
AIR PILOT ry:n SÄÄNNÖT 
 
Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 
 

1§ 
Yhdistyksen nimi on AIR PILOT r.y. ja sen kotipaikka on Kauhajoen kunta 

 
2§ 

yhdistyksen tarkoituksena on toimia siviili-ilmailuharrastuksen edistämiseksi ja siinä erityisesti 
ultrakeveän lentotoiminnan aktivoimiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää siviili-
ilmailuharrastukseen liittyvää koulutusta, ohjausta sekä tiedotustilaisuuksia sekä levittää ilmailuaiheisia 
tiedotteita ja julkaisuja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää ilmailuhenkisiä näytöksiä, 
näyttelyitä ja huvitilaisuuksia. 

 
3§ 

Yhdistys on Suomen Ilmailuliitto -  Finlands Flygförbund r.y.:n jäsen ja noudattaa soveltuvin kohdin 
liiton sääntöjä kuin myös niitä määräyksiä, joita liitto on jäsenilleen antanut ja antaa 

 
Jäsenet 

4§ 
Yhdistyksen jäseniä ovat: 

a) perustajajäsenet 
b) varsinaiset jäsenet, jotka edellisenä kalenterivuonna ovat täyttäneet 18 vuotta 
c) nuorisojäsenet, jotka edellisenä kalenterivuonna eivät ole vielä täyttäneet 18 vuotta. 
d) kannatus jäsenet, 
e) kunniajäsenet 

 
- Yhdistyksen varsinaiseksi ja nuorisojäseneksi hyväksyy johtokunta harkintansa 

mukaan sellaisen kirjallisen tai suullisen anomuksen tehneen fyysisen henkilön, jonka 
voidaan katsoa edesauttavan yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. 

 
- Kannattavaksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä fyysisen tai juridisen henkilön. 

 
- Kunniajäseneksi voi johtokunta kutsua henkilön tai henkilöitä, jotka ovat erityisen 

ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi. 
 

- Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka vastustaa yhdistyksen toimintaa, vahingoittaa sen 
mainetta tai laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen. 

 
- Yhdistyksen jäseneksi valittavan on oltava Suomen Ilmailuliitto Finlands 

Flygförbund r.y.:n  jäsen. 
 
Jäsenmaksut  

5§ 
Yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu suoritetaan Suomen ilmailuliitto Finlands Flygförbund r.y.:lle siten 
kuin liiton vuosikokous sääntöjensä edellyttämällä tavalla päättää. Kannatusjäsen saa määrätä 
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksunsa suuruuden itse. Liittymis- ja jäsenmaksuvelvoite on 
kaikilla muilla jäsenillä paitsi kunniajäsenillä. Syyskokous määrää maksujen suuruudet erikseen 
kullekin jäsenryhmälle pois lukien  kunnia- ja kannatusjäsenet. 

 
Johtokunta 

6§ 
Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, joka käsittää puheen johtajan, varapuheenjohtajan ja vähintään 
yhden, mutta enintään kolme muuta jäsentä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut johtokunnan 
jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan voidaan valita sama henkilö uudelleen. 
Valinnoissa tulisi ottaa huomioon toiminnan joustavuus, yhdistyksen tavoitteet sekä valittavien 
henkilöiden motivoituneisuus ja mahdollisuuden edesauttaa yhteisissä tavoitteissa. Johtokunta edustaa 
ja johtaa yhdistyksen toimintaa, hoitaa sen juoksevat asiat, ottaa ja erottaa jäsenet ja mahdolliset 
virkailijat, kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle sekä hoitaa sen varoja ja omaisuutta. Johtokunta 
valitsee keskuudestaan tai jäsenistöstä vuodeksi kerrallaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta on 



päätösvaltainen kolmen jäsenen ollessa läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. 
Äänestyksessä ratkaisee ehdoton äänten enemmistö. Johtokunta voi myös asettaa työvaliokunnan 
harkintansa mukaan. Työvaliokunta toimii johtokunnan alaisuudessa ja sen antamien ohjeiden mukaan. 
Johtokunnan ja mahdollisten työvaliokuntien kokouksista laaditaan pöytäkirjat, joiden oikeellisuuden 
tarkistaa puheenjohtaja ja yksi kokouksessa läsnä ollut jäsen. 

Kokoukset 
7§ 

Vuosittain pidetään kaksi yhdistyksen varsinaista kokousta, kevätkokous viimeistään toukokuussa ja 
syyskokous viimeistään joulukuussa. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään silloin kun 
johtokunta harkitsee sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeututuista  jäsenistä 
sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää. Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen annetaan vähintään 
kahdeksaa (8) vuorokautta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kolme(3) vuorokautta ennen 
kokousta näiden sääntöjen 10 §:ssä määrätyllä tavalla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät 
asiat. 

 
Yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviä ovat seuraavat asiat: 

 
1) Kokouksen puheenjohtajan ja kahden pöytäkirjantarkastajan vaali 
2) Edustajien valitseminen liiton kokouksiin 
3) Johtokunnan esittämät muut asiat, sekä ne jäsenten esitykset, jotka on lähetetty johtokunnalle 

kokouksessa päätettäväksi vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. 
 
Kevätkokouksessa: 

4) Johtokunnan kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta. 
5) Tilintarkastajien kertomus yhdistyksen hallinnosta ja taloudenhoidosta 
6) Päätöksenteko yhdistyksen tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden 

myöntämisestä johtokunnalle. 
 
Syyskokouksessa 

7) Johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio seuraavaa toimintavuotta 
varten, minkä yhteydessä päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta muiden paitsi 
kannatusjäsenten osalta. 

8) Joka toinen vuosi johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaalit sekä 
kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaalit. 

 
Äänioikeus ja äänestys 

8§ 
Yhdistyksen kokouksissa on perustaja- varsinaisilla, nuoriso- ja kunniajäsenillä äänioikeus. 
Perustajajäsenillä on viisi(5) ääntä, varsinaisilla jäsenillä kaksi (2) ja nuoriso- ja kunniajäsenillä yksi (1) 
ääni. Kannatus jäsenillä ei ole äänioikeutta. 

 
Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut säädettyjä liittymis- ja 
jäsen maksuja ei ole äänioikeutta. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Äänestys 
kokouksissa on avoin. Jos kuitenkin pyydetään suljettua äänestystä on sellainen toimitettava. 

 
Tilit ja tilintarkastukset 

9§ 
Yhdistyksen tilikausi on maaliskuun alusta seuraavan vuoden helmikuun loppuun. Tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen tulee olla valmiina ennen 15 pv huhtikuuta. Tilintarkastajien on tarkastettava 
hallinto ja tilinpito sekä jätettävä viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta 
tilintarkastuskertomuksensa ja lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle. 

 
Erinäiset säädökset 

10§ 
Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille toimitetaan tekstiviestillä ja kerhon kotisivuille laitettavalla 
ilmoituksellailmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai kullekin jäsenelle kirjeellä. 
. 
 

11§ 



Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, rahastonhoitaja, johtokunnan jäsenet kaksi yhdessä. 
12§ 

Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Kevät- ja syyskokouksista lähetetään pöytäkirjat 
liitteineen samoin kuin tilinpäätökset tilintarkastuskertomuksineen liitolle 30 vuorokauden kuluessa a.o. 
kokouksen pitämisestä. 

 
13§ 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu 
ja muutosta kannattaa vähintään ¾ äänten enemmistö annetuista äänistä. 

 
14§ 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyissä 
yhdistyksen kokouksessa vähintäin ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. 

 
15§ 

Jos yhdistys purkautuu luovutetaan sen varat suomessa toimivalle lähinnä tarkoitukseltaan 
samanlaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai Kauhajoen kunnalle käytettäväksi mahdollisesti 
myöhemmin samanlaatuiseen tarkoitukseen. 

 
16§ 

Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 
 

********************************************* 


