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ILMAVOIMIEN KILTALIITTO RY 

 

 

 

PALKITSE MIOHJEET ILMAVOIMIEN KILTALIITON MITALIEN J A R ISTIEN ANOMISE STA 

ILMAVOIMIEN KILTALIITTO 

• Kiltaristi Hakuaika 15.1. 
Ilmavoimien komentajalle esittely päätöstä varten. 

• Kiltamitali Hakuaika 15.1.   

• Standaari Hakuaika tilanteen mukaan 

• Levyke Hakuaika tilanteen mukaan 
 
HINNAT 2018 
 
 
 

 
  

  

- Kiltaristi 60 eur/kpl 
- Kiltamitali 35 eur/kpl 

- Standaari 50 eur/kpl 

- Levyke 35 eur/kpl 
 
Hintoihin lisätään toimituskulut. 

 

 
 

 
Ilmavoimien kiltaliiton kiltaristi, kiltamitali, standaari/pienoislippu/levyke 
Tarkemmat koot näkyvät määrittelyissä.  

 

  



Ilmavoimien Kiltaliitto ry Sihteeri Leena Tiainen Lampikuja 3 B 9 
 Puh. 040 560 9303 41160 TIKKAKOSKI 
 leena.tiainen@gmail.com 

 

 

ILMAVOIMIEN KILTALIITTO RY   SÄÄNNÖT 
Hallitus 
 
Jyväskylän maalaiskunta    9.5.2008   
 
 
ILMAVOIMIEN KILTALIITON PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ 
 
 
Säännöt Ilmavoimien Kiltaliitto ry:n jäsenmerkeistä, Ilmavoimien Kiltaliiton levykkeestä, Ilmavoimien 
Kiltaliiton standaarista sekä Ilmavoimien Kiltaliiton kiltamitalista ja Ilmavoimien Kiltaliiton kiltarististä 
 
Ilmavoimien Kiltaliitolla on Kiltaliiton sisällä myönnettävät Kiltaliiton jäsenmerkki, levyke, standaari ja 
kiltamitali sekä Ilmavoimien Komentajan myöntämä kiltaristi. 
 
1 MERKKIEN MYÖNTÄMINEN 
 

Ilmavoimien Kiltaliiton kiltaristit myöntää Ilmavoimien Komentaja. Ehdotukset kiltaristien 
myöntämisestä tekee Kiltaliiton hallitus.  
Ilmavoimien Kiltaliiton kiltamitalit myöntää Ilmavoimien Kiltaliiton hallitus. Ehdotukset kiltamitalien 
myöntämisestä tekevät Ilmavoimien Kiltaliiton jäsenkillat.  
Ilmavoimien Kiltaliiton standaarin myöntää Kiltaliiton hallitus. Ehdotukset standaarin 
myöntämisestä tekevät Ilmavoimien Kiltaliiton jäsenkillat. 
Ilmavoimien Kiltaliiton levykkeen myöntää Kiltaliiton hallitus. E hdotukset levykkeen myöntämisestä 
tekevät Ilmavoimien Kiltaliiton jäsenkillat. 
Erittäin merkittävistä ansioista Ilmavoimien Kiltaliiton tarkoitusperien hyväksi voidaan kiltamitaleja, 
kiltaristejä, standaareja ja levykkeitä myöntää myös Ilmavoimien Kiltaliiton ulkopuolisille henkilöille 
ja yhteisöille. 
Ilmavoimien Kiltaliiton jäsenmerkki on kaikkien Ilmavoimien Kiltaliiton jäsenkiltojen jäsenten 
hankittavissa. 
 

2 ILMAVOIMIEN KILTALIITON JÄSENMERKKI 
 

2.1 Määritelmä 
 
Ilmavoimien Kiltaliiton jäsenmerkki on sinisellä pohjalla hopeisin reunoin oleva Ilmavoimien 
lentomerkin hopeinen keskusosa, jonka keskellä on kultainen Ilmavoimien entinen 
puolustushaaratunnus.  
Jäsenmerkki on kankainen, niin kutsuttu klubitakkimerkki. 
Jäsenmerkki voi olla myös pienoiskokoinen, takin käänteessä kannettava, metallinen noin 20 - 25 
mm:n kokoinen pinssi. 
 
2.2 J akoperusteet 
 
Ilmavoimien Kiltaliiton jäsenmerkki on kaikkien Ilmavoimien Kiltaliiton jäsenkiltojen jäsenten 
hankittavissa. 
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Pinssi on vapaasti kaikkien Ilmavoimien Kiltaliiton tarkoitusperien hyväksyvien ihmisten 
hankittavissa. 

 
3 ILMAVOIMIEN KILTALIITON LEVYKE 
 

3.1 Määritelmä 
 
Ilmavoimien Kiltaliiton levyke on puualustalle kiinnitetty Kiltaliiton kiltamitali ilman nauhaa. 
 
3.2 J akoperusteet 
 
Kiltaliiton levyke voidaan myöntää merkittävistä ansioista Ilmavoimien Kiltaliiton tarkoitusperien 
hyväksi yksityisille henkilöille ja yhteisöille. Levyke varustetaan juoksevalla järjestysnumerolla. 
 
 

4 ILMAVOIMIEN KILTALIITON STANDAARI 
 
4.1 Määritelmä 
 
Ilmavoimien Kiltaliiton standaari on suorakaiteen muotoinen ja kolmikielekkeinen. Kielekkeet ovat 
varustetut sinisin tupsuin. Standaarissa on valkoisella pohjalla oleva Ilmavoimien Kiltaliiton 
tunnuskuvio (lentomerkin hopeinen keskusosa, jonka keskellä on kultainen Ilmavoimien entinen 
puolustushaaratunnus).  
Standaarin taustakangas on valkoinen.  
Standaarin leveys on noin 120 mm ja korkeus noin 200 mm ja se kiinnitetään 450 mm:n korkuiseen 
salkoon vaaka-asentoon ripustettuun poikkitankoon. 
Standaarin jalustaan voidaan käyttötarkoituksesta riippuen kiinnittää tarvittavan tekstin sisältävä 
metallilevy. 
Standaaria ei varusteta juoksevalla järjestysnumerolla.   
 
4.2 J akoperusteet 
 
Ilmavoimien Kiltaliiton standaari voidaan myöntää erittäin merkittävistä ansioista Ilmavoimien 
Kiltaliiton tarkoitusperien hyväksi yksityisille henkilöille ja yhteisöille.  
 

 
5 ILMAVOIMIEN KILTALIITON KILTAMITALI 
 

5.1 Määritelmä 
 
Ilmavoimien Kiltaliiton kiltamitali on mitaliosaltaan sama kuin Kiltaliiton jäsenmerkki, pl kruunu 
lentomerkin keskusosan yläosassa. Sitä kannetaan nauhassa kunniamerkkien tapaan. 
Kiltaliiton kiltamitaliin kuuluva nauha on 33 mm levyinen ja siinä on sini-valkoiset raidat.   
 
5.2 J akoperusteet 
 
Kiltaliiton kiltamitali voidaan myöntää jäsenelle, joka on vähintään 5 vuotta ollut Ilmavoimien 
Kiltaliiton jäsenkillan jäsen ja osoittanut Kiltaliiton tai sen jäsenkillan toiminnassa jatkuvaa 
harrastusta. 
Killan ulkopuolisille henkilöille kiltamitali voidaan myöntää erityisistä ansioista Kiltaliiton tai sen 
jäsenkiltojen tarkoitusperien edistämisessä. 
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6 ILMAVOIMIEN KILTALIITON KILTARISTI 
 

6.1 Määritelmä 
 
Ilmavoimien Kiltaliiton kiltaristi on ristiosaltaan sama kuin Kiltaliiton jäsenmerkin Suomen 
Ilmavoimien vanha puolustushaaratunnus, mutta sitä kannetaan nauhassa kunniamerkkien tapaan. 
Kiltaliiton kiltaristiin kuuluva nauha on 33 mm levyinen ja siinä on sini-valkoiset raidat. 
 
6.2 J akoperusteet 
 
Kiltaliiton kiltaristi voidaan myöntää jäsenelle, joka on vähintään 10 vuotta ollut Ilmavoimien 
Kiltaliiton jäsenkillan jäsen ja osoittanut Kiltaliiton tai sen jäsenkillan toiminnassa jatkuvaa 
harrastusta. 
Killan ulkopuolisille henkilöille kiltaristi voidaan myöntää erityisistä ansioista Kiltaliiton tai sen 
jäsenkiltojen tarkoitusperien edistämisessä. 
 

7 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 

7.1 
Ilmavoimien Kiltaliiton jäsenmerkkiä kannetaan takin vasemman rintataskun kohdalla. Virkapuvussa 
ei jäsenmerkkiä kanneta. 
Pienoisjäsenmerkkiä kannetaan takin vasemmassa kauluskäänteessä. 
Ilmavoimien Kiltaliiton kiltamitalia ja kiltaristiä kannetaan nauhakunniamerkkien tavoin 
Ilmavoimien Kiltaliiton, Ilmavoimien ja sen joukko-osastojen sekä muissa riittävän arvokkaissa 
maanpuolustuksellisissa ym. juhlatilaisuuksissa kunniamerkkien kannon yleisten sääntöjen ja hyvien 
tapojen mukaisesti. 
Kiltamitalin ja kiltaristin nauhaa voidaan kantaa myös nauhalaattana. 
Kiltamitalista ja kiltarististä kannetaan kerrallaan vain korkeinta, kiltaristiä. 
 
7.2 
Ilmavoimien Kiltaliiton jäsenmerkki on Kiltaliiton ja sen jäsenkiltojen jäsenten yhteenkuuluvaisuutta 
ja Ilmavoimien Kiltaliiton päämäärien mukaista harrastusta osoittava Kiltaliiton tunnus. 
 
7.3 
Ilmavoimien Kiltaliiton kiltamitalit ja kiltaristit myönnetään Ilmavoimien vuosipäivänä 6.3. Niitten 
jako tapahtuu Ilmavoimien Kiltaliiton vuosikokouksessa tai muussa sopivassa tilaisuudessa. 
Esitykset myönnettävistä kiltamitaleista ja kiltaristeistä tulee olla Kiltaliitossa 15.1. mennessä. 
Kiltamitaleja voidaan myöntää myös muina ajankohtina ns. juhlajakoina. 
Ilmavoimien Kiltaliiton kiltaristi voidaan myöntää sitä edellyttävistä suurista ansioista vaikka 
kiltamitalia ei ole aikaisemmin myönnetty. 
 
7.4 
Ilmavoimien Kiltaliiton kiltamitaliin kuuluu puheenjohtajan allekirjoittama myöntökirja ja kiltaristiin 
Ilmavoimien Komentajan allekirjoittama myöntökirja. 
 
7.5 
Ilmavoimien Kiltaliiton hallitus vastaa mahdollisista sääntömuutoksista ja määrittää vuosittain eri 
merkkien ja mitalien lunastusmaksut. 
 
7.6 
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Ilmavoimien Kiltaliiton palkitsemisjärjestelmässä kiltamitali ja kiltaristi ovat itsenäisenä 
merkkijärjestelmänä, joitten myöntö ei vaikuta muuhun palkitsemis- ja huomionosoituskäytäntöön. 
 
7.7 
Kiltaliiton hallitus pitää luetteloa jaetuista levykkeistä, standaareista, kiltamitaleista ja kiltaristeistä. 

 
 

Ilmavoimien Kiltaliitto ry:n hallitus 
 
ILMAVOIMIEN KILTALIITTO RY 
 
 
HERALDISET SELITYKSET 

 
 
ILMAVOIMIEN KILTALIITON KILTAMITALI 
 
Pyöreän hopeanvärisen mitalin pohjakuviona on Ilmavoimien vanhan lentomerkin reunuskuvio, 
jonka päällikkeenä on Ilmavoimien entinen, kullan värinen puolustushaaramerkki. 
Kiltamitalin halkaisija on 33 mm. 
Kiltamitalin nauha jakaantuu viiteen pystyraitaan, joista keskellä ja reunoissa on 6 mm:n levyiset 
siniset ja näiden välissä 7 mm:n levyiset valkoiset raidat. Nauhan kokonaisleveys on 32 mm. 
 

 
ILMAVOIMIEN KILTALIITON KILTARISTI 
 
Yrjön-ristin muotoinen nelisakarainen risti. R istin sakarat koboltinsiniset hopeareunuksin. 
Keskuskuviona on Ilmavoimien entinen, kullan värinen puolustushaaramerkki. 
Kiltaristin nauha jakaantuu viiteen pystyraitaan, joista keskellä ja reunoissa on 6 mm:n levyiset 
siniset ja näiden välissä 7 mm:n levyiset valkoiset raidat. Nauhan kokonaisleveys on 32 mm. 

 
ILMAVOIMIEN KILTALIITON KILTAMITALIN SÄÄNNÖT 
 
1 KILTAMITALIN MYÖNTÄMINEN 
 

Ilmavoimien Kiltaliiton kiltamitalit myöntää Ilmavoimien Kiltaliiton hallitus. Ehdotukset kiltamitalien 
myöntämisestä tekevät Ilmavoimien Kiltaliiton jäsenkillat.  
Erittäin merkittävistä ansioista Ilmavoimien Kiltaliiton tarkoitusperien hyväksi voidaan kiltamitaleja 
myöntää myös Ilmavoimien Kiltaliiton ulkopuolisille henkilöille ja yhteisöille. 
Yhteisöille tai yksityisille henkilöille myönnetyt mitalit voidaan myös kiinnittää myöntölaatalla 
varustettuun alustalevyyn. 
 

2 ILMAVOIMIEN KILTALIITON KILTAMITALI 
 

2.1 Määritelmä 
 
Ilmavoimien Kiltaliiton kiltamitali on mitaliosaltaan sama kuin Kiltaliiton jäsenmerkki, pl. kruunu 
lentomerkin keskusosan yläosassa. Sitä kannetaan nauhassa kunniamerkkien tapaan. 
Kiltaliiton kiltamitaliin kuuluva nauha on 33 mm levyinen ja siinä on sini-valkoiset raidat.   
 
2.2 J akoperusteet 
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Ilmavoimien Kiltaliiton kiltamitali voidaan myöntää jäsenelle, joka on vähintään 5 vuotta ollut 
Ilmavoimien Kiltaliiton jäsenkillan jäsen ja osoittanut Kiltaliiton tai sen jäsenkillan toiminnassa 
jatkuvaa harrastusta. 
Killan ulkopuolisille henkilöille kiltamitali voidaan myöntää erityisistä ansioista Kiltaliiton tai sen 
jäsenkiltojen tarkoitusperien edistämisessä. 
 

3 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 

3.1 
Ilmavoimien Kiltaliiton kiltamitalia kannetaan nauhakunniamerkkien tavoin Ilmavoimien Kiltaliiton, 
Ilmavoimien ja sen joukko-osastojen sekä muissa riittävän arvokkaissa maanpuolustuksellisissa ym. 
juhlatilaisuuksissa kunniamerkkien kannon yleisten sääntöjen ja hyvien tapojen mukaisesti. 
Kiltamitalin nauhaa voidaan kantaa myös nauhalaattana. 
Kiltamitalista ja kiltarististä kannetaan kerrallaan vain korkeinta, kiltaristiä. 
 
3.2 
Ilmavoimien Kiltaliiton kiltamitalit myönnetään Ilmavoimien vuosipäivänä 6.3. Niitten jako tapahtuu 
Ilmavoimien Kiltaliiton vuosikokouksessa tai muussa sopivassa tilaisuudessa. 
Esitykset myönnettävistä kiltamitaleista tulee olla Kiltaliitossa 15.1. mennessä. 
Kiltamitaleja voidaan myöntää myös muina ajankohtina ns. juhlajakoina. 
 
3.3 
Ilmavoimien Kiltaliiton kiltamitaliin kuuluu puheenjohtajan allekirjoittama myöntökirja. 
 
3.4 
Ilmavoimien Kiltaliiton hallitus vastaa mahdollisista sääntömuutoksista ja määrittää vuosittain 
kiltamitalien lunastusmaksut. 
 
3.5 
Kiltaliiton hallitus pitää luetteloa jaetuista kiltamitaleista. 
 

ILMAVOIMIEN KILTALIITON KILTARISTIN SÄÄNNÖT 
 
1 KILTARISTIN MYÖNTÄMINEN 
 

Ilmavoimien Kiltaliiton kiltaristit myöntää Ilmavoimien Komentaja. Ehdotukset kiltaristien 
myöntämisestä tekee Kiltaliiton hallitus.  
Erittäin merkittävistä ansioista Ilmavoimien Kiltaliiton tarkoitusperien hyväksi voidaan kiltaristejä 
myöntää myös Ilmavoimien Kiltaliiton ulkopuolisille henkilöille ja yhteisöille. 
 

2 ILMAVOIMIEN KILTALIITON KILTARISTI 
 

2.1 Määritelmä 
 
Ilmavoimien Kiltaliiton kiltaristi on ristiosaltaan sama kuin Kiltaliiton jäsenmerkin Suomen 
Ilmavoimien vanha puolustushaaratunnus. Sitä kannetaan nauhassa kunniamerkkien tapaan. 
Kiltaliiton kiltamitaliin kuuluva nauha on 33 mm levyinen ja siinä on sini-valkoiset raidat. 
 
2.2 J akoperusteet 
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Kiltaliiton kiltaristi voidaan myöntää jäsenelle, joka on vähintään 10 vuotta ollut Ilmavoimien 
Kiltaliiton jäsenkillan jäsen ja osoittanut Kiltaliiton tai sen jäsenkillan toiminnassa jatkuvaa 
harrastusta. 
Killan ulkopuolisille henkilöille kiltaristi voidaan myöntää erityisistä ansioista Kiltaliiton tai sen 
jäsenkiltojen tarkoitusperien edistämisessä. 
 

3 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 

3.1 
Ilmavoimien Kiltaliiton kiltaristiä kannetaan nauhakunniamerkkien tavoin Ilmavoimien Kiltaliiton, 
Ilmavoimien ja sen joukko-osastojen sekä muissa riittävän arvokkaissa maanpuolustuksellisissa ym. 
juhlatilaisuuksissa kunniamerkkien kannon yleisten sääntöjen ja hyvien tapojen mukaisesti. 
Kiltaristin nauhaa voidaan kantaa myös nauhalaattana. 
Kiltamitalista ja kiltarististä kannetaan kerrallaan vain korkeinta, kiltaristiä. 
 
3.2 
Ilmavoimien Kiltaliiton kiltaristit myönnetään Ilmavoimien vuosipäivänä 6.3. Niitten jako tapahtuu 
Ilmavoimien Kiltaliiton vuosikokouksessa tai muussa sopivassa tilaisuudessa. 
Esitykset myönnettävistä kiltaristeistä tulee olla Kiltaliitossa 15.1. mennessä. 
Ilmavoimien Kiltaliiton kiltaristi voidaan myöntää sitä edellyttävistä suurista ansioista vaikka 
kiltamitalia ei ole aikaisemmin myönnetty. 
 
3.3 
Ilmavoimien Kiltaliiton kiltaristiin kuuluu Ilmavoimien Komentajan allekirjoittama myöntökirja. 
 
3.4 
Ilmavoimien Kiltaliiton hallitus vastaa mahdollisista sääntömuutoksista ja määrittää vuosittain 
kiltaristien lunastusmaksut. 
 
3.5 
Kiltaliiton hallitus pitää luetteloa jaetuista kiltaristeistä. 
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