspäivämäärä ja
 • luovutuksen perustelut (hallituksen kokouspöytäkirjan erillisenä liitteenä).

Palkitun ollessa Killan jäsen merkitään samat asiat lisäksi jäsenrekisterinä pidettävään 
tietokantaan.

Kunniajäsenistä pidetään erillistä luetteloa.

5. SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN

Killan hallitus on vahvistanut nämä 04.06.1989 käyttöön hyväksytyt säännöt muutettuina 
tässä muodossa käyttöön otettaviksi 04.03.1993 ja 13.02.2012.

Sodankylässä 13. päivänä helmikuuta 2012.
JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA ry:n  hallitus

Killan 30-vuotisjuhlan juhlallinen lippujen luovutus osastoille 11.03.1992
Sodankylän Sotilaskodissa

Kuvassa vasemmalta lukien 1. Helsingin osaston lipun vastaanottajat: Harald Johasson ja Vil-
jo Aronniemi, 2. Varsinais-Suomen osastosta: Esko Lehtola ja Teuvo Launiainen, 3. Satakunnan 
osastosta: Antero Siltala ja Kalle Spinkkilä, 4. Vaasan osastosta: Olavi Turunen ja Antti Ervalahti, 
5. Keski-Pohjanmaan osastosta: Esko Mäntylä ja Elias Koivukoski sekä 6. Oulun (JR 12) osastosta 
Yrjö Ensio ja Urho Kettunen. Luovutusseremoniaa ohjasi taustalla varapuheenjohtaja Jorma Ki-
tunen. Tilaisuudessa oli läsnä myös Killan perustaja kenraaliluutnantti Otto E Ylirisku.
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KILLAN LIPUN PIENOISMALLIN SÄÄNNÖT

1 §

Jääkäriprikaatin Kilta ry:n pienoislippu edustaa samoja arvoja kuin lippu yleensä.

2 §

Pienoislipun koko, muoto, värit ja nimilaatta tulee säilyttää tarkoin alkuperäismallin 
(lippu numero 1) mukaisina.

3 §

Pienoislippu voidaan myöntää erityisenä huomionosoituksena:

1 ) Kunniajäsenyyden symbolina Killan kunniajäseneksi kutsutulle henkilölle.
2 ) Killan jäsenelle tämän toimittua pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti
 •  Killan puheenjohtajana tai
 •  paikallisosaston (vast) puheenjohtajana tai
 •  hallituksen jäsenenä tai
 •  toimihenkilönä
3 ) Killan jäsenelle, joka erityisellä teolla tai pitkäaikaisella ansiokkaalla toiminnalla 

on edistänyt Killan päämäärien toteuttamista.
4 ) Killan ulkopuoliselle henkilölle, yhteisölle ja laitokselle pitkäaikaisesta ja erittäin 

ansiokkaasta toiminnasta Killan hyväksi.

4 §

Päätöksen pienoislipun myöntämisestä tekee Killan hallitus ja Kiltavaltuuskunnan pu-
heenjohtaja. Päätöksen on oltava yksimielinen.

5 §

Pienoislipun luovutustavan tulee ilmaista, että kyseessä on arvokas huomionosoitus 
ja perinne-esine.

Pienoislipun arvostus tulee säilyttää korkeana. Vuosittain tulisi myöntää enintään 
kolme ( 3 ) lippua.

6 §

Pienoislippu luovutetaan yleensä
• Killan vuosikokouksessa,
• tilaisuudessa, jossa huomattava osa jäsenistöä on läsnä tai joka muuten on saa-

jan kannalta tarkoitukseen sovelias,
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•	 merkki-	tai	juhlapäivänä.

7 §

Pienoislipun luovuttaa Killan puheenjohtaja tarkoituksenmukaisen edustajiston kans-
sa.

8 §

Tämä sääntö on hyväksytty käyttöön otettavaksi  Jääkäriprikaatin Kilta ry:n hallituksen 
kokouksessa  Sodankylässä 04.03.1993.

9 §

Takautumissäännöksenä pienoislipun jaon osalta on hyväksytty, että pienoislippu 
luovutetaan ennen 12.03.1993 Killan kunniajäseneksi kutsutulle em. päivänä elossa 
olevalle kunniajäsenelle hänen merkki- tai juhlapäivänään Killan hallituksen tekemän 
suunnitelman mukaisesti.

Kuolintapauksen sattuessa lippu luovutetaan kunniajäsenen omaisille.

10 §

Pienoislippu jaetaan aina numeroituna kappaleena ja sen jaosta pidetään erillistä lip-
pukirjaa.

11 §

Näiden sääntöjen tultua hyväksytyiksi ne aiheuttavat lisäyksen Killan VIIRIN sääntöjen 
8 §:ksi ja muutoksen 3 §:ään.

KILLAN LIPUN PIENOISMALLIN SÄÄNNÖT (jatkoa...)

Jääkäriprikaatin Kilta ry:n
pienoislippu
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JÄÄKÄRIPRIKAATIN KULTAISEN KILTA-ANSIORISTIN JA ANSIORISTIN SÄÄNNÖT

JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA-ANSIORISTIN SÄÄNNÖT

 1 §
Jääkäriprikaatin Kilta-ansioristi on Jääkäriprikaatin Kilta ry:n hallituksen Killan perus-
tamispäivän 50-vuotisjuhlakokouksessa perustama ansioristi, joka voidaan myöntää tun-
nustuksena henkilölle hänen ansioistaan Jääkäriprikaatin Kilta ry:n toiminnan hyväksi.

 2§
Jääkäriprikaatin Kilta-ansioristi voidaan myöntää

1) henkilölle, joka on Jääkäriprikaatin Killan jäsenenä toiminut ansiokkaasti vähintään 
kuuden vuoden ajan

2) henkilölle, joka on vähintään kymmenen vuoden ajan toiminut vapaaehtoisessa 
maanpuolustusjärjestössä Jääkäriprikaatin kiltatoiminnan hyväksi

3) muulle maanpuolustustyössä toimivalle tai toimineelle tai toimintaa tukevalie 
suomalaiselle tai ulkomaalaiselle henkilölle, jonka ansiot ovat Jääkäriprikaatin ja sen 
Killan kannalta merkittävät.

 3§
Jääkäriprikaatin Kilta-ansioristi voidaan myöntää erityisistä ansioista kultaisen soljen kera. 
Solki voidaan myöntää myös aiemmin myönnettyyn Jääkäriprikaatin Kilta-ansioristiin.
 

 4§
Jääkäriprikaatin Kilta-ansioristi on heraldiselta muodoltaan Mantovan ristin muotoinen 
kaariristi, Lapin Jääkäriristi, jonka muoto symbolisoi suksisauvan sompaa ja polkupyörän 
vannetta. Ristin pinta on vihreää emalia, jota ympäröi 1 mm levyinenkultareunus. Ristin 
keskellä on kultainen Jääkäriprikaatin Kilta ry:n jäsenmerkki. Ristin koko on 40 mm ja 
paksuus 2 mm. Pronssipohjainen risti on emaloitu.

Ansioristiä kannetaan 30 mm:n levyisessä vihreässä nauhassa, jossa molemmilla reunoil-
la on kaksi 2,5 mm leveää keltaista raitaa, joiden väli on 1,5 mm samoin kuin ulommaisen 
raidan etäisyys nauhan ulkoreunasta, keskellä 4 mm leveä keltainen raita.

Jääkäriprikaatin kultaisen Kilta-ansioristin mitalinauhan keskellä on kultainen jäsen-
merkki, jonka halkaisija on 10 mm. Solki kiinnitetään mitalinauhan keskelle. Nauhalaatan 
solki on 8 mm korkea.

Jääkäriprikaatin Kilta-ansioristi solkineen on oheisten kuvien mukainen.

 5 §
Jääkäriprikaatin Kilta-ansioristiä kannetaan nauhassa muiden kunniamerkkien tapaan. 
Ristin ja nauhalaatan kantamisesta sotilaspuvussa noudatetaan Pääesikunnan antamia 
ohjeita.

 6 §
Jääkäriprikaatin Kilta-ansioristin myöntää Jääkäriprikaatin Kilta ry:n valtuuskunnan 
puheenjohtaja Killan hallituksen esityksestä. Killan hallitus nimeää vuosittain palkit-
semistoimikunnan, joka valmistelee esityksen hallitukselle ja pitää luetteloa ansioristin 



Jääkäriprikaatin Kilta-ansioristi; perustettu 13.02.2012

Jääkäriprikaatin kultainen
Kilta-ansioristi:

Jääkäriprikaatin
Kilta-ansioristi:

Jääkäriprikaatin Kilta ry:n hallitukselle esitetään hyväksyttäväksi kokouksessa 13.02.2012 
käyttöön otettavaksi kaksiluokkainen Jääkäriprikaatin Kilta-ansioristi, jotka on kuvattu yllä. 
Ansioristillä tullaan korvaamaan vuoden 2012 alussa kattojärjestöstä tapahtuneen eron 
johdosta jäsenistöltä palkitsemisvälineenä pois jäävät liiton rinnassa nauhassa kannettavat 
ansiomerkit.

Jääkäriprikaatin komentaja eversti Petteri Koskinen on perinnejoukko-osaston osalta hyväk-
synyt esityksen toteutettavaksi. Merkit on suunnitellut killan sihteeri Pekka J Heikkilä. Suunnit-
teluun on saatu Lapin Jääkäriristin ja siihen kuuluvan Killan jäsenmerkin suunnitelleen Killan 
kunniajäsenen ja Jääkäriprikaatin kunniajääkärin, taiteilija Lasse Taloselan hyväksyntä.
Tunnustuksen myöntäminen tapahtuu Killan hallituksen esityksestä ja sen hyväksyy Killan 
val tuuskunnan puheenjohtaja. Tunnustukset myönnetään kunniakirjan kera numeroituna 
kappaleina.

Jääkäriprikaatin Kilta-ansioristin pohjana on Mantovan ristin muotoinen kaariristi, Lapin Jää-
käriristi, jonka muoto symbolisoi suksisauvan sompaa ja polkupyörän vannetta. Ristin pinta 
on vihreää emalia, jota ympäröi kultareunus. Ristin keskellä on kultainen Jääkäriprikaatin 
Killan jäsenmerkki.
Ansioristin nauhalaattassa, joka jääkärin väreissä mukailee kaksoisreunuksella varustettua 
jääkärin kauluslaattaa voidaan nähdä olevan hiihtoladut tai pyörän rattaan jäljet, joiden 
keskelle leveä suuntaura. Kultaiseen ansioristin nauhaan lisätään pienennetyssä koossa oleva 
jäsenmerkki symboloimaan suksisauvan sompaa.

Esitys hyväksyttiin yksimieliesti juhlakokouksessa 13.02.2012.
Merkin tekijäksi on lupautunut sodankyläläinen kultaseppämestari Seppo Penttinen.
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saaneista. Ristiä seuraa omistuskirja, jonka allekirjoittavat Jääkäriprikaatin Kilta ry:n 
valtuuskunnan puheenjohtaja ja Killan puheenjohtaja. 

 7 §
Jääkäriprikaatin Kilta-ansiorististä aiheutuvien kustannusten mahdollisesta 
veloittamisesta päättää Killan hallitus. Maksun suuruus tarkistetaan vuosittain.

 8 §
Ohjeet Jääkäriprikaatin Kilta-ansioristin myöntämisperusteista ja esittämisestä
antaa Jääkäriprikaatin Kilta ry:n hallitus.

 9 §
Nämä säännöt tulevat voimaan 11.04.2012.

Jääkäriprikaatin Kilta ry:n hallitus



                   JÄÄKÄRIRPIKAATIN KILTA ry JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA-ANSIORISTIESITYS
Uittomiehentie 17 C 14
99600 SODANKYLÄ

Vastaanottajan kirjaamismerkinnät / ristin numero

 

HENKILÖ, JOLLE ESITETÄÄN MYÖNNETTÄVÄKSI
Sukunimi Etunimi

Syntymäaika Syntymäpaikka Arvo tai ammatti, sotilasarvo, mitä kunniakirjassa toivotaan käytettävän:

Joukko-osasto Paikallisosasto / Kilta Puhuttelunimi kunniakirjaan

ESITETTÄVÄ ANSIORISTI (rasti ruutuun)
Risti ilman solkea Soljen kera Solki aikaisemmin myönnettyyn ristiin 
ESITYKSEN PERUSTELUT

Jatkuu kääntöpuolella

Onko esitetty aiemmin, kyllä Onko esitetty aiemmin, ei Muuta: 

ESITYKSEN TEKIJÄ
Killan osasto / palkitsemistoimikunta / Jääkäriprikaati / henkilö Esittäjän postiosoite ja puhelinumero

Pvm Allekirjoitus (nimen selvennys)

YHTEYSHENKILÖ
Sukunimi Etunimi

Postiosoite Puhelinnumero

PALKITSEMISTOIMIKUNNAN KÄSITTELY
Pvm Puolletaan Ei puolleta
KILLAN HALLITUKSEN KÄSITTELY
Pvm Puolto Ei puolleta
Perustelu Perustelu

VALTUUSKUNNAN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖS
Pvm Myönnetään Ei myönnetä
Allekirjoitus

Huomautuksia esim. toivomus luovutusajankohdasta 
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JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILLAN PÖYTÄVIIRIN VIIRIN SÄÄNNÖT

1 §

Killan viiri edustaa samoja arvoja kuin pöytäviiri yleensä.

2 §

Viirin koko, muoto, värit ja nimilaatta tulee säilyttää tarkoin  alkuperäismallin mukaisena. 
Viiri luovutetaan numeroituna tai poikkeustapauksessa numeroimattomana.

3 §

Viiri voidaan myöntää erityisenä huomionosoituksena:

1 ) Killan jäsenelle tämän toimittua
 • Killan puheenjohtajana,
 •  paikallisosaston (vast) puheenjohtajana kuusi ( 6 ) vuotta,
 • hallituksen jäsenenä kuusi ( 6 ) vuotta tai,
 • toimihenkilönä kuusi ( 6 ) vuotta,

2) Killan jäsenelle, joka erityisellä teolla tai pitkäaikaisella ansiokkaalla toiminnalla 
on edistänyt Killan päämäärien toteutumista,

3) Killan ulkopuoliselle henkilölle, yhteisölle tai laitokselle, milloin nämä ovat 
pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti toimineet Killan hyväksi,

4) palveluksesta eroavalle tai joukko-osastosta pois siirtyvälle Jääkäriprikaatin ko-
mentajalle.

4 §

Viirin luovutustavan tulee ilmaista, että kyseessä on arvokas huomionosoitus ja perinne-
esine.

5 §

Viiri luovutetaan yleensä:
• Killan vuosikokouksessa,
• tilaisuudessa, jossa huomattava osa jäsenistöä on läsnä,
• merkki- tai juhlapäivänä,
• erikseen järjestetyssä tilaisuudessa.

6 §

Viirin luovuttaa Killan puheenjohtaja ja / tai tarkoituksenmukainen edustajisto.
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7  §

Viirin luovuttamisesta paikallisosastojen käyttöön päättää hallitus.

8   §

Henkilö, joka on ollut Jääkäriprikaatin Kilta r.y:n jäsenenä vähintään kymmenen (10) vuot-
ta, voi lunastaa maksua vastaan Killan viirin perinne- tai muistoesineeksi itselleen.

Tällöin viirin jalustaan ei kiinnitetä nimilaattaa eikä sitä numeroida. Viirin lunastushinta, 
joka maksetaan Killan tilille etukäteen on 1,5 kertaa viirin hankintahinta lisättynä 
toimituskuluilla.

9   §

Killan hallitus on kokouksessaan 04.03.1993 vahvistanut näiden sääntöjen muutokset 
edellä olevassa muodossa kumoten 04.06.1989 voimaan tulleet aikaisemmat viirin 
säännöt.

Killan tunnusten heraldiikan yhtenäistämiseksi uusittiin pöytäviirin aihe hallituksen 
päätöksellä vuoden 2003 aikana lippukuvion mukaiseksi. Hallitus vahvisti päätöksen ko-
kouksessaan 01.04.2003. Jakonumerointi aloitettiin uusitun viirin osalta numerosta 1.

JÄÄKÄRIPRIKAATIN  KILLAN  VIIRIN  SÄÄNNÖT (jatkoa...)

Killan 04.06.2003 käyttöön 
otettu uusittu pöytäviiri –>

(suunnittelu Lasse Talosela ja
Pekka J Heikkilä)
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JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILLAN NUMEROPUUKON SÄÄNNÖT

1 §

Killan numeropuukolla on sen harvinaisuuden, edustavuuden  ja pitkään jaettavana 
olevan perinne-esineen merkittävä arvo palkitsemisjärjestelmässä.

2 §

Taiteilija, kunniajääkäri, Killan kunniajäsen Lasse Taloselan suunnitteleman puukon 
koko, muo to ja valmistusohjeet tulee säilyttää tarkoin niistä annettujen alkuperäisten 
ohjeiden mukaisina. 

3 §

Numeropuukko voidaan myöntää huomionosoituksena tai arvokkaana lahjaesineenä
1 )  Killan jäsenelle, kun hän on ollut
 • Killan jäsen vähintään 10 vuotta tai
 • Killan hallituksen jäsen vähintään 5 vuotta tai
 • Killan valtuuskunnan jäsen vähintään 5 vuotta tai on
 • muutoin toiminut Killassa erityisen ansiokkaalla tavalla.
2 )  Jääkäriprikaatin esikuntapäällikölle ja joukkoyksiköiden komentajille heidän siir-

tyessään joukko-osastosta tai erotessaan palveluksesta.

4 §

Numeropuukon luovuttamisen tulee ilmaista, että kyseessä on Killan merkittävä huo-
mionosoitus tai lahja.

5 §

Numeropuukko luovutetaan yleensä:
•	 Killan	vuosikokouksessa,
•	 Killan	juhlatilaisuudessa,
•	 merkki-	tai	juhlapäivänä,
•	 erikseen	järjestettävissä	tilaisuuksissa.

6 §

Numeropuukon luovuttaa Killan puheenjohtaja ja / tai tarkoituksenmukainen edusta-
jisto.

Puukon ja sen tupen on suunnitellut Killan kunniajäsen, Jääkäriprikaatin kunniajääkäri, 
taiteilija Lasse Talosela Sodankylästä. Puukon on valmistanut puukkotehdas Iisakki 
Järvenpää Oy Kauhavalla.
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JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILLAN KILTAMITALIN SÄÄNNÖT

1 §

Kiltamitali jatkaa aiemmin käytössä olleen Terijoen jääkäreiden lahjoittaman Joutselkä- 
mitalin perinteitä.

Kiltamitali on arvokas palkitsemis-, lahja- ja muistoesine.

2 §

Niilo Tasalan, Herman Aherton ja Matti Pulkkisen suunnitteleman mitalin ko ko, muoto 
ja valmistustapa tulee säilyttää tarkoin alkuperäisen mallin mukaisena.

Mitalia ei numeroida. Mitali luovutetaan kotimaiselle puualustalle kiinnitettynä.

3 §

Kiltamitali voidaan myöntää
•  Killan toimintaa edistäneelle henkilölle, yhteisölle tai yhdistykselle pääsääntöisesti 

asianomaisten merkkipäivinä
•  lahjana tai muistoesineenä juhlien, vierailujen ja Kiltatapah tu  mien yhteydessä
•  palkintona ansioituneelle, Jääkäriprikaatissa palvelevalle tai kotiutuvalle varus-

miehelle (suositus Lapin Jääkäripataljoona 3 – 5, Pohjan Jääkäripataljoona 2 – 3, Aliup-
seerikoulu 1 – 2 saapumiserää / kurssia kohti)
•   mitalia voidaan jakaa myös Jääkäriprikaatissa kertausharjoitusten 

kotiuttamistilaisuuksissa palkintona korkeatasoisista palvelussuorituk sista.

4 §

Kiltamitalin luovuttamisen tulee ilmaista, että kyseessä on arvokas huomionosoitus.
Kiltamitalin myöntämiseksi varusmiehelle on Jääkäriprikaatin toimitettava asianmu-

kainen esitys Killalle riittävän ajoissa.
Myöntämisperusteissa tulee sekä velvollisuudentunnon että hyvän hengen osoittamis- 

ja luomiskyvyllä olla keskeinen sija.

5 §

Kiltamitali luovutetaan yleensä:
• Killan vuosi- tai juhlakokouksessa
• tilaisuudessa, jossa huomattava osa jäsenistöstä on läsnä
• merkki- tai juhlapäivänä
• erikseen järjestetyssä tilaisuudessa
• kotiuttamisjuhlassa.
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6 §

Kiltamitalin luovuttaa Killan puheenjohtaja tai valtuuskunnan puheenjohtaja ja / tai 
tarkoituksenmukainen edustajisto.

JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILLAN KILTAMITALIN SÄÄNNÖT (jatkoa...)

Jääkäriprikaatin Kilta ry:n
Kiltamitali

Kiltamitalin luovutustilannne 03.07.2010 kesäpäivillä Kauhavalla. Luovuttajana 
valtuuskunnan puheenjohtaja eversti Mauri Koskela vastaanottaja Jani-Matti Kivelä.
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JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILLAN KILTAKIVEN SÄÄNNÖT

1 §

Kiltakivi on arvokas palkitsemis-, lahja-, muisto- ja perinne-esine.

2 §

Kiltakivi tulee säilyttää alkuperäisen mallin mukaisena.

3 §

Kiltakivi voidaan myöntää:

1 ) Killan toimintaa edistäneelle henkilölle, yhteisölle ja yhdistykselle pääsääntöisesti 
asianomaisten merkkipäivinä.

2 ) lahjana tai muistoesineenä juhlien, vierailujen ja kiltatapahtumien yhteydessä.

4 §

Kiltakiven luovuttaa puheenjohtaja ja / tai tarkoituksenmukainen edustajisto.

Kiltakivi on Lokan vaaleata, miljardeja vuosia vanhaa, serisiittikvarsiittia. Luovutettujen 
Kiltakivien raaka-aineen lahjoitti Killalle kunniajäsen Lasse Talosela. Kiven jakaminen on 
lopetettu vuonna 1994. Viimeinen luovutettu Kiltakivi luovutettiin kiltasisar  Eila Palomä-
elle 28.11.1994 Ulvilassa. Kaikkiaan Kiltakiviä jaettiin 111 kappaletta. Kuva Kiltakivestä 
1: 1 koossa on käsikirjan sivulla 110, jolta löytyy lisätietoa Kiltakivestä. 
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JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA ry      36           KÄSIKIRJA

36 (464)

KÄSIKIRJA

JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILLAN KILTAPUUKON SÄÄNNÖT

1 §

Killan puukolla on sen harvinaisuuden ja edustavuuden ansiosta arvo lahja- ja muisto-
esineenä. Puukon kahvassa on polttokaiverrettuna teksti: 
"JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA ry". 

2 §

Puukko luovutetaan pääsääntöisesti Killan kaiverruttamana saajan nimitiedolla.

3 §

Puukko voidaan myöntää lahja- tai muistoesineenä

1 ) Killan työtä edistäneelle henkilölle

2 ) Jääkäriprikaatin esittämille henkilöille palkkioksi hyvästä palveluksesta.

3 ) Kiltatapahtumien yhteydessä.

4 §

Killan puukon luovuttamistavasta päättää puheenjohtaja tai hallitus.

5 §

Puukkoa, jonka kahvassa ei ole Killan nimitekstiä polttokaiverrettuna voidaan myös 
myydä jäsenille lahja- ja muistoesineeksi.

Puukon ja sen tupen on suunnitellut Killan kunniajäsen, Jääkäriprikaatin kunniajääkäri, 
taiteilija Lasse Talosela Sodankylästä. Puukon on valmistanut puukkotehdas Iisakki 
Järvenpää Oy Kauhavalla.
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sähköpostiosoite: sihteeri@jprkilta.fi

JÄÄKÄRIPRIKAATIN JUHLAKIRJAN JA POHJANTÄHDEN ALLA- JA REVONTULTEN 
ALLA ÄÄNITTEIDEN SÄÄNNÖT

1 §

Jääkäriprikaatin juhlakirjalla "Revontulten Prikaati" ja Jääkäriprikaatin  joukko yk siköiden 
(Lapin Jääkäripataljoona, Pohjanmaan Tykistörykmentti) historiikeillä ja Jääkäriprikaatin 
perinnemusiikkia sisältävällä äänitteellä "Pohjantähden alla" LP-levynä ja C-kasettina, 
"Revontulten alla" cd:llä ja Laspin Jääkäripataljoona 90 vuotta dvd:llä sekä Sodankylän 
veteraanimatrikkelilla "Puolesta maan" on tärkeä asema palkittaessa erityisesti prikaa-
tis sa palvelevia varusmiehiä. Kaikkia näitä esineitä voidaan myös myydä.

2 §

Palkintoesine luovutetaan varusmiehiä palkittaessa Jääkäriprikaatin päätöksellä ja käs-
kemällä tavalla pääsääntöisesti varusmiesten kotiuttamisjuhlissa.

3 §

Kilta voi luovuttaa kyseisen palkitsemisesineen lahjana tai muistoesineenä:

1 ) Killan työtä edistäneelle henkilölle, yhteisöille tai yhdistyksille,

2 ) Killan vieraaksi kutsutuille yhteisöille, yhdistyksille, ryhmille jne.

4 §

Palkitsemisesineen luovuttamistavasta päättää puheenjohtaja tai hallitus.

<– 2007   2011 –>

<– 1988

1999 –>
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JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA ry      38           KÄSIKIRJA

38 (464)

KÄSIKIRJA

JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILLAN ADRESSI, SÄHKE, KUKKATERVEHDYS

1 §

Jääkäriprikaatin Kilta  muistaa jäseniään ja  Killan  lähipiiriin kuuluvia henkilöitä adressilla, 
sähkeellä tai kukkatervehdyksellä merkkipäivien yhteydessä. Adressin kannen sisäsivulle 
tulostetaan Killan kunniamarssin nuotit ja sanat tekijöiden lahjoitusluovutusmerkin-
nöin.

Adessikansia on käytettävissä uudella ja vanhalla symboliikalla varustettuna. 
Paikallisosastot voivat myös käyttää adresseja omiin muista mistar koi tuksiinsa.

2 §

Muistamisessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyä käytäntöä.

3 §

Puheenjohtaja tai hallitus päättää henkilökohtaisesta käynnistä, edustajistosta tai muista 
menettelytavoista.

4 §

Surunvalittelun lähettämisestä, osallistumisesta hautajaisiin ja muista niihin liittyvistä 
asioista päättää aina hallitus.

Adressin sisäaukeama, jolla Killan kunniamarssi
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JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA ry:n TUNNUSTUSPALKINNON SÄÄNNÖT 

1 §

Jääkäriprikaatin Kilta ry voi myöntää Killan sääntöjen mukaisia maanpuolustuksellisia 
tavoitteita palvelevaan tarkoitukseen ja yleishyödyllisiä päämääriä edistävään tarkoi-
tukseen käytettäviä tunnustuspalkintoja.

Palkinnon saaminen ei edellytä palkinnon saajalta Killan jäsenyyttä. 

2 §

Tunnustuspalkinto voidaan myöntää Jääkärirprikaatin esityksestä.

3 §

Tunnustuspalkinnon jakamista varten Kilta on avannut erillisen tilin, jolle siirretään 
Killan vuosikokouksen erikseen talousarviossaan määrittämä rahamäärä tai Killan 
hallituksen toimintavuoden aikana erikseen määrittämä rahamäärä tapauksissa, joissa 
Jääkäriprikaati tukee Kiltaa kalustollisesti tai luovuttamalla muutoin korvauksen alaisia 
suoritteita ilman veloitusta Killan tarkoitusperiä tukevaan toimintaan. 

4 §

Tunnustuspalkinnon, joka luovutetaan pankkivekselinä, markkamääräinen yläraja on 
saajaa kohden yleensä kolmetuhatta ( 3.000,- ) markkaa; eräissä erikoistapauksissa 
kuitenkin yläraja voi olla enintään viisituhatta ( 5.000,- ) markkaa. Varusmiehelle luo-
vutettavan tunnustuspalkinnon yläraja voi kuitenkin olla enintään viisisataa ( 500,- ) 
markkaa saajaa kohden.

5 §

Tunnustuspalkinnon luovutus tapahtuu Jääkäriprikaatin komentajan johdolla sopi-
vassa tilaisuudessa yleensä kerran vuodessa, vuoden loppupuolella. Varusmiehelle 
luovutetaan palkintoja muulloinkin, sopivan juhlavissa tilaisuuksissa. Palkinnon saajista 
pidetään erillistä luetteloa. 

Nämä säännöt on hyväksytty Killan hallituksen kokouksessa Sodankylässä joulukuun 
12. päivänä 1995.
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LAPIN JÄÄKÄRIPATALJOONAN 70-VUOTISJUHLARAHASTON SÄÄNNÖT

Jääkäriprikaatin Kilta r.y:n jäsenten keräyksellä aikaansaatu rahasto on tarkoitettu 
Lapin Jääkäripataljoonan käyttöön.

VAROJEN KÄYTTÖTARKOITUS

1. Joutselkä-mitali

Voidaan antaa palkintona ansioituneelle Lapin Jääkäripataljoonassa palvelevalle, pal-
velleelle tai kotiutuvalle henkilölle.

Mitalin taakse tehdään kaiverrus (saajan nimi ja päivämäärä).
Mitali luovutetaan järjestetyssä jako- tai kotiuttamistilaisuudessa.

2. Joutselkä-mitali puualustalla

Voidaan antaa muistoesineenä tai lahjana ansioituneelle Lapin Jääkäripataljoonassa 
palvelleelle henkilölle.

Puualustaan kiinnitetään laatta (saajan nimi ja päivämäärä).
Mitali luovutetaan juhlallisessa tilaisuudessa.

3. Stipendi tai muu lahja

a) Varoista voidaan antaa pienehköjä stipendejä taloudelliseen ahdinkoon joutuneille 
varusmiehille perustellun harkinnan mukaan.
b) Mikäli varat sallivat, voidaan hankkia pienehköjä palkinto- tai lahjaesineitä kutakin 
käyttökertaa tarkasti harkiten.

VAROJEN HOITO JA YLEINEN KÄYTTÖPERIAATE

1.  Varojen käyttöä valvoo Jääkäriprikaatin Kilta ry.

2.  Keräyksen tuotto, 1 681,90 euroa (10.000,00 kymmenentuhatta FIM), talletetaan 
pääosin korkeakorkoiselle tilille.

3.  Yleisohje varojen käytölle
•	käyttövaroiksi	ehdotetaan	keskimäärin	200,00	euroa	/	v	(1.200,00	FIM	/	v),	vuotui-

nen korko siihen mukaan luettuna,
•	viiden	vuoden	kuluttua	voidaan	edellä	mainittuun	summaan	lisätä	indeksihyvityk-

senä 8 – 10 %.

4.  Jatkuvuuden turvaamiseksi ehdotetaan uutta varojen keräystä v. 1996.

JÄÄKÄRIPRIKAATIN PALKITSEMISET
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Porissa 04.04.1991

Keräyksen suorittaja

Jääkäriprikaatin Kilta ry, Satakunnan Osasto

 A Siltala       Kalle Spinkkilä
 A Siltala       Kalle Spinkkilä

Nämä säännöt on Jääkäriprikaatin Kilta r.y:n hallitus hyväksynyt kokouksessaan  
04.03.1993.

 Sodankylässä   04. päivänä  maaliskuuta  1993.

 Tauno Turunen      Pekka J Heikkilä
 Tauno Turunen     Pekka J Heikkilä
 Puheenjohtaja     Sihteeri

Rahaston pääoma käytettiin Lapin Jääkäripataljoonan 90-vuotistaipaleesta tehdyn dvd:n 
rahoitukseen keväällä 2011.  Rahasto on lopetettu ja jäljellä ollut pääoma on siirretty 
Jääkäriprikaatin Kilta ry:n 50-vuotisjuhlarahaston peruspääomaksi 13. päivä helmikuuta 
2012 killan perustamisen 50-vuotispäivänä. 

LAPIN JÄÄKÄRIPATALJOONAN 70- VUOTISJUHLARAHASTON SÄÄNNÖT
jatkoa...
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JÄÄKÄRIPRIKAATIN PALKITSEMISET

LAPIN JÄÄKÄRIRISTIN SÄÄNNÖT

1 §

Puolustusvoimain komentaja on hyväksynyt Lapin Jääkäriristin Jääkäriprikaatin pe-
rinteisiin liittyväksi yhteenkuuluvaisuuden tunnukseksi. Sitä jaetaan palkkiona sotilas-
henkilökuntaan kuuluville sekä muille Jääkäriprikaatin hyväksi ansiokkaasti toimineille 
henkilöille.

2 §

Lapin Jääkäriristin myöntää Jääkäriprikaatin komentaja Lapin Jääkäriristitoimikunnan 
esityksestä. 

Jääkäriprikaatin komentajalla on myös oikeus myöntää risti tämän säännöstön mu-
kaisesti kuulematta Jääkäriristitoimikuntaa.

3 §

Jääkäriristitoimikuntaan kuuluvat:
	 •	 esikuntapäällikkö	(puheenjohtaja)
	 •	 komentotoimiston	päällikkö	(sihteeri)
	 •	 Lapin Jääkäripataljoonan komentaja
	 •	 Pohjan Jääkäripataljoonan komentaja
	 •	 Aliupseerikoulun johtaja
	 •	 virkaiältään	vanhin	opistoupseeri

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.
Toimikunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on paikalla. Asiat ratkais-

taan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheen-
johtajan ääni.

Toimikunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

4 §

Lapin Jääkäriristi voidaan myöntää palkkiona:

•	 kantahenkilökuntaan	kuuluvalle	erittäin	ansiokkaasta	palveluksesta
•	 varusmiehelle	erittäin	ansiokkaasta	palveluksesta,	urheudesta	ja	neuvokkuudes-

ta
•	 henkilölle	tai	yhteisölle	erityisen	ansiokkaasta	työstä	Jääkäriprikaatin	hyväksi,	jol-

loin risti kiinnitetään puualustalle, ellei ristin saaja voi kantaa sitä virkapuvussa
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LAPIN JÄÄKÄRIRISTIN SÄÄNNÖT (jatkoa...)

Lapin Jääkäriristi

Lapin Jääkäriristi on Mantovan ristin muotoinen kaari-
risti. Sen muoto symbolisoi suksisauvan sompaa ja 
pol kupyörän vannetta. Ristin pinta on vihreää emalia, 
jota ympäröi kultareunus. Ristin keskellä on kultainen 
nelisakarainen tähti, Pohjantähti. Ristin on suunnitellut 
taiteilija, Killan kunniajäsen Lasse  Talosela.

5 §

Risti voidaan myöntää lunastettavaksi
•	 Upseerille	kolmen	(	3	)	vuoden	Jääkäriprikaatissa	suoritetun	nuhteettoman	pal-

veluksen perusteella
•	 Opistoupseerille	tai	siviilityöntekijälle	viiden	(	5	)	vuoden	Jääkäriprikaatissa	suo-

ritetun nuhteettoman palveluksen perusteella

6 §

Jääkäriprikaatin komentajalle Lapin Jääkäriristi myönnetään tehtävien vaihdon tapah-
duttua.

7 §

Palkkioksi myönnetyn Lapin Jääkäriristin ohella jaetaan Jääkäriprikaatin komentajan 
allekirjoittama Kunniakirja.

8 §

Jääkäriristit jaetaan pääsääntöisesti Jääkäriprikaatin perinteisiin liittyvissä juhlatilaisuuk-
sissa  ja Puolustusvoimien virallisina juhlapäivinä. Varusmiehille Jääkäriristien jakamien 
voi tapahtua edellä mainituista poikkeavina ajankohtina.

Jääkäriristit ovat numeroituja ja niiden saajista ja myöntämisperusteista pidetään lu-
etteloa komentotoimistossa.

9 §

Jääkäriristiin liittyvät kustannukset palkkioksi myönnettyä lukuunottamatta, suorittaa 
Jääkäriristin saaja. Korvauksen suuruuden määrittää Lapin Jääkäriristitoimikunta.

10 §

Näihin sääntöihin tehtävät muutokset vahvistaa Jääkäriprikaatin komentaja Lapin Jää-
käriristitoimikunnan esityksestä.

Vahvistan nämä säännöt otettaviksi käyttöön 02.08.1983

Jääkäriprikaatin komentaja, eversti    T Tuominen

•	Hyväksytty	joukko-osastoristiksi	Puolustusvoimain	komentajan	esittelyssä	29.11.1978.	
Ristin ensimmäinen jako tapahtui 11.03.1979.
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JÄÄKÄRIPRIKAATIN PIENOISLIPUN SÄÄNNÖT

1 §

Jääkäriprikaatin pienoislippu edustaa samoja arvoja kuin varsinainen lippukin. Näiden 
arvojen kunnioittaminen edellyttää pienoislippua käytettäessä vakiintuneita lipputapoja 
ja niiden valmistamisessa tämän säännöstön liitteenä esitettäviä vaatimuksia.

2 §

Pienoislippuasioita hoitaa toimikunta, johon kuuluvat:

• Jääkäriprikaatin komentaja
• esikuntapäällikkö
• joukkoyksiköiden komentajat
• komentotoimiston päällikkö
• arvoltaan ja virkaiältään vanhin opistoupseeri.

Toimikunnan tehtävänä on:

• hoitaa pienoislippujen jakamiseen liittyvät asiat
• hoitaa pienoislippujen hankintojen rahoitus
• pitää kirjaa myönnetyistä lipuista, jolloin kirjataan lipun saaja, lipun numero, 

luovutuksen perusteet sekä luovutusaika

3 §

Pienoislippu voidaan myöntää:

• palveluksesta eroavalle tai joukko-osastosta pois siirtyvälle Jääkäriprikaatin ko-
mentajalle
• upseerille kolmen ( 3 ) vuoden ja opistoupseerille viiden ( 5 ) vuoden palvelukses-

ta tämän siirtyessä joukko-osastosta tai erotessa palveluksesta 
• sellaiselle Jääkäriprikaatissa palvelevalle henkilölle, joka erityisellä maineteolla 

tai pitkäaikaisella ansiokkaalla palveluksella on tuottanut kunniaa joukko-osastolleen
• joukko-osaston ulkopuoliselle sotilashenkilölle tai yksityiselle tai  julkisoikeudelli-

selle henkilölle sekä yhteisölle tai laitokselle, jolloin nämä ovat pitkäaikaisesti ja ansiok-
kaasti toimineet joukko-osaston hyväksi
• joukko-osastoon kuuluneen, mutta kuolleen henkilön lähimmälle omaiselle

4 §

Päätöksen pienoislipun luovuttamisesta tekee Jääkäriprikaatin komentaja näiden sään-
töjen edellyttämin perustein.  Päätöksen Jääkäriprikaatin komentajalle luovutettavasta 

JÄÄKÄRIPRIKAATIN PALKITSEMISET
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JÄÄKÄRIPRIKAATIN PIENOISLIPUN SÄÄNNÖT (jatkoa...)

pienoislipusta tekee Sotilasläänin komentaja.

5 §

Pienoislipun luovutustavan tulee ilmaista, että kyseessä on arvokas perinne-esine, eikä 
pelkästään muistoesine tai -lahja.

Lippu luovutetaan yleensä
• yhteisinä juhlapäivinä, jolloin koko prikaati tai sen osa on kokoontunut
• prikaatin päällystön, upseereiden tai opistoupseereiden ollessa kokoontuneina 

tai
• prikaatin komentaja määrää erikseen läsnä olevat henkilöt

Pienoislipun luovuttaa Jääkäriprikaatin komentaja. Hänen ollessa estyneenä 
luovutuksen suorittaa hänen sijaisensa.

6 §

Pienoislippua ei saa luovuttaa myyntiin eikä sitä saa valmistaa omalla kustannuksella.
Lipputoimikunnan esityksestä voi Jääkäriprikaatin komentaja myöntää luvan henki-

lölle valmistuttaa pienoislippu tapauksessa, että hän on menettänyt alkuperäisen lip-
punsa varkauden, tulipalon tai muun hyväksyttävän syyn kautta.  Tällaisessa tapaukses-
sa lippukirjanpitoon merkitään uusi lippu uudella juoksevalla numerolla ja aikaisemmin 
annetun lipun kohdalle merkitään uusimisen syy.

7 § 

Pienoislipun valmistuksesta aiheutuneet kustannukset peitetään, joko
• suorittamalla tarvittava keräys upseeristolta tai opistoupseeristolta riippuen siitä 

kumpaan ryhmään pienoislipun saaja kuuluu tai
• eri yhteisöiltä saaduin lahjoitusvaroin, joita pääsääntöisesti käytetään silloin, kun 

pienoislipun saaja on Jääkäriprikaatiin kuulumaton henkilö tai yhteisö.
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8 §

Pienoislipun valmistamisesta ja sen mitoista on annettu ohjeet sääntöjen liitteessä.

9 §

Pienoislipun saamiseksi tarvittavan määräajan laskeminen aloitetaan kaikkien Jääkäri-
prikaatin joukkojen osalta 01.10.1979.

Vahvistan nämä säännöt otettaviksi käyttöön 08.12.1983

Jääkäriprikaatin komentaja, eversti T Tuominen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pienoislipun osat    Koko

Lippuvaate
♦	  suhde    1 : 7,5
♦	  korkeus   16,0 cm
♦	  leveys    18,9 cm

Lipputanko
	  lipusta vapaana oleva osa jalustan (vast) yläreunasta lukien 32,0 cm
	  suhde    2 x lippuvaatteen korkeus

	  tangon koko pituus (pl kärki) 48,0 cm
	  suhde    3 x lippuvaatteen korkeus

Lipputangon kärki
	 	 suhde    1 : 7,5
	  korkeus   4,0 cm

Jääkäriprikaatin lippu kiinnitetään kelosta valmistettuun joukko-osastolipun tangon 
pienoismalliin, joka on sijoitettu kelopuiselle pyramidialustalle.  Lipputangon kärkenä 
on pienoisjäljennös Jääkäriprikaatin lipun kärjestä. Jalustaan kiinnitetään messinkilaatta.  
Lipun järjestysnumero piirretään jalustan pohjaan.  

Ensimmäiset pienoisliput valmisti Lippuvalmistamo Timo Piironen, 17800  KUHMOI-
NEN,  myöhemmin lipun valmistus on ostettu joltakin muulta kaupallinen lippuvalmi-
stamolta tarjouspyyntöjen perusteella.

JÄÄKÄRIPRIKAATIN PIENOISLIPUN SÄÄNNÖT (jatkoa...)
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LAPIN JÄÄKÄRIPATALJOONAN JA POHJANMAAN TYKISTÖRYKMENTIN PE-
RINNELIPPUJEN (PIENOISLIPPU) SÄÄNNÖT

1 §

Lapin Jääkäripataljoonan ja Pohjanmaan Tykistörykmentin pienoislippu voidaan luo-
vuttaa erityisenä huomionosoituksena ja arvokkaana perinne-esineenä
•	 joukkoyksikön	komentajalle	hänen	siirtyessään	joukko-osastosta	tai	erotessaan	

palveluksesta
•	 Jääkäriprikaatin komentajalle hänen siirtyessään joukko-osastosta tai erotessaan 

palveluksesta
•	 Puolustusvoimien	joukko-osastolle	(vast)	erikseen	harkittaessa
•	 erityisistä	ansioista	joukkoyksikössä	palveluksesta	eroavalle	tai	siirtyvälle	henki-

lölle tai kiltatyössä ansioituneelle henkilölle

2 §

Pienoislipun luovutuspäätöksen tekee joukkoyksikön komentaja paitsi ensiksi ja viimeksi 
mainituissa tapauksissa kollegio, johon kuluvat Jääkäriprikaatin komentaja, esikunta-
päällikkö ja joukkoyksiköiden komentajat.

3 §

Pienoislippu luovutetaan joukkoyksikön perinnepäivänä tai erityisessä lipun saajan 
kunniaksi järjestetyssä juhlatilaisuudessa. Lipun luovuttaa joukkoyksikön komentaja.

4 §

Pienoislipun saajista pidetään kirjaa, johon merkitään pienoislipun numero, saajan arvo 
ja nimi, luovutuspäivämäärä ja luovutusperusteet.

5 §

Pienoislipun hankinnasta aiheutuvat kustannukset peitetään
•	 keräyksellä	upseereilta	tai	opistoupseereilta	riippuen	kumpaan	ryhmään	pienois-

lipun saaja kuuluu
•	 yksityisiltä	tai	eri	yhteisöiltä	saatavin	varoin.

6 §

Pienoislipun valmistamisesta ja mitoista on annettu ohjeet Jääkäriprikaatin pienoislipun 
sääntöjen liitteessä.

JÄÄKÄRIPRIKAATIN PALKITSEMISET
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Vahvistan nämä säännöt otettavaksi käyttöön 08.12.1983

Jääkäriprikaatin komentaja, eversti  T Tuominen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pienoislipun osat   Koko

Lippuvaate
♦	  suhde   1 : 5,5
♦	  korkeus  14,5 cm
♦	  leveys   17,2 cm

Lipputanko
	  lipusta vapaana oleva osa jalustan (vast) yläreunasta lukien 29,0 cm
	  suhde   2 x lippuvaatteen korkeus

	  tangon koko pituus (pl kärki) 43,5 cm
	  suhde   3 x lippuvaatteen korkeus

Lipputangon kärki
	  suhde   1 : 5,5
	  korkeus  5,5 cm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lapin Jääkäripataljoonan lippu kiinnitetään tammesta valmistettuun joukkoyksikköli-
pun tangon pienoismalliin, joka on sijoitettu messingistä sorvatulle pyöreälle jalustal-
le.  Lipputangon kärkenä on pienoisjäljennös Lapin Jääkäripataljoonan perinnelipun 
kärjestä.  Omistuskaiverrus tehdään suoraan jalustaan.  Lipun valmistaja on sama kuin 
Jääkäriprikaatin pienoislipun valmistaja.

Pohjanmaan Tykistörykmentin pienoislippu kiinnitetään metallista valmistettuun ja-
lalliseen tankoon, jonka kärkenä on pienoisjäljennös rykmentin perinnelipun tangon 
kärjestä.  jalustaan kiinnitetään hopealaatta.   
Lipun valmistaja on sama kuin Jääkäriprikaatin pienoislipun valmistaja. 
Lipun jakaminen päättyi 30.09.1998.

---------------------------------------------------------------------

Pohjanmaan Tykistörykmentin tultua lakkautetuksi 30.09.1998 ja sen tilalle 
joukkoyksiköksi perustettiin Pohjan Jääkäripataljoona, jonka perinnelippu on lakkau-
tetun Pohjan Prikaatin entinen lippu, koskee edella olevassa Pohjanmaan Tykistöryk-
mentin pienoislipusta sanottu soveltuvin osin nykyisin Pohjan Jää käri patal joo nan 
pienoislippua.

LAPIN JÄÄKÄRIPATALJOONAN JA POHJANMAAN TYKISTÖRYKMENTIN
PERINNELIPPUJEN (PIENOISLIPPU) SÄÄNNÖT 
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JÄÄKÄRIPRIKAATIN MUISTOLEVYKKEEN SÄÄNNÖT

1 §

Jääkäriprikaatin muistolevyke on pronssiin valettu tyylitelty poronsarvikuvio, jonka 
keskellä on Pohjantähti. Levyke kiinnitetään puualustalle, johon lisäksi kiinnitetään 
messinkilaatta omistuskirjoituksin luovutuspäivämäärineen.

2 §

Muistolevyke on muisto- ja lahjaesine, jota voidaan antaa

•	 Jääkäriprikaatista	palveluksesta	eroavalle	siviili-	 tai	sotilashenkilölle	silloin,	kun	
ko. henkilö ei saa Jääkäriprikaatin pienoislippua
•	 ulkopuoliselle	henkilölle,	 laitokselle,	 joukko-osastolle	 tai	 yhteisölle	 erityisen	

ansiokkaasta toiminnasta Jääkäriprikaatin hyväksi
•	 muistoesineenä	ulkomaalaiselle	Jääkäriprikaatissa	vierailevalle	henkilölle.

3 §

Muistolevykkeen jakamisesta päättää Jääkäriprikaatin komentaja.

Vahvistan nämä säännöt otettavaksi käyttöön 08.12.1983.

Jääkäriprikaatin komentaja, eversti  T  Tuominen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kilven heraldinen selitys:

Punahonkapohjalla taidepronssilevy, jossa valamalla kohokuviona pelkistetyt poron-
sarvet, Jääkäritähti ja yläreunassa teksti Jääkäriprikaati.

Tähti on Jääkäriprikaatin joukko-osastotunnuksesta.  Poronsarvien sisäympyrä ku-
vaa etupyörää.  Sarvien sakaroiden kaarien terävyys kuvaa Sodankylän kunnanvaaku-
nan rakotulien lieskoja.  Liekit polttavat alustana olevaa puna hon kaa. (Kuvaa tunturiin 
sytytettyjä valatulia.)  Kilven kärki ylösalaisin käännettynä kuvaa Nattastunturien kahta 
terävää huippua.

Suunnittelu: ylivääpeli Onni Soilanterä, sotilasmestari Vesa Herranen, majuri Ilkka 
Ilmola, ylivääpeli Esa Riipi.  Sodankylässä 16.11.1979.

Kilven kaaviokuva on seuraavalla sivulla. 

JÄÄKÄRIPRIKAATIN PALKITSEMISET
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JÄÄKÄRIPRIKAATIN MUISTOKIVEN SÄÄNNÖT

1 §

Muistokivi on lahjaesine, joka voidaan jakaa henkilölle tai yhteisölle tapauksessa, jossa 
pienoislipun tai muistolevykkeen jakaminen ei ole mahdollista.

2 §

Muistokivi voidaan jakaa varustettuna messinkisellä omistuslaatalla, kun muistokiven 
saajalle halutaan osoittaa erityistä huomiota.  Muutoin muistokivi jaetaan ilman omis-
tuslaattaa.

3 §

Muistokiven jakamisesta, päättää Jääkäriprikaatin komentaja.

Vahvistan nämä säännöt otettavaksi käyttöön 08.12.1983.

Jääkäriprikaatin komentaja, eversti T  Tuominen

JÄÄKÄRIPRIKAATIN MUISTOLEVYKKEEN SÄÄNNÖT

Jääkäriprikaatin muistolevyke

Muistolevykkeen suunnittelu: 

•		ylivääpeli	Onni Soilanterä
•		sotilasmestari	Vesa Herranen
•		majuri	Ilkka Ilmola
•		ylivääpeli	Esa Riipi

Sodankylässä 16.11.1979.
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JÄÄKÄRIPRIKAATIN PALKITSEMISET

  
LAPIN JÄÄKÄRIPATALJOONAN MUISTOESINEIDEN SÄÄNNÖT:    
JOUTSELKÄ-MITALI

TERIJOEN JÄÄKÄREIDEN LAHJOITTAMA JOUTSELKÄ- MITALI VOIDAAN ANTAA:

1 §

Palkintona ansioituneelle Lapin Jääkäripataljoonassa palvelevalle, palvelleelle tai ko-
tiutuvalle henkilölle.

Mitalin taakse tehdään kaiverrus (nimi ja päivämäärä). Mitali luovutetaan palkinto-
jenjakotilaisuudessa tai kotiuttamisjuhlassa.

2 §

Muistoesineenä tai lahjana henkilölle, jolle ei sääntöjen mukaan voida antaa Lapin 
Jääkäripataljoonan pienoislippua. Mitali kiinnitetään puualustaan, johon tulee, myös 
laatta (nimi ja päivämäärä). Esine luovutetaan juhlallisessa tilaisuudessa.

Vahvistan nämä säännöt otettavaksi käyttöön 17.01.1990.

Lapin Jääkäripataljoonan komentaja, everstiluutnantti P Kuronen

LAPIN JÄÄKÄRIPATALJOONAN MUISTOESINEIDEN SÄÄNNÖT:   
JÄÄKÄRILAATTA

JÄÄKÄRILAATTA ON PUUALUSTALLE KIINNITETTY, KÄYTÖSTÄ POISTETTU LAPIN JÄÄKÄRI-PATAL-
JOONAN JOUKKO-OSASTOTUNNUS.

1 §

Jääkärilaatta voidaan antaa Joutselkä- mitalin asemasta samoin perustein.

2 §

Luovutettavan laatan alareunaan kiinnitetään messinkilevy, jossa on kaiverrettuna; 
ylinnä LapJP, keskellä saajan nimi ja alla luovutuspäivämäärä.

Vahvistan nämä säännöt otettavaksi käyttöön 17.01.1990.

Lapin Jääkäripataljoonan komentaja, everstiluutnantti P Kuronen
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RITARIKUNTIEN PALKITSEMISET

Killat voivat tehdä perusteltuja esityksiä ritarikuntien hallitukselle ansioituneitten 
jäsentensä palkitsemiseksi seuraavasti:

•	Suomen	Valkoisen	Ruusun	ja	Suomen	Leijonan	Ritarikuntien	kunniamerkki	ehdo	tukset.	
Ehdotusten tulee olla Puolustusvoimien lippujuhlapäivän jakoon 15.01. mennessä Ri-
tarikuntien kansliassa.

Killan paikallisosaston tehdessä esityksen kunniamerkistä, on esityksessä oltava pää-
killan lausunto. Palkitsemista ehdo tet taes sa edellytetään, että palkittava on jo saanut 
oman killan huomionosoituksia.

Jääkäriprikaatin Kilta ry:n hallituksen lisäys:

Kaikki edellämainitut esitykset on paikallisosastojen (vast) jätettävä vähintään kaksi 
kuukautta ennen edellä mainittuja määräaikoja Killan sihteerille. Killan hal litus käsitte-
lee esitykset ja harkinnan mukaan laatii esityksen edelleen ao. ritarkikuinnan kanslialle. 
Erityisen tarkoin on ennen aloitteen tekoa tarkistet tava, että esityksen edellyttämät 
vähimmäisaikamäärät esitettävälle palkitsemiselle tulevat täyteen ennen esityksen 
tekoa.

Koska esittäminen aiheuttaa myös poikkeuksetta maksuvelvoitteen esittäjälle, pi-
dättää Killan hallitus harkintavallan esityksen tekemisestä itsellään. Paikallisosastolla 
tai yksittäisellä jäsenellä ei ole oikeutta suoraan esittämisoikeuteen missään palkitse-
misasiassa esim. ritarikunnalle Killan hallitus ohit taen, vaikka rahallinen korvaus ei rasit-
taisikaan Kiltaa taloudellisesti.

Tällä menettelyllä taataan, että kaikki jäsenet ovat tasapuolisessa asemassa pal-
kitsemisten suhteen ja asiat esittelee Killan hallitukselle sen nimeämä vuosittain va-
littava palkitsemistoimikunta, joka edustaa parhainta asiantuntemusta jäsenkunnan 
kilta-ansioiden suhteen.
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SOTILASANSIOMITALI

1. Voidaan myöntää

•	puolustusvoimien	palveluksessa	olevalle	henkilölle	erityisestä	kunnostautumisesta	
palveluksessa, erityisestä neuvokkuudesta tai aloitteellisuudesta tai pelottomasta toi-
minnasta vaaratilanteessa
•	puolustusvoimiin	kuulumattomalle	henkilölle	puolustusvoimien	hyväksi	tehdystä	

erityisen ansiokkaasta työstä

2. Myöntäjä
•	puolustusvoimien	komentaja	joko	omasta	aloitteestaan	tai	esityksestä

3. Kuka voi esittää?

Esityksiä voivat tehdä
•	puolustusministeriö
•	pääesikunnan	päällikkö
•	pääesikunnan	esikuntien	päälliköt
•	sotilasläänien	sekä	meri-	ja	ilmavoimien	komentajat	joko	omasta	aloitteestaan	tai	

saamiensa esitysten perusteella

Esitys voidaan tehdä aina, kun siihen katsotaan olevan perusteltua aihetta. Pääesikun-
ta pitää luetteloa sotilasansiomitalin saaneista henkilöistä. Mitalia kannetaan nauhassa 
kunniamerkin tapaan.

Sotilasansiomitalista on säädetty 24.11.1977 annetulla asetuksella.

PUOLUSTUSVOIMIEN MYÖNTÄMÄ TUNNUSTUS
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JALKAVÄEN SÄÄTIÖN ANSIORISTIN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN ANSIORlSTIN SÄÄNNÖT
1 §

Jalkaväen risti on Jalkaväen Säätiön perustama ansioristi, joka voidaan myöntää tun-
nustuksena henkilölle hänen ansioistaan jalkaväen hyväksi.

2§
Jalkaväen ansioristi voidaan myöntää
1) henkilölle, joka on puolustusvoimissa toiminut jalkaväen tehtävissä ansiokkaasti 
vähintään kuuden vuoden ajan
2) henkilölle, joka on vähintään kymmenen vuoden ajan toiminut vapaaehtoisessa 
maanpuolustusjärjestössä jalkaväen hyväksi
3) muulle maanpuolustustyössä toimivalle tai toimineelle tai toimintaa tukevalie suo-
malaiselle tai ulkomaalaiselle henkilölle, jonka ansiot ovat jalkaväen kannalta merkit-
tävät.

3§
Jalkaväen ansioristi voidaan myöntää erityisistä ansioista soljen kera. Solki voidaan 
myöntää myös aiemmin myönnettyyn jalkaväen ansioristiin.

4§
Jalkaväen ansioristi on heraldiselta muodoltaan Yrjön ristin kaltainen ja väriltään vih-
reä, jossa on 1 mm levyinen keltainen reunus. Sen keskustassa on hopeiset kiväärit 
ristikkäin. Ristin koko on 40 mm ja paksuus 2 mm. Pronssipohjainen risti on emaloitu. 
Ansioristiä kannetaan 30 mm:n levyisessä vihreässä nauhassa, jossa keskellä on 10 mm 
leveä keltainen raita, jonka keskellä on musta 6 mm leveä raita. Ansioristin solkena on 
mitalinauhan keskellä hopeoidut ristikkäin olevat pistimet. Soljen korkeus on 17 mm. 
Solki kiinnitetään mitalinauhan keskelle. Nauhalaatan solki on 8 mm korkea.
Jalkaväen ansioristi solkineen on oheisten kuvien mukainen.

5 §
Jalkaväen ansioristiä kannetaan nauhassa muiden kunniamerkkien tapaan. Ristin ja nau-
halaatan kantamisesta sotilaspuvussa noudatetaan Pääesikunnan antamia ohjeita.

6§
Jalkaväen ansioristin myöntää jalkaväen tarkastaja ansioristitoimikunnan esityksestä. 
Toimikunnan nimeää vuosittain Jalkaväen säätiö, joka pitää luetteloa ansioristin saa-
neista. Ristiä seuraa omistuskirja, jonka allekirjoittavat jalkaväen tarkastaja ja ansioris-
titoimikunnan puheenjohtaja.

7§
Jalkaväen ansiorististä. tulee maksaa säädetty maksu, jonka suuruuden Jalkaväen säätiö 
vuosittain määrää.

8 §
Ohjeet jalkaväen ansioristin myöntämisperusteista ja esittämisestä antaa Jalkaväen 
Säätiö.

9§
Nämä säännöt tulevat voimaan 1.1.2001.
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