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Kevytilmailu – Light Aviation r.y.   (KILA)

SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi on Kevytilmailu – Light Aviation ry  ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen  tarkoituksena  on  edistää  siviili-ilmailun  ja  erityisesti  kevytilmailun
harrastusta.

Toiminnan  muotoina  ovat  kouluttaminen  ja  harrasteilmailun  mahdollistaminen
jäsenistölle.  Yhdistys  järjestää jäsenilleen siviili-ilmailuun ja  luonnossa olemiseen
liittyvää  koulutusta  ja  ohjausta  kansallisesti  ja  kansainvälisesti.  Yhdistys  voi
järjestää  ilmailun  ja  luontolentämisen  tiedotustilaisuuksia,  näytöksiä,  näyttelyjä,
iltamia  ja  tai  olla  niissä  mukana.  Yhdistys  voi  olla  yhteistyössä  tarkoitusperää
tukevien muiden yhdistysten tai yritysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi  yhdistys  voi  ottaa vastaan sponsoritukea ja  lahjoituksia
sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 

3 § Yhdistys voi olla Suomen Ilmailuliitto  -  Finlands Flygförbund ry:n tai vastaavien
yhdistyksen  tarkoitusperää  tukevien  yhdistysten  jäsen  ja  noudattaa  soveltuvin
kohdin  liittojen  sääntöjä  kuin  myös  niitä  määräyksiä,  joita  liitot  ovat  jäsenilleen
antaneet ja antavat.

Jäsenet

4 §          Yhdistyksen jäseniä ovat:

a) perustajajäsenet  
b) varsinaiset jäsenet 
c) kannatusjäsenet
d) kunniajäsenet
e) tutustujat

 Perustajajäseneksi voidaan hyväksyä perustamiskirjan allekirjoittanut henkilö.
 Hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi henkilön joka sitoutuu yhdistyksen

sääntöihin ja toimintaohjeisiin ja haluaa osallistua yhdistyksen toimintaan. 
 Kannatusjäseneksi  hallitus  voi  hyväksyä  henkilön  tai  oikeuskelpoisen  yhteisön,

joka haluaa tukea ja edesauttaa yhdistyksen toimintaa.
 Kunniajäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, jotka

ovat erityisen ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi.
 Hallitus voi kokonaan tai määräajaksi erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin 

yhdistyksen periaatteita tai rikkonut toistuvasti lentosääntöjä tai yhdistyksen 
toimintaohjeita taikka jäsenen, joka ei kahteen vuoteen ole maksanut yhdistyksen 
kokouksen vahvistamaa jäsenmaksua kehotuksista huolimatta.

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
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Jäsenmaksut

5 § Kevytilmailu – Light Aviation ry:n liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta
erikseen  kullekin  jäsenryhmälle  päättää  syyskokous.  Kunniajäsenillä  ei  ole
jäsenmaksuvelvoitetta.  Liittymismaksut  ja  vuotuiset  jäsenmaksut  suoritetaan
yhdistyksen kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaan. 

Hallitus

6 § Yhdistyksen  toimintaa  johtaa  ja  sen  asioita  ja  taloutta  hoitaa  syyskokouksen
valitsema hallitus, johon kuuluu:

- puheenjohtaja ja 
- 4-6 jäsentä ja 2 varajäsentä

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että 
puolet heistä on vuosittain erovuorossa, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarpeellisiksi 
katsomansa hallinnon toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai 
varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksesta on koolla.

Hallitus valitsee eri toimintahaaroja johtavat elimet ja henkilöt sekä asettaa 
toimikunnat, valiokunnat ja jaokset. Hallitus hyväksyy ja erottaa yhdistyksen jäsenet.

Kokoukset

7 § Yhdistyksen kokouksia ovat:
- Vuosikokous, joka pidetään helmi-maaliskuussa ja
- Syyskokous, joka pidetään loka-marraskuussa sekä
- Ylimääräinen kokous, joka kutsutaan koolle tarpeen vaatiessa tai milloin vähintään
1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sen koolle kutsumista kirjallisesti 
hallitukselta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, 
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle

Kokouksissa on äänivalta yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Yhdistyksen kokouksen
päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
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Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

8 § Hallituksen  on  toimitettava  kokouskutsut  jäsenille  vähintään  14  vrk  vuorokautta
ennen kokousta yhdistyksen nettisivulla ja sähköpostilla niille jäsenille,  jotka ovat
yhdistykselle ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.

Yhdistyksen kokoukset

9 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 kokouksen avaus

Valitaan

2 kokouksen puheenjohtaja
3 kokouksen sihteeri
4 kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijat

Todetaan

5 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä
6 läsnäolijat     

Esitetään ja päätetään

7 kokouksen työjärjestys
8 vuosikertomus
9 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto
10 tilinpäätöksen vahvistaminen
11 vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta ja
12 muut kokouskutsussa mainitut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.

Jäsenten  esitykset  kokouksille  on  toimitettava  kirjallisesti  hallitukselle  vähintään
kuukausi ennen kokousta.

Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 kokouksen avaus

Valitaan

2 kokouksen puheenjohtaja
3 kokouksen sihteeri
4 kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijat

Todetaan

5 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä
6 läsnäolijat 
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Esitetään ja päätetään

7 hallituksen jäsenten lukumäärä
8 valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain tarvittava määrä 
jäseniä hallituksen erovuoroisten jäsenien tilalle
9 valitaan yksi toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja yksi varahenkilö tarkastamaan 
seuraavan vuoden tilejä 
10 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
11 toimintasuunnitelma
12 tulevan kauden talousarvio
13 niistä julkaisuista ja tavoista, joilla kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille 
toimitetaan ottaen huomioon sääntöjen 8§:n
14 muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen tai jäsenien esittämät asiat

Jäsenien esitykset kokouksille on toimitettava kirjallisesti hallitukselle vähintään 
kuukausi ennen kokousta.

Tilit ja tilintarkastukset

10 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Toiminnantarkastajan  tai  tilintarkastajan  on  tarkastettava  hallinto  ja  tilinpito  sekä
viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta annettava tarkastuskertomuksensa ja
lausuntonsa.

Erinäiset säädökset

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin
tai  hallituksen määräämä henkilö yksin.

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  pidetyssä  yhdistyksen  kokouksessa  vähintään  ¾  äänten  enemmistöllä
annetuista  äänistä.  Yhdistyksen  viimeinen  kokous  päättää  yhdistyksen
purkautuessa  tai  tullessa  lakkautetuksi  yhdistyksen  varojen  luovuttamisesta
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.
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