
RANNIKON PUOLUSTAJAIN ANSIOMITALIN SÄÄNNÖT 

 

1 § 

Rannikon puolustajain ansiomitali on perustettu vuonna 1993 nimellä Rannikon 

Puolustajain Killan ansiomitali. Killan lakkauttaessa toimintansa siirtyy mitali nimellä 

Rannikon puolustajain ansiomitali (RPAm) Rannikkotykistön Perinneyhdistyksen 

hoidettavaksi 1.9.2021. 

2 § 

Mitalista on kaksi luokkaa: Rannikon puolustajain ansiomitali (RPAm) ja Rannikon 

puolustajain ansiomitali tykinputkien kera (RPAmTp). 

3 § 

Ansiomitali on metallia (tompakkia). Mitalin etupuolella on linnakkeen heraldinen tunnus, 

joka sisäpuolella on kaksi tykinputkea ristikkäin. Mitalin kääntöpuolella on juokseva 

numero.  

Ansiomitalin läpimitta on 33 millimetriä ja paksuus 2 millimetriä. Mitaliin kuuluu 31 

millimetrin levyinen nauha, jonka ulkoreunassa on kaksi 4 millimetrin levyistä 

pystysuuntaista kullanväristä raitaa ja kaksi 1 millimetrin levyistä mustaa pystysuuntaista 

raitaa. Nauhan 21 millimetriä leveä keskiosa on kirkkaan punainen. Tykinputkien kera 

myönnettävän ansiomitalin nauhassa on ristissä olevien tykinputkien muodostama 

kullanvärinen solki. 

Ansiomitali, siihen kuuluva nauha ja solki ovat oheisten kuvien mukaiset. 

4 § 

Ansiomitalia kannetaan nauhassa kunniamerkin tapaan. Virkapuvussa voidaan nauhaa 

kantaa myös nauhalaattana. Mitali on hyväksytty sotilas- ja virkapuvussa kannettavaksi 

puolustusvoimain komentajan esittelyssä 28.6.1994. 

Ansiomitalia voidaan kantaa myös pienoismitalina, jonka läpimitta on 15 millimetriä ja 

nauhan leveys 14 millimetriä. 

5 § 

Ansiomitalin myöntää hakemuksesta Rannikkotykistön Perinneyhdistyksen hallitus. 

Mitalihakemukset tulee toimittaa yhdistyksen hallituksen käsiteltäväksi vuosittain 15.4. ja 

15.10. mennessä. Esityksen tekijä sitoutuu maksamaan yhdistykselle vuosittain 

vahvistettavan lunastusmaksun sekä mitalin toimittamiseen liittyvät kustannukset. 

Yhdistyksen hallitus ohjeistaa kulloinkin voimassa olevan esitystavan. Mitalia seuraa 

kunniakirja. Yhdistys pitää ansiomitalin saajista luetteloa.  
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6 § 

Ansiomitali voidaan myöntää: 

1. Ammattisotilaalle tai reserviläiselle, joka koulutuksensa tai palvelustehtävänsä 

puolesta voidaan katsoa rannikkojoukkoihin kuuluvaksi ja on tehtävässään 

kunnostautunut ja merkittävästi edistänyt rannikkopuolustuksen valmiutta tai 

kehittämistä; 

2. Rannikkopuolustuksen piirissä toimivan yhdistyksen henkilöjäsenelle, joka 

vähintään kymmenen (10) vuoden ajan on vastuullisissa tehtävissä tai muulla 

merkittävällä tavalla ansiokkaasti työskennellyt oman yhdistyksensä ja 

tarkoitusperien edistämiseksi; 

3. Suomen kansalaiselle, joka on ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti toiminut 

maanpuolustuksen sekä erityisesti rannikkotykistön perinteiden hyväksi; 

4. Edellä kohdassa 2 mainituin edellytyksin kotimaiselle yhteisölle. Ansiomitali 

voidaan myöntää myös ulkomaalaiselle, joka toiminnallaan on osoittanut 

arvostavansa Suomen virallista ulkopolitiikkaa ja on ansiokkaasti toiminut yhdistystä 

vastaavassa maanpuolustusjärjestössään maansa ja Suomen välisen järjestöllisen 

yhteistyön edistämiseksi. 

7 § 

Ansiomitali tykinputkien kera voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään seitsemän (7) 
vuotta aiemmin on palkittu ansiomitalilla ja jonka toiminta on ollut poikkeuksellisen 
tuloksellista ja yleisesti arvostettua. 
 

8 § 

Tarkempia ohjeita näiden sääntöjen soveltamisesta antaa Rannikkotykistön 
Perinneyhdistyksen hallitus, joka myös päättää vuosittain ansiomitalin lunastusmaksusta. 
 

9 § 

Nämä säännöt on hyväksytty Rannikkotykistön Perinneyhdistyksen hallituksen 

kokouksessa 14.6.2021 ja ne tulevat voimaan 1.9.2021. 

 

Johanna Pakola 

puheenjohtaja 

 

Liisa Lottanen 

sihteeri 


