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    KILTALIPPU JA SEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 

Tällä dokumentilla määrätään Elektronisen sodankäynnin kilta ry:n (jatkossa kilta) 
virallinen lippu ja sen käyttö. Tämän dokumentin ylläpidosta vastaa killan hallitus. 

1§ LIPPU JA KANTOTANGON KÄRKI 

 
 

2§ HERALDINEN LIPPUSELITYS 

Vihreä lippukenttä, jossa aaltokorolla viistosti jaettu valkoinen vastapieli, jossa vihreä 
riuku. Vihreässä lippukentässä kultainen MO-tunnus, jonka sisällä kultainen nyrkki, 
jonka otteessa hirsittäin kolme kaksikärkistä salamaa. 

Lipun värit 

Vihreä, PMS 356 
Keltainen (= kulta), PANTONE 123 C 
Valkoinen (= hopea), puhtaan valkoinen 

Lipun koko 
Lipun kokona käytetään elektronisen sodankäynnin joukkojen organisaatiotasoa 
mukaillen sopivinta kokoa. Kooksi on valittu joukkoyksikkölipun koko, 800 mm x 
950 mm. 
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3§ LIPUN SYMBOLIIKKA 

Vihreä väri kuvaa maata ja valkoinen aaltorajaus merta, jossa vihreä ripa meren 
horisonttia ja sen yllä ilmatilaa. Osat kuvaavat killan toimintaa kaikkien 
puolustushaarojen yhteisenä ELSO-alan aselajikiltana. 

Lipun vihreällä osalla on kultainen ELSO –kiltatunnus. 

Kiltatunnuksen pohjana on alkuperäisen mukaisesti M- ja O- kirjain, eli MO:n tunnus. 
Tunnuksen suunnitteli vuonna 1941, itsekin Moottoroidussa Osastossa 
(sodanaikaisen Päämajan Radiopataljoonan 3. Komppaniassa) palvellut 
mainosgraafikko, yliluutnantti Ilmari Sysimetsä. 

Tunnuksen keskiosaan on sijoitettu alkuperäisen miekkanyrkin tilalle haarniskainen 
nyrkki, jonka otteessa on kolme kaksikärkistä salamaa. Ne, sekä lipun kantotangon 
pronssisessa kärjessä oleva iskevä monisalama, kuvaavat elektronista sodankäyntiä 
kokonaisuudessaan, sekä killan asemaa kaikkien puolustushaarojen ELSO-alan 
henkilöstön ja Elektronisen sodankäynnin keskuksen joukkoyksikkökiltana. 

ELSO-kilta toimii myös sodanajan radiotiedustelun Moottoroidun Osaston 
(3./PmRadP) perinneyhdistyksenä. 

Vuonna 2011 ELSO-kilta otti käyttöön MO-merkin pohjalta laaditun kiltatunnuksen ja 
2013 pöytästandaarin. Lipun, kantotangon kärjen, sekä niiden symboliikan on 
suunnitellut Orvo Jääskeläinen vuonna 2021. 

 

4§ LIPUN KÄYTTÖASENNOT 

Lippua pidetään eri tilanteissa eri asennoissa. Käyttötavat pidetään yhtenäisenä 
puolustusvoimien kanssa. 

• Lepoasento, (JALALLE – VIE) 

Lipunkantaja (nostaa lipun kantimesta ja) laskee lipun pystyyn oikean 
jalkateränsä viereen, jalkaterän ulkopuolelle. Lipunkantaja pitää oikealla 
kädellä kiinni lipun tangosta niin korkealta, että hän saa siitä luonnollisen 
otteen, ja vasemmalla kädellä oikean yläpuolelta siten, että kyynärvarsi on 
vaakasuorassa asennossa ja käden selkä osoittaa eteenpäin.  

• Kantoasento, (OLALLE – VIE) 

Lipunkantaja nostaa lipun (ulkona vasemman olan yli ripustettuun 
lipunkantimeen) siten, että lippu on pystysuorassa vartalon keskikohdalla. 
Kantaja pitää lipun varresta kiinni molemmin käsin vasen nyrkki olkapäiden 
korkeudella ja oikea nyrkki vartalon keskikohdalla. 

• Tervehdys, eli kunnianteko 
 
Lippu tervehtii liikkeessä niin, että viisi metriä ennen tervehdyksen 
vastaanottajaa lippu kallistetaan hitaasti 45° kulmaan suoraan eteenpäin ja 
nostetaan takaisin kantoasentoon viiden sekunnin kuluttua. Lippuvartijat 
katsovat tervehdyksen aikana eteenpäin. Kantaja voi hallita lipun liikettä 
työntämällä tankoa kantovyön tupessa kyljen ohi hiukan taaksepäin, jolloin 
tanko ei keinu kävellessä. Kantaja saa paremman otteen tangosta siirtämällä 
vasenta kättään hiukan ylöspäin ja oikeaa alaspäin. 
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Paikalla ollessaan lippu tervehtii niin, että kantaja kallistaa lipun hitaasti 45° 
kulmaan eteenpäin viiden sekunnin ajaksi ja tämän jälkeen nostaa sen 
takaisin perusasentoon. Kantaja voi jälleen tukevoittaa liikettä siirtämällä 
kantovyön tuppea ja hiukan myös käsiensä asentoa. 
 

• Rukousasento, komennettaessa ”LAKKI – PÄÄSTÄ” lipunkantaja nostaa 
lipun pystysuoraan vartalon eteen, tanko jalkaterien väliin, ottaa lakin oikealla 
kädellään päästä ja asettaa sen vasemman kätensä varaan. Päähineen oikea 
reuna on peukalon ja etusormen välissä, päällinen eteenpäin ja kokardi 
oikealle. Lipunkantaja tarttuu sen jälkeen oikealla kädellä lipun tangosta aivan 
vasemman käden alapuolelta.  
 
Komennolla ”LAKKI – PÄÄHÄN” lipunkantaja vie päähineen oikealla 
kädellään päähän ja siirtää lipun takaisin vartalon oikealle puolelle. 
 
Lippu pidetään pystyssä rukouksen ajan, jollei tilaisuudessa muuta käsketä. 
 

Tarkemmat kuvaukset asennoista löytyvät Yleisestä palvelusohjesäännöstä 
(YLPALVO). 
  

5§ LIPUN KÄYTTÖ 

Killan lippua käytetään killan juhlatilaisuuksissa. Lippua voidaan lisäksi käyttää 
muissakin lipun arvolle sopivissa juhlallisissa tilaisuuksissa, joista päätöksen käytöstä 
tekee killan hallitus. 

Lippua käytetään aina tämän dokumentin mukaisesti. 

Surutilaisuudessa kiltalipun yläpäähän kiinnitetään musta surunauha tai -harso. 
Surunauha voidaan solmia kiltalippuun ilman rusettia, kärkikoristeen juureen tangon 
yläosaan niin, että toinen pää on hiukan toista lyhyempi. Pidempi pää ylettyy lähes 
lipun alareunaan. 

 

6§ LIPUN KANTAMINEN 

Lippua kannetaan aina sen omassa tangossa. Lippua seuraa kahden (2) killan 
jäsenen lippuvartio, kun lippua kannetaan ilman suojusta. 

Ulkotilaisuuksissa käytetään lipun kantamista helpottavaa kantovyötä, joka kulkee 
vasemman olan yli ja jossa tuppi on joko vartalon keskellä tai oikealla sivulla. 
Sisätilaisuuksissa tai lyhyellä kantomatkalla kantovyötä ei yleensä / välttämättä 
tarvita. 

Juhlatilaisuudessa lippu voi olla jo etukäteen asetettuina telineeseen. 

Lippu voidaan tuoda juhlapaikalle marssien jonossa niin, että lippu on keskellä. Sitä 
kunnioitetaan nousemalla seisomaan ja seuraamalla sitä katseella. Ulkona otetaan 
lakki päästä. Lippua pois vietäessä toimitaan samoin.  
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Lippua voidaan käyttää myös paraateissa ja kulkueissa. Kulkueen järjestäytymisen 
aikana lippu avataan niin, että marssikäskyn tullessa se liehuu vapaasti. Marssin 
aikana lippu pidetään avoimena kantoasennossa. 

 

7§ LIPUNKANTAJA JA LIPPUVARTIO 

Lipunkantajan ja -vartion varahenkilöineen tulee olla killan jäseniä, ja heidät nimittää 
killan hallitus. 

Lipunkantajan ja lippuvartiossa olevien henkilöiden tulee olla aina asianmukaisesti 
pukeutuneita. 

 

8§ KUNNIANOSOITUKSET 

Lippu tekee kunniaa valtionpäämiehelle, Suomen lipulle, kansallislaululle ja 
elektronisesta sodankäynnistä vastaavien joukko-osastojen kunniamarsseille. Lippu 
tekee kunniaa myös sitä tervehtiville PV:n lipuille, muistomerkkiä paljastettaessa, 
vainajaa hiljaisella hetkellä muistettaessa, killan seppelettä laskettaessa, sekä 
erikseen määrätyissä tapauksissa. 

Lippu ei saa tervehtiessään koskettaa maata. 

 

9§ SÄILYTYS JA HOITO 

Lipun säilytyksestä ja hoidosta vastaa killan hallitus. 

 

10§ LIPUN KÄYTTÖÖNOTTO 

Lippu otetaan käyttöön yhdistyksen kokouksen yhteydessä pidettävässä naulaus- ja 
vihkimistilaisuudessa 1.10.2021.  
 

11§ LIPUN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ 

Käytöstä poistettava lippu hävitetään polttamalla. 
 


