SUOMEN ILMAILULIITTO

Suomen Ilmailuliiton säännöt
Suomen Ilmailuliitto – Finlands Flygförbund ry:n syyskokouksen 30.11.2019 hyväksymät säännöt,
merkitty yhdistysrekisteriin 13.1.2020.
SÄÄNNÖT
Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry
Nimi, kotipaikka ja kieli
1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry. Yhdistyksestä käytetään
englanninkielistä nimeä Finnish Aeronautical Association. Sen kotipaikkana on Helsingin kaupunki
ja toimialueena Suomen valtakunnan alue. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi.
Liiton kielinä ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakielenä on suomi.

Tarkoitus ja toiminta
2 § Liiton tarkoituksena on edistää Suomen urheilu- ja harrasteilmailua sekä toimia jäsentensä
valtakunnallisena keskusjärjestönä. Toiminnan perustana ovat eettiset arvot, mm. kaikkien
turvallisuus ja tasa-arvo sekä reilun pelin periaatteet.
Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa oleviin Suomen Olympiakomitean ja
Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöihin ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean
dopingsäännöstöihin sekä muihin Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten
mukaisiin sääntöihin sekä FAI:n antamiin ohjeisiin.
Liitto on Suomen Olympiakomitea ry:n sekä kansainvälisen ilmailuliiton FAI:n (Federation
Aeronautique Internationale) jäsen.
Liitto on Suomen edustaja FAI:ssa. Liitto noudattaa toiminnassaan edellä mainittujen järjestöjen
sääntöjä ja määräyksiä.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
- edistää ja kehittää ilmailuharrastusta;
- valvoo urheilu- ja harrasteilmailun etuja yhteiskunnassa seuraavilla alueilla: lainsäädäntö,
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ilmailumääräykset, julkinen rahoitus ja lentopaikat;
- osallistuu kansainväliseen ja valtakunnalliseen harrasteilmailun järjestö- ja kilpailutoimintaan;
- edistää lentoturvallisuutta yhteistyössä viranomaisen kanssa;
- hoitaa lentoturvallisuuteen liittyviä tehtäviä järjestämällä ilmailualan koulutusta sekä
julkaisemalla tiedotteita ja ohjeita;
- laatii ja vahvistaa alansa säännöt (esimerkiksi kilpailu- ja kurinpitosäännöt) ja valvoo sääntöjen ja
ohjeiden noudattamista sekä ratkaisee niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet.
Kaikessa toiminnassa kiinnitetään erityishuomio nuorisoon.
Toimintansa tukemiseksi liitto voi järjestää arpajaisia, ilmailutapahtumia ja lentonäytöksiä,
harjoittaa alan julkaisutoimintaa, ilmailutarvikkeiden ja -välineiden valmistusta ja myyntiä
jäsenilleen voittoa tavoittelematta sekä ravintola- ja majoitustoimintaa. Liitto voi vastaanottaa
lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Tarvittaessa liitto hankkii
toimintaansa varten asianomaisen luvan.
Liitto voi olla jäsenenä tai osakkaana myös muissa liiton tarkoitukseen tai toimintaan läheisesti
liittyvää toimintaa harjoittavissa yhteisöissä kuin 2 §:ssä tarkoitetuissa yhteisöissä. Päätöksen
liittymisestä tällaiseen yhteisöön tai osakkuudesta siinä tekee liiton hallitus.
Lisäksi liitto voi suorittaa Ilmailulaissa tarkoitettuja harrasteilmailun valvontaan liittyviä julkisia
hallintotehtäviä.

Jäsenyys
4 § Liitolla on varsinaisia jäseniä, henkilöjäseniä, nuorisojäseniä, perhejäseniä ja kannattavia
jäseniä. Jäsenet hyväksyy hallitus.
Hallitus voi hyväksyä liiton varsinaiseksi jäseneksi
a) rekisteröityjä yhdistyksiä, joiden päätoimintamuoto on urheilu- ja/tai harrasteilmailu
b) muita oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toiminta liittyy läheisesti urheilu- ja/tai
harrasteilmailuun
ja jotka ovat lähettäneet kirjallisen hakemuksen.
Hallitus voi hyväksyä liiton henkilöjäseniksi luonnollisia henkilöitä, jotka ovat lähettäneet kirjallisen
hakemuksen.
Hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä liiton nuorisojäseniksi luonnollisia henkilöitä, jotka
eivät kalenterivuoden alkaessa ole vielä täyttäneet 18 vuotta. Nuorisojäsenen täytettyä 18 vuotta
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hänet voidaan suostumuksellaan siirtää henkilöjäseneksi seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.
Hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä liiton perhejäseniksi luonnollisia henkilöitä, jotka
asuvat samassa taloudessa henkilöjäsenen kanssa. Kun perhejäsenyyden edellytykset eivät enää
täyty, perhejäsen voidaan suostumuksellaan siirtää henkilöjäseneksi seuraavan kalenterivuoden
alusta lukien.
Kannattaviksi jäseniksi hallitus voi hyväksyä luonnollisia henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä.
Liiton jäsenetuihin ovat oikeutettuja liiton varsinaiset jäsenet, henkilöjäsenet ja nuorisojäsenet,
jotka ovat maksaneet liiton jäsenmaksun. Perhejäsenet ovat oikeutettuja liiton jäsenetuihin liiton
jäsenlehteä lukuun ottamatta.

5 § Liiton vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen
entisen puheenjohtajan ja kunniajäseneksi henkilön, joka on osoittanut erityistä harrastusta liittoa
ja sen tavoitteita kohtaan tai joka muuten on erityisen ansioitunut ilmailun alalla.

6 § Jäsenen, lukuun ottamatta kunniapuheenjohtajia ja kunniajäseniä, on suoritettava liitolle
liittymismaksu ja vuosittain jäsenmaksu.
Kannattavien jäsenten jäsenmaksun päättää liiton hallitus.

7 § Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

8 § Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos tämä ei toimintavuoden loppuun mennessä ole
maksanut jäsenmaksuaan.

Kokoukset
9 § Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Liiton kevätkokous pidetään maalistoukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Liiton kokoukset pidetään Helsingissä, ellei hallitus toisin päätä.
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Hallitus kutsuu liiton kokouksen koolle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on
mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Kutsu liiton kokoukseen toimitetaan varsinaisille jäsenille kirjallisena kutsuna.
Kokousilmoitus on lisäksi julkaistava liiton jäsenlehdessä.

10 § Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä näiden mahdollinen porrastaminen jäseneksi
liittymisen ajankohdan mukaan seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kahdelle vuodelle
7. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
8. vahvistetaan lajitoimikunnat sekä valitaan niiden puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
9. valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Ehdokkaiden asettaminen hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vaaleihin
Esitykset liiton hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vaaleihin tulee tehdä viimeistään 14
päivää ennen liiton kokousta. Jokainen jäsenmaksun maksanut liiton varsinainen jäsen tai
luonnollinen jäsen (henkilö-, perhe- tai nuorisojäsen) sekä kunniajäsen voi esittää enintään niin
montaa henkilöä, kuin vaalissa on valittavia paikkoja.
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Liiton hallitukselle osoitetut esitykset on toimitettava liittoon kirjallisena. Liitto julkaisee
hallitukselle tehdyt esitykset viipymättä.
Ehdokkaaksi ei saa esittää henkilöä, joka ei ole vaalikelpoinen, eikä henkilöä, joka ei ole antanut
esittämiseen suostumustaan. Liiton hallitukseen voidaan valita vain Ilmailuliiton jäseniä ja
hallituksen jäsenen on oltava Ilmailuliiton jäsen.

13 § Liiton ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun liiton kokous on niin päättänyt, hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun jäsenet, jotka edustavat vähintään 1/10 liiton äänimäärästä tai
äänioikeutetuista jäsenistä, sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti
vaativat.

14 § Liiton kokouksissa äänivaltaa käyttävät varsinaiset jäsenet.
Jäsenyhdistyksen äänimäärässä otetaan huomioon edellisenä kalenterivuotena vähintään 14
vuotta täyttäneet jäsenyhdistyksen jäseninä olevat liiton henkilö-, nuoriso- ja perhejäsenet, jotka
ovat maksaneet liiton jäsenmaksun. Jokaisesta tällaisesta jäsenestä jäsenyhdistys saa itselleen
yhden äänen.
Mikäli henkilö-, nuoriso- tai perhejäsen on jäsenenä useammassa kuin yhdessä jäsenyhdistyksessä,
hänen tulee ilmoittaa liittoon, minkä jäsenyhdistyksen jäsenmäärään hän haluaa äänensä
laskettavan. Äänimääriä laskettaessa sama henkilö voidaan ottaa huomioon vain kerran.
Jäsenmaksun maksaneella 4 §:n 2 momentin b kohdassa tarkoitetulla jäsenyhteisöllä ja -säätiöllä
on kullakin yksi ääni.
Varsinaisen jäsenen edustajana liiton kokouksessa voi toimia vain liiton jäsenmaksun maksanut
henkilö-, perhe- tai nuorisojäsen sekä liiton kunniapuheenjohtaja tai -jäsen.
Henkilöjäsenillä, nuorisojäsenillä, perhejäsenillä tai kannattavilla jäsenillä on liiton kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä (tyhjä
lippu ei ole annettu ääni). Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Mikäli
valittavana on yksi henkilö, tämän on saatava yli puolet annetuista äänistä.
Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide
voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
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Liiton kokouksissa käsiteltäväksi tarkoitetut asia-aloitteet on jätettävä hallitukselle kirjallisesti
viimeistään kuusikymmentä päivää ennen asianomaista kokousta. Liiton kokouksen kutsuun ja
esityslistaan otetaan vain ne aloitteet, joiden allekirjoittajina on vähintään 25 liiton jäsenmaksun
maksanutta henkilö-, perhe- tai nuorisojäsentä tai vähintään 3 liiton jäsenmaksun maksanutta
varsinaista jäsentä.

Hallinto
15 § Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, joka toimii liiton puheenjohtajana, sekä kuusi
muuta jäsentä, joista kolme on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi
vuotta siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittanutta liiton syyskokousta seuraavan
kalenterivuoden alusta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii liiton varapuheenjohtajana.
Sama henkilö voi olla hallituksen puheenjohtajana enintään kolme peräkkäistä kautta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa ja on
päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, on kokouksessa läsnä.
Liiton hallitus voi päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.
Hallitus laatii ja hyväksyy itselleen työjärjestyksen.
Toimialojen ja eri harrastelajien toimintojen valmistelua varten hallitus voi nimetä valiokuntia,
toimikuntia ja työryhmiä
Liiton lajitoimikuntien toimikausi on kalenterivuosi.

16 § Hallitus palkkaa toiminnanjohtajan ja nimeää tarvittaessa hänen sijaisensa.

Toiminta- ja tilikausi sekä nimen kirjoittaminen
17 § Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
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18 § Liiton nimen kirjoittaa liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä
toiminnanjohtajan kanssa.
Juoksevissa asioissa liiton nimen kirjoittaa liiton toiminnanjohtaja tai henkilö, jonka hallitus siihen
valtuuttaa.

Kurinpitosäännöt
19 § Jokainen jäsenyhdistys on velvollinen saattamaan nämä säännöt jäsentensä tietoisuuteen ja
valvomaan osaltaan niiden noudattamista.

20 § Näiden ja muiden hyväksyttyjen sääntöjen, kuten liiton yleisten ja eri lajien Suomen
mestaruuskilpailujen sääntöjen ja määräysten noudattamista valvoo viime kädessä liiton hallitus.
Hallitus on oikeutettu pyytämään jäseneltä, jäsenyhdistyksen jäseneltä ja/tai jäsenyhdistykseltä
kirjallisen selvityksen epäselvissä tapauksissa.

21 § Saatuaan ilmoituksen sääntöjen tai määräysten vastaisesta toiminnasta (sääntöjen
rikkomisesta) tulee hallituksen tutkia rikkomusta koskeva ilmoitus, pyytää ja käsitellä tarvittaessa
selvitys asiasta sekä mahdollisesti määrätä näiden sääntöjen 21 §:n mukaisesti rangaistuksia.

22 § Liiton hallitus voi antaa jäsenelle tai jäsenyhdistyksen jäsenelle kirjallisen huomautuksen tai
varoituksen, määräajaksi tai pysyvästi peruuttaa jäsenen tai jäsenyhdistyksen jäsenen liiton
hänelle myöntämän kelpoisuustodistuksen ja/tai siihen liittyvän muun
kelpoisuuden ja/tai urheilulisenssin (FAI:n kilpailulisenssi), peruuttaa jäsenen tai jäsenyhdistyksen
jäsenen nimeämisen maajoukkueeseen tai kansainväliseen arvokilpailuun tai määräaikaisesti tai
pysyvästi erottaa jäsenen, jonka on kurinpitosääntöjen mukaan todettu toimineen
ilmailumääräysten tai liiton sääntöjen vastaisesti, toimineen epäurheilijamaisesti, vahingoittaneen
huomattavasti liittoa, jättäneen maksamatta liiton jäsenmaksun tai lakanneen täyttämästä
jäsenyyden edellytykset.
Päätökset tulevat voimaan niiden yhteydessä ilmoitettavina ajankohtina ja päätöksistä tulee käydä
ilmi valitustie.
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Sääntöjen muuttaminen tai liiton purkautuminen
23 § Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista tai liiton purkamista, vaaditaan
3/4 liiton kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

24 § Jos liitto purkautuu, sen omaisuus luovutetaan liiton periaatteita vastaavaan toimintaan
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton kokous päättää liitolle
lahjoitettujen varojen ja testamenttien hoidosta ja käyttämisestä alkuperäistä käyttötarkoitusta
mahdollisimman hyvin noudattaen.

25 § Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.
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