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IMATRAN ILMAILUKERHO RY:N SÄÄNNÖT

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus
1 §. Yhdistyksen nimi on Imatran Ilmailukerho ry. Kotipaikka on Imatran kaupunki ja
toimintapiiri Imatran kaupunki ja sitä ympäröivät kunnat. Yhdistystä nimitetään näissä
säännöissä kerhoksi.
2 §. Kerhon tarkoituksena on edistää ja kehittää siviili-ilmailua toiminta-alueellaan.
Tämän päämäärän toteuttamiseksi kerho
a) antaa opetusta siviili-ilmailuun liittyvien laitteiden käytössä, ja luovuttaa kerhon
jäsenten käyttöön omistamiaan tai hallitsemiaan laitteita.
b) hankkii ja omistaa toiminnassaan tarvittavaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta,
c) järjestää myyjäisiä, arpajaisia, lentonäytöksiä, ilmailunäyttelyjä ja erilaisia
maksullisia juhla- ym. tilaisuuksia
d) harjoittaa toimintansa ylläpitämiseksi metsäpalojen valvontalentoja ja
pelastuspalvelulentoja korvausta vastaan

Lisäksi kerho voi ryhtyä muihin tarkoitustaan edistäviin samanluonteisiin toimenpiteisiin.
Kerhon tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen
jäsenilleen.
Tarvittaessa kerho hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.
Jäsenet
3 §. Kerhon jäseneksi voidaan ottaa henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö jonka kerhon
johtokunta hyväksyy.
Jäsenet jakautuvat seuraavasti:
a)
nuorisojäsenet, ikä alle 18 vuotta
b)
varsinaiset jäsenet, ikä yli 18 vuotta
c)
vapaajäsenet, joiksi kerhon johtokunta voi kutsua ansioituneita kerholaisia heidän
oltuaan aktiivisia kerhon jäseniä yli 20 vuotta.
d)
erikoisjäsenet, joiksi johtokunta voi hyväksyä maassa oleskelevan ulkomaan
kansalaisen
Kunniajäseneksi voi kerhon johtokunta kutsua henkilön, joka erikoisen ansiokkaasti on
toiminut kerhon työssä tai tukenut kerhon toimintaa taloudellisesti.
Kerhon jäsenistä ei enempää kuin 1/3 saa olla ulkomaalaisia. Saavutetut jäsenoikeudet
säilyvät.
Jäsenmaksut
4 §. Jokainen jäsen suorittaa kerholle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään
kerhon vuosikokouksessa vuodeksi eteenpäin. Kunniajäsenet ja vapaajäsenet ovat
vapaat jäsenmaksuvelvollisuudesta.
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Kerhon kokoukset
5 §. Kerhon kokouksia pidetään vuosittain yksi varsinainen vuosikokous viimeistään
maaliskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään johtokunnan harkinnan mukaan tai jos
vähintään 10 jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.
Kokouskutsu on julkaistava vähintään viikkoa ennen kokousta kerhon kotisivuilla,
sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai sanomalehdessä julkaistulla
ilmoituksella. Kokouskutsussa on mainittava kulloinkin käsiteltävänä olevat asiat, muista
asioista älköön tehtäkö päätöstä.
Vuosikokousasiat
1. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
2. johtokunnan kertomus edelliseltä kalenterivuodelta
3. kertomus kuluneen kalenterivuoden toiminnan tarkastuksesta sekä johtokunnan
mahdollisesti sen johdosta antama lausunto
4. tilinpäätöksen vahvistaminen ja kysymys tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle
5. johtokunnan laatima ohjelma ja siihen liittyvä tulo- ja menoarvio kuluvaa
kalenterivuotta varten, minkä yhteydessä päätetään jäsenmaksusta
6. johtokunnan puheenjohtajan ja erovuoroisten jäsenten vaali
7. jaostojen puheenjohtajien vaali
8. toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä vaali kuluvaa toimintavuotta varten
6 § Kerhon kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella 18 vuotta
täyttäneellä jäsenellä, vapaajäsenellä ja kunniajäsenellä yhtäläinen äänioikeus.
Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen
ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa
ratkaisee arpa. Äänestys on avoin, suljettu suoritetaan pyydettäessä.
Kerhon johtokunta
7§
Kerhon hallituksena on johtokunta, jonka jäseninä on puheenjohtaja ja kahdeksan
muuta jäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan varsinaisten, vapaa- ja kunniajäsenten
piiristä.
Puheenjohtaja valitaan vuosittain ja johtokunta kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ollen
kuitenkin puolet jäsenistä erovuoroisia vuosittain. Erovuoroinen jäsen voidaan valita
uudelleen. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa
vuodessa ja on päätösvaltainen, kun vähintään viisi jäsentä on läsnä. Äänestettäessä
ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö, ja jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan
ääni.
Johtokunnan tulee:
a) edustaa kerhoa ja vastata sen puolesta
b) kutsua koolle kerhon kokoukset
c) valmistaa ja esittää kerhon kokouksissa käsiteltävät asiat
d) panna toimeen kerhon kokouksien tekemät päätökset
e) hoitaa kerhon omaisuutta ja rahavaroja, pitää niistä kirjaa ja tehdä
kalenterivuosittain tilinpäätös sekä esittää se toiminnantarkastajalle
f) periä jäsenmaksut, tai valtuuttaa Suomen Ilmailuliitto perimään ne.
g) käsitellä kysymys jäseneksi ottamisesta
h) pitää luetteloa kerhon jäsenistä
i) valita kerhon varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut tarvittavat
toimihenkilöt
j) ottaa ja erottaa mahdolliset palkattavat toimihenkilöt kerholle ja vahvistaa näiden
palkkaus
k) laatia kerhon tulo- ja menoarvio.
l) ryhtyä kaikkiin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin ja toimiin kerhon
tarkoitusperien saavuttamiseksi
m) erottaa sopimattomaksi katsottu jäsen, jolla on kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa
saatuaan tiedon erottamisesta oikeus tehdä kirjallinen valitus kerhon kokoukselle
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Jaostot ja toimikunnat
8 §. Tarpeen vaatiessa kerho voidaan jakaa epäitsenäisiin jaostoihin tai muodostaa
toimikuntia
Vuosikokous valitsee jokaiselle jaostolle puheenjohtajan sekä tarpeellisen määrän
toimihenkilöitä
Jaostojen ja toimikuntien puheenjohtajat ovat oikeutettuja olemaan läsnä johtokunnan
kokouksissa ja heillä on puhe- mutta ei äänivaltaa.
9 §. Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ennen
helmikuun 28. päivää.
10 §. Toiminnantarkastajain tulee tarkastaa johtokunnan varainhoito sekä kerhon kassa,
tilit, arvopaperit ja muu omaisuus, sekä viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta
jättää johtokunnalle kokoukselle osoitettu kertomus (tilin)tarkastuksesta sekä lausunto
vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
Kerhon nimen kirjoitus
11 §. Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
jonkun johtokunnan jäsenen kanssa. Juoksevissa asioissa kirjoittaa kerhon nimen
puheenjohtaja tai se toimihenkilö, jonka johtokunta siihen valtuuttaa.
Erinäisiä muita määräyksiä
12 §. Päätöksen tekemiseksi näiden sääntöjen muuttamisesta vaaditaan vähintään 2/3
kerhon kokouksessa annetusta äänimäärästä.
Päätöksen tekemiseksi kerhon purkamisesta vaaditaan vähintään 9/10 kerhon
kokouksessa annetusta äänimäärästä.
Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljellejääneet varat siviili-ilmailua
edistäviin tarkoituksiin jollekin toiselle vastaavalle järjestölle paikkakunnalla tai jos
tällaista ei ole, Suomen Ilmailuliitto – Finlands Flygförbund ry:lle.
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