
Sinisen Ristin ohjeisto 
 

1. Sininen Risti on vapaaehtoisen maanpuo-
lustustyön muistoristi ja samalla yhteen-
kuuluvaisuuden tunnus vapaussoturien 
perinnehengessä. 

 
2. Sinisen Ristin myöntää Vapaussodan Pe-

rinneliitto ry:n puheenjohtaja ja hän myös 
allekirjoittaa omistuskirjan. 

 
3. Sininen Risti on tombakkiin valettu si-

niemaloitu risti, jonka korkeus ja leveys on 
42 mm. Ristin emalikenttää reunustavat 
keskustasta kärkiin kapenevat pronssin-
väriset reunukset. Ristiä kannetaan sini-
valkoisessa nauhassa, jonka leveys on  
30 mm. Nauhan keskiosan sininen raita 
on leveydeltään puolet ja sen kummalla-
kin sivulla olevat valkoiset raidat kumpikin 
neljäsosa koko nauhan leveydestä. 

 
4. Sininen Risti voidaan myöntää seuraavas-

ti luokiteltuna: 
a) Miekan kera. Tällöin ristin keskel-

lä on valkoemalinen S-kirjain, jon-
ka päällä on miekka kärki ylös-
päin ja ristin yläsakarassa kolmi-
haarainen kuusenhavu, molem-
mat pronssinvärisinä. 

b) Havunoksatunnuksin. Tällöin ris-
tin valkoemalisen keskustan pääl-
lä on pronssivärinen kolmihaarai-
nen kuusenoksa, jonka pisin haa-
ra asettuu pystysakaralle ja lyhy-
emmät pysty- ja vaakasakaran 
väliin. 

 
5. Sininen Risti miekan kera voidaan myön-

tää 
- Suojeluskuntajärjestöön vuosina  

1917 - 1944 kuuluneille 
- Lotta Svärd -järjestöön kuuluneille 
- Suojeluskunta- tai Lotta Svärd-

järjestöjen poika- tai tyttöosastoihin 
kuuluneille 

- ennen vuotta 1944 sotilaskotiyhdis-
tyksiin kuuluneille sekä niille sotilas-

kotisisarille, jotka ovat olleet sotilasko-
titoiminnassa ennen Suojeluskunta- ja 
Lotta Svärd -järjestöjen lakkauttamis-
ta 

- ulkomailta sotiimme vapaaehtoisina 
osallistuneille 

- perinneliiton hallituksen päätöksellä 
muille Suomen käymiin sotiin osallis-
tuneille. 

 
Sininen Risti havunoksatunnuksin voi-
daan myöntää 
- Vapaussodan Perinneliitto ry:n toimin-

taan tai muuhun liiton tarkoitusperiä ja 
maanpuolustustyötä palvelevaan toi-
mintaan osallistuneille. 

 
Sinisen Ristin saantiin oikeutetun vainajan 
omainen saa lunastaa Sinisen Ristin 
muistoristiksi, mutta hänellä ei ole sen 
kanto-oikeutta. 
 

6. Sinistä Ristiä kannetaan muiden kunnia-
merkkien tapaan. Milloin Sinistä Ristiä 
kannetaan yksin, se kiinnitetään vasem-
malle puolelle rintataskun yläpuolelle si-
ten, että kunniamerkkinauhan yläreuna on 
noin kaksi senttiä takinkäänteen napinlä-
ven alapuolella. 

 
7. Sinistä Ristiä esitetään kunniamerkkieh-

dotuslomakkeella. Ehdotus lähetetään 
paikallisen perinneyhdistyksen käsittelyn 
jälkeen Vapaussodan Perinneliiton toimis-
toon. Perinneyhdistys liittää ehdotuksen 
mukaan oman lausuntonsa eri paperilla. 

 
Ehdotuslomakkeessa on selvitettävä pe-
rusteet muistoristin saantiin, tarvittaessa 
liitteitä käyttäen. 
 

8. Tämän ohjeiston noudattamisessa voi pe-
rinneliiton hallitus tarvittaessa antaa tar-
kennuksia. 

 
 

Tampereella 15. huhtikuuta 2009 
 
 

Kalervo Sipi   Arja Alkman 
                    hallituksen puheenjohtaja                                 liittosihteeri 
 
 
 
Vapaussodan Perinneliitto ry:n hallitus on kokouksessaan 15. huhtikuuta 2009 hyväksynyt tämän Sinisen Ristin ohjeiston noudatet-
tavaksi. Tämä korvaa Vapaussodan Huoltosäätiön hallituksen 11. marraskuuta 1992 hyväksymän ohjeiston. 


