
 

 
 

 
RANNIKKOTYKISTÖN 

 UPSEERIYHDISTYS 
 

 

RANNIKKOUPSEERIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

 
1 § Yhdistyksen nimi on Rannikkoupseeriyhdistys RUY r.y. ja kotipaikka on Helsingin 

kaupunki. 
 
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on 

- yhdistää jäsenensä lujaksi ja yhtenäiseksi upseerikunnaksi kehittämällä ja 
kasvattamalla sen keskuudessa isänmaallisuutta, uskollisuutta sekä muita 
sotilashyveitä, 

- edistää jäsentensä yleis- ja ammattisivistystä sekä luoda upseerikunnalle 
sellainen yhteiskunnallinen ja taloudellinen asema, mikä vastuunalaisen 
kutsumuksen kautta jäsenistölle kuuluu kiinnittäen erityistä huomiota kysy-
myksiin, jotka johtuvat toimintaympäristön erikoisolosuhteista, 

- vaalia ja edistää meripuolustuksen ja erityisesti rannikkopuolustuksen kehit-
tämistä ja 

- vaalia rannikkotykistön perinteitä. 
 

3 §             Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kokouksia, luentoja, 
esitelmiä, juhlatilaisuuksia, vierailuja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä 
harjoittaa julkaisutoimintaa. 
 

4 § Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä 
omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

 

5 § Yhdistyksen varsinaiseksi tai kannattavaksi  jäseneksi voi liittyä puolustus-
voimissa vakinaisessa palveluksessa oleva upseeri tai erikoisupseeri sekä näi-
den lisäksi evp-upseeri tai reserviupseeri. Edellä mainittujen on voitava katsoa 
kuuluvan rannikkopuolustuksen upseeristoon. Jäsenyyden hyväksyy hallitus. 
 

Lahjoittajajäseneksi  voi yhdistykseen liittyä muukin hallituksen hyväksymä 
henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. 
 
Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen toimintavuoden lopussa, jonka 
aikana hän on kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yh-
distyksen kokouksen pöytäkirjaan ilmoittanut eroamisestaan. 
 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

                            
6 §              Jäsenmaksua suorittavat 

 

Varsinaiset  jäsenet  sen mukaan kuin yhdistyksen vuosikokous kutakin vuotta 
varten erikseen päättää, 
 

Kannattavat jäsenet  kertasuorituksena vähintään sen määrän, minkä vuosiko-
kous on liittymisvuotena maksettavaksi päättänyt, sekä 
 

Lahjoittajajäsenet  kertasuorituksena vähintään sen määrän, minkä yhdistyksen 
vuosikokous on liittymisvuotena maksettavaksi päättänyt.  



   

 

7 § Kunniajäseneksi voi yhdistys vuosikokouksessaan hallituksen esityksestä kut-
sua henkilön, joka on tehnyt rannikkotykistöaselajille tai rannikkopuolustukselle 
arvokkaita palveluksia tai toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. 
 

8 § Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on käyttäytynyt upseerin arvoa 
alentavasti, laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai jonka katsotaan 
toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan toi jonka kuulumista yhdistykseen 
voidaan pitää sopimattomana. Jäsen voi alistaa erottamisensa vuosikokouksen 
päätettäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 1 kk:n kuluessa päätök-
sestä tiedon saatuaan. 
 

9 §              Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään esiupseerinarvoinen 
puheenjohtaja, sekä enintään kuusitoista (16) jäsentä ja vähintään kymmenen 
(10) jäsentä. Hallituksessa tulisi olla jäsen kustakin rannikkojoukkokoulutusta an-
tavasta joukko-osastosta tai joukko-yksiköstä, Merivoimien esikunnasta, Rannik-
kotykistökerho Johtorenkaasta sekä evp-upseereista.   
 
Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi. 
Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä 
vuosittain puolet on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvon mukaan ja sen 
jälkeen vuorottain. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan, sihteerin 
ja taloudenhoitajan sekä muodostaa muut tarvittavat toimielimet. Toimia voidaan 
yhdistää tarpeen mukaan. 
 
Äänioikeus hallituksen kokouksessa on vain hallituksen jäsenellä. 

 
Mikäli hallituksen jäsen on estynyt osallistumaan hallituksen toimintaan, yhteisö, 
jonka piiristä ko. jäsen on valittu, voi lähettää hallituksen kokoukseen valitse-
mansa yhteyshenkilön, jolla on puheoikeus. 
 

10§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjoh-
tajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. 

         
Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan tarvittaessa yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

 
11 §            Hallituksen tehtävänä on 

- toimia kaikin käytettävissä olevin keinoin yhdistyksen tarkoitusperien toteut-
tamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta, 

- edustaa yhdistystä, tehdä sen puolesta sitoumuksia ja hankkia sille oikeuk-
sia sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana, 

- kutsua yhdistys sekä sääntömääräisiin että muihin kokouksiin ja valmistella 
niissä käsiteltävät asiat sekä toimeenpanna kokousten päätökset, 

- hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmak-
sut, 

- päättää yhdistyksen toimihenkilöiden palkkioista, 
- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä ja 

erottamisesta, 
- laatia yhdistyksen vuosi- ja tilikertomukset edelliseltä toimintavuodelta, 
- laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, 
- hoitaa tunnustusten jakamiseen kuuluvat tehtävät vuosikokouksen vahvis-

tamien sääntöjen mukaisesti, sekä 
- hoitaa muut yhdistyksen asiat. 



   

 
12 §            Hallitus voi hyväksyä muodostettavaksi yhdistykseen alaosastoja. Hallitus voi 

myös perustaa valiokuntia, joiden tehtävänä on hallituksen määräämien asioiden 
valmistelu. Alaosastoilla ja valiokunnilla ei ole itsenäistä päätäntä- eikä toimeen-
panovaltaa. 
 

13 § Vuosikokous pidetään maalis-huhtikuun aikana hallituksen määräämässä pai-
kassa. Vuosikokouspaikkaa määrättäessä pyritään vuorotteluun joukko-
osastojen kesken. 
 
Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ovat 
 
1) kokouksen järjestäytyminen 

i. puheenjohtajan valinta, 
ii. kahden (2) sihteerin valinta, 
iii. kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan valinta ja 
iv. kahden (2) ääntenlaskijan valinta, 

2) kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, 
3) edellisen toimintakauden vuosi- ja tilikertomusten esittäminen ja hyväksy-

minen, 
4) tilintarkastajien kertomuksen esittäminen ja hyväksyminen, sekä tilinpää-

töksen vahvistaminen, 
5) tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen, 
6) yhdistyksen puheenjohtajan vaali, 
7) hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen, 
8) hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle, 
9) kahden (2) tilintarkastajan ja näiden varamiesten valinta tarkastamaan 

seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa. 
10) jäsenmaksuista päättäminen, 
11) toimintasuunnitelman esittäminen ja hyväksyminen, 
12) talousarvion esittäminen ja hyväksyminen 
13) asioiden käsitteleminen, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti halli-

tukselle esittänyt tammikuun loppuun mennessä 
14) muiden kokouskutsussa esitettyjen asioiden käsitteleminen. 

 
14 §           Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä-

ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee pu-
heenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Milloin vähintään kolme jäsentä sitä vaatii, 
toimitetaan äänestys suljetuin lipuin. Sama jäsen saa käyttää enintään kymmen-
tä (10) valtakirjaa. 
 

15 §            Kokouskutsut vuosikokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen sekä muut tiedok-
siannot toimitetaan jäsenille kirjeitse tai jäsenen suostumuksella sähköisesti. 
Vuosi- ja ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) 
päivää ennen kokousta. 
 

 Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen kokouksen, kun vähintään kymmenesosa 
(1/10) yhdistyksen jäsenistä aiheen ilmoittaen kirjallisesti sitä hallitukselta anoo, 
tai hallitus muutoin niin päättää. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous 
koolle 1 kk:n kuluessa anomuksen saatuaan. Kokouskutsu toimitetaan kuten 
vuosikokouskutsu. 
 

16  § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla val-
miina viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä jätettaväksi tilintarkastajille, joi-



   

den tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle maaliskuun aikana. Hallitus 
esittelee tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen seuraavassa vuosikokouksessa. 
 

17 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä 
hallituksen jäsenen, taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa. 

 
18 § Sääntöjä voidaan muuttaa, jos vähintään kolmeneljännestä (3/4) vuosi- tai yli-

määräisen kokouksen läsnäolevista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntöjen muutos-
ehdotukset on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukautta ennen koko-
usta. 

 
19 § Yhdistyksen toiminnan purkamispäätökseen vaaditaan kolmeneljännestä (3/4) 

yhdistyksen vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa annetuista äänistä ja päätös 
on vahvistettava seuraavassa, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä ko-
kouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä. 

 
20 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, siirtyy sen omaisuus jollekin rannikko-

puolustuksen hyväksi toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle tai muulle oikeuskel-
poiselle yhteisölle yhdistyksen viimeisessä kokouksessa tehtävän päätöksen 
mukaisesti. 
 
 
 
Nämä säännöt on hyväksytty 17.04.2008  pidetyssä vuosikokouksessa. 



   

 
   LIITE 1 
 
 

RANNIKKOUPSEERIYHDISTYKSEN TUNNUSTUKSET 
 
1 § Rannikkoupseeriyhdistys voi kunniajäsenekseen kutsumisen lisäksi antaa seu-

raavia tunnustuksia 
 yhdistyksen kultainen ansiomerkki 
 yhdistyksen pienoislippu (Liite 2) 
 yhdistyksen hopeinen ansiomerkki 
 tyylitelty 152 45 C-tykki 
 yhdistyksen standaari (Liite 3) tai 
 pienoisammus. 

 

2 § Kultainen ansiomerkki voidaan antaa tunnustukseksi 
 yhdistyksen jäsenelle erittäin ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta työstä yh-

distyksen tai rannikkopuolustuksen hyväksi, sekä 
 poikkeustapauksessa sellaiselle yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle, jo-

ka on yleisesti tunnustetulla ja menestyksellisellä tavalla työskennellyt 
rannikkopuolustuksen hyväksi. 

 
Ansiomerkki voidaan myöntää samalle henkilölle vain kerran ,ja siten, että merk-
ki on yhtäaikaa enintään kymmenellä (10) elossa olevalla. 
 
Ansiomerkin myöntää yhdistyksen hallitus ja se luovutetaan pääsääntöisesti 
vuosikokouksessa. Merkkiin kaiverretaan saajan nimi ja merkin järjestysnumero. 

 

3 § Hopeinen ansiomerkki voidaan antaa tunnustukseksi 
 yhdistyksen jäsenelle ansiokkaasta toiminnasta yhdistykssä sekä 
 poikkeustapauksessa yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle 

merkittävästä toiminnasta yhdistyksen tai rannikkopuolustuksen hyväksi. 
 
Ansiomerkin myöntää hallitus ja se luovutetaan vuosikokouksessa tai muussa 
sopivassa tilaisuudessa. Merkkiin kaiverretaan saajan nimi ja merkin järjestys-
numero. 

 

4 § Tyylitelty 152 Z 45 C -tykki on tarkoitettu arvokkaaksi palkitsemisesineeksi ja se 
voidaan antaa  
tunnustukseksi ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta yhdistyksen tai ran-
nikkopuolustuksen hyväksi.  
 
Luovutus on sopiva yhdistää esim 50- tai 60-vuotispäivään tai läksiäistilaisuu-
teen. Tykin myöntää yhdistyksen hallitus.Tykin jalustaan kaiverretaan saajan ja 

luovuttajan nimi, järjestysnumero ja päivämäärä. 
 

5 § PIENOISAMMUS on tarkoitettu palkitsemis- tai lahjaesineeksi, joka voidaan an-
taa 

 tunnustukseksi aktiivisesta toiminnasta yhdistyksen tai rannikkopuolus-
tuksen hyväksi. 

 
Ammuksen myöntää hallitus. Ammuksen laattaan kaiverretaan saajan ja luovut-
tajan nimi, järjestysnumero ja päivämäärä. 



   

       LIITE 2 

 

 

RANNIKKOUPSEERIYHDISTYKSEN PIENOISLIPPU 
 

1 § Pienoislipusta käytetään nimeä "RANNIKKOUPSEERIYHDISTYKSEN 

PIENOISLIPPU". 
 

2 § Yhdistyksen lipusta valmistettujen pienoislippujen heraldinen selitys: Koboltin si-
nisessä kentässä keskuskuviona yhdistyksen kultainen ansiomerkki, yhdessä 
kulmassa kullanvärinen bastioni. Lipun on suunnitellut ja piirtänyt taiteilija B O 
Heinonen. Lipputangon kärkikuvion on piirtänyt everstiluutnantti Pekka Uski. 

 
3 § Pienoislippujen  tulee olla valmistettu  siten, että  niiden  valmistustapa  ja mate-

riaali vastaavat yleisesti hyväksyttyjä pienoislippujen valmistuksesta annettuja 
vaatimuksia. Kankaan on oltava niin tukeva, ettei pienoislippu riipu ryhdittömänä 
kuviot laskosten peitossa. 

 
4 § Yhdistys  hankkii  pienoisliput  jalustoineen sopivaksi  katsomastaan taitopainos-

ta. Pienoislipun ja niiden jalustaan kiinnitettävien laattojen hankinta ja kaiverrus 
toteutetaan yhdistyksen varoin. 

 

5 § Pienoislippu on Rannikkoupseeriyhdistyksen kultaisen ansiomerkin jälkeen ar-
vokkain palkitsemis- ja muistoesine. Sen luovutuksessa tulee noudattaa pienois-
lipun luovutuksesta yleisesti noudatettuja vaatimuksia. Pienoislippu voidaan luo-
vuttaa tunnustukseksi: 

 yhdistyksen jäsenelle erittäin ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksessä 
 yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle erittäin ansiokkaasta 

toiminnasta yhdistyksen tai rannikkopuolustuksen hyväksi 
 

Luovutus tulee suorittaa pienoislipun arvolle sopivalla tavalla arvokkaassa yhdis-
tyksen tilaisuudessa tai saajalle tärkeässä tilaisuudessa. 

 
6 § Pienoislipun luovutuspäätöksen tekee yhdistyksen hallitus. 
 
7 § Pienoislipun jalustaan kiinnitetään lippusalon värinen laatta, johon kaiverretaan: 

 saajan arvo ja nimi tai yhdistyksen (vast) nimi 
 luovutuspäivämäärä  
 RUY 

Järjestysnumero kaiverretaan pienoislipun jalustaan kiinnitettävän laatan keskel-
le ennen edellämainittuja kaiverruksia.  

 
8 § Pienoislipun luovutuksista pidetään luetteloa, johon merkitään: 

 luovutetun pienoislipun järjestysnumero 
 saajan tiedot 
 luovutusaika ja -paikka  

 
Pienoislipun sääntöjä ja luovutusluetteloa säilytetään yhdistyksen sihteerin hal-
lussa. 
 

9 § Mikäli  luovutettu pienoislippu katoaa varkauden, tulipalon, tms syyn vuoksi, saa 
pienoislipun menettänyt hankkia sen yhdistyksen hallituksen luvalla omalla kus-
tannuksellaan. Tällainen pienoislippu merkitään uudella järjestysnumerolla ja en-
tisen numeron kohdalle merkitään uusimisen syy. 

 



   

10 § Pienoislipun  originaalikappaletta säilytetään rannikkotykistön  perinnehuoneessa 
Suomenlinnan Upseerikerhon kerhohuoneistossa. Pienoislipun laattaan on kai-
verrettu järjestysnumeron 1 lisäksi 11.11.1993 ja teksti RTUY:n kappale. 

 
Edellä kirjoitetut Rannikkoupseeriyhdistyksen pienoislippua koskevat säännöt on 
vahvistettu Helsingissä 1.3.1997 ja tarkistettu 26.8.2008. 

 



   

 

       LIITE 3 

 

RANNIKKOUPSEERIYHDISTYKSEN STANDAARI  
 

1 § Standaarista käytetään nimeä " RANNIKKOUPSEERIYHDISTYKSEN 

STANDAARI". 
 
2 § Standaarin  heraldinen  selitys:  Sinisessä  kolmikielekkeisessä  pöytästandaa-

rissa keskuskuviona heraldinen ruusu, jossa tyylitellyt ristikkäiset tykin putket se-
kä vasemmassa yläkulmassa bastioni. Tunnuskuvat ovat keltaiset. Standaarin 
on suunnitellut yhdistyksen vuonna 1993 valmistunutta ja naulattua lippua mu-
kaillen majuri Hans-Peter Rekola. 

 
3 § Standaarin  tulee olla valmistettu siten, että sen valmistustapa  ja materiaali vas-

taavat yleisesti hyväksyttyjä standaarin valmistuksesta annettuja vaatimuksia. 
Kankaan on oltava niin tukeva, ettei standaari riipu poikkitangossa ryhdittömänä 
kuviot laskosten peitossa. 

 
4 § Yhdistys hankkii  standaarit  jalustoineen sopivaksi katsomastaan taitopainosta. 

Standaarien ja niiden jalustaan kiinnitettävien laattojen hankinta ja kaiverrus to-
teutetaan yhdistyksen varoin. 

 
5 § Standaari voidaan luovuttaa tunnustukseksi: 

 yhdistyksen jäsenelle ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksessä 
 yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle ansiokkaasta toimin-

nasta yhdistyksen tai rannikkopuolustuksen hyväksi 
 

Luovutus tulee suorittaa standaarin arvolle sopivalla tavalla jossakin arvokkaas-
sa yhdistyksen tilaisuudessa tai saajalle tärkeässä tilaisuudessa. 

 
6 § Standaaria  voidaan  myös  käyttää  arvokkaana  lahjaesineenä  yhdistyksen ul-

kopuoliselle henkilölle tai yhteisölle erityisenä kunnianosoituksena. 
 
7 § Standaarin  luovutuspäätöksen tekee yhdistyksen puheenjohtaja tai yhdistyksen 

hallitus. 
 
8 §  

Standaarin jalustaan kiinnitetään lippusalon värinen laatta, johon kaiverretaan: 
 saajan arvo ja nimi tai yhdistyksen/laitoksen nimi 
 luovutuspäivämäärä tai merkkipäivä 
 RUY 

 
Järjestysnumero kaiverretaan standaarin jalustaan kiinnitettävän laatan keskelle 
ennen edellämainittuja kaiverruksia.  

 
9 § Standaarin luovutuksista pidetään luetteloa, johon merkitään: 

 luovutetun standaarin järjestysnumero 
 standaarin saaja 
 luovutuksen perusteet 
 luovutusaika ja -paikka  

 
Standaarin sääntöjä ja standaariluetteloa säilytetään yhdistyksen sihteerin hal-
lussa. Standaariluettelo esitetään vuosittain tilinpäätöskokouksessa yhdistyksen 
hallitukselle tarkastusta varten. 



   

 
10 § Mikäli  luovutettu   standaari   katoaa   varkauden,  tulipalon,  tms  syyn vuoksi, 

saa standaarin menettänyt hankkia sen yhdistyksen hallituksen luvalla omalla 
kustannuksellaan. Tällainen standaari merkitään uudella järjestysnumerolla ja 
entisen numeron kohdalle merkitään uusimisen syy. 

 
11 § Standaarin  originaalikappaletta  säilytetään  rannikkotykistön  perinnehuoneessa 

Suomenlinnan Upseerikerhon kerhohuoneistossa. Standaarin laattaan kaiverre-
taan järjestysnumeron 1 lisäksi 1.3.1997 ja teksti RTUY:n kappale. 

 
 
 
 
Edellä kirjoitetut Rannikkoupseeriyhdistyksen tunnustuksia  koskevat säännöt on 
vahvistettu hallituksen kokouksessa Helsingissä 1.3.1997 ja tarkistettu 
26.8.2008. 


