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Aika: 13.11.2021 klo 12:00 
Paikka: Etäosallistuminen / Suomen Ilmailumuseo, Karhumäentie 12, Vantaa 
  
Asialista 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Liiton puheenjohtaja Timo Hyvönen avaa kokouksen. 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
a) puheenjohtajan valinta 
b) sihteerin valinta 
c) kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valinta 
d) kahden (2) ääntenlaskijan valinta 

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Ilmailuliiton sääntöjen mukaan, liiton syyskokous pidetään syys-joulukuussa hallituksen 
määräämänä päivänä.  Liiton kokoukset pidetään Helsingissä, ellei hallitus toisin päätä.  
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. 
 
Täydennetty kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille sähköpostitse 22.10.2020. 
Kokousilmoitus on julkaistu 14.10.2021 Ilmailu-lehdessä 5/2021. 
 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 

5. Hyväksytään kokouksen menettelytapajärjestys 
 

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien 
palkkiot, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä näiden mahdollinen porrastaminen 
jäseneksi liittymisen ajankohdan mukaan seuraavalle kalenterivuodelle  

 
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosille 2022–2023 

 
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle  
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9. Vahvistetaan lajitoimikunnat sekä valitaan niiden puheenjohtajat ja varapuheenjohtaja  
 

Hallitus esittää, että syyskokous vahvistaa seuraavat lajitoimikunnat toimintavuodelle 
2022: 

- Experimental- ja ultrakevyttoimikunta (EUT) 
- Ilmapallotoimikunta (IT) 
- Laskuvarjotoimikunta (LT) 
- Liidintoimikunta (LiT) 
- Miehittämättömän ilmailun toimikunta (MIT) 
- Moottorilentotoimikunta (MT) 
- Purjelentotoimikunta (PT) 

 
10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 

 
11. Sääntömuutosesitys 

 
Hallitus esittää Ilmailuliiton sääntöihin uuttu 20.3 kohtaa: 
 
Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista 
käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja 
urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja 
sääntöihin sekä sen päätöksiin. Ilmailuliiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja 
toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä 
mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja 
päätöksiin. 
 

12. Ilmailuliiton 2022 strategian hyväksyminen 
 

13. Kokouksen päättäminen 
 


