KALLAN LENTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT
Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus
1 § Yhdistyksen nimi on Kallan Lentäjät ry ja sen kotipaikka on Kuopio.
2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää siviili- ja yleisilmailuharrastusta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys antaa mahdollisuuksiensa mukaan lentokoulutusta ja opetusta,
ilmailusta kiinnostuneille jäsenilleen, järjestää erilaisia harrastustilaisuuksia jäsentensä Ientotaidon ja
kiinnostuksen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä järjestää erilaisia ilmailua koskevia tiedotus-,
informaatio- ja esitelmätilaisuuksia. Yhdistys voi osallistua myös erilaisiin ilmailu-tapahtumiin sekä niiden
järjestämiseen yksin ja tai muiden yhteistyötahojen kanssa yhdessä tai erikseen.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia lentonäytöksiä ja muita mahdollisia maksullisia
tilaisuuksia, harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa yhdessä toimipisteessä, järjestää asianmukaiset luvat
saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräystä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksen
tarkoituksena ei ole voiton tai välittömän taloudellisen edun hankkiminen jäsenilleen.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta ja harjoittaa sellaista
ansiotoimintaa, jota voidaan pitää taloudellisesti vähäarvoisena.
3§ Jäsenet
Jäsentyyppejä ovat:
-Varsinainen jäsen
-Kunniajäsen
-Nuorisojäsen (alle 18 vuotta ja huoltajan kirjallinen hyväksyntä)
-Kannatusjäsen
-Yritys-ja yhteisöjäsen
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat fyysiset ja juridiset henkilöt, jotka hallitus on kirjallisesta hakemuksesta
ja kahden jäsenen suosituksesta yksimielisesti hyväksynyt.
Uuden jäsenen hyväksyy tai hylkää yhdistyksen hallitus. Hallituksen ei tarvitse perustella hylkäämistä.
Jäsenyys astuu voimaan vasta, kun hallitus on tehnyt asiasta päätöksen ja kun jäsenmaksu on todennettu
maksetuksi.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen hallitus kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet
yhdistyksen hyväksi. Heillä on myös äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä huoltajan kirjallisella hyväksynnällä nuorisojäseneksi alle 18 vuotiaan
henkilön. Nuorisojäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä juridisen ja fyysisen henkilön. Kannatusjäsenillä on Iäsnäoloja puheoikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kannatusjäsenmaksun määrittää vuosittain
yhdistyksen syyskokous.
Yritys ja yhteisöjäseneksi voi hallitus hyväksyä juridisen yrityksen tai oikeuskelpoisen yhteisön. Yritys- ja
yhteisöjäsenillä on Iäsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Hallitus voi hyväksyä myös koejäseniä. Koejäsenyys kestää enintään koejäseneksi hyväksymistä seuraavan
kalenterivuoden loppuun saakka, jonka ajan kuluessa hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä

varsinaiseksi-, nuoriso-, kannatus- tai yritys- ja yhteisjäseneksi tai hylkäämisestä. Koejäsenellä on samat
velvollisuudet ja oikeudet, äänioikeutta lukuun ottamatta, kuin jäsenellä.
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle
tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pyytämällä pöytäkirjamerkintää
asiasta. Maksettua jäsenmaksua ko. erovuodelta ei palauteta.
Yhdistyksen jäsenen tulee hyväksyä ja noudattaa yhdistyksen voimassa olevaa lento- ja toimintaohjetta.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

4 § Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen yleisiä periaatteita tai vahingoittanut
olennaisesti sen mainetta toiminnallaan. Jos yhdistyksen jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen
eikä ole suorittanut sitä kehotuksesta huolimatta 2 kk aikana eräpäivästä voi hallitus erottaa jäsenen
yhdistyksestä.
5§ Liittymis- ja jäsenmaksut
Jokaisen yhdistyksen jäsenen on suoritettava liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu hallituksen määräämään
aikaan mennessä. Vuotuisia jäsenmaksuja ovat varsinaisen jäsenen, nuorisojäsenen, kannatusjäsenen ja
yritys- ja yhteisöjäsenen jäsenmaksut. Näiden maksujen, suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle määrää
yhdistyksen syyskokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.
6§ Hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään 3 ja enintään 5 jäsentä.
Hallitus valitaan yhdeksi toimintakaudeksi syyskokouksessa.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen
jäsenistä on kokouksessa paikalla. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja
rahastonhoitajan. Hallitus voi myös nimetä muita tarpeelliseksi katsomiaan toimihenkilöitä ja nimetä
toimikuntia hoitamaan hallituksen määrittämiä tehtäviä.
Hallitus voi kutsua kokouksiinsa myös asiantuntijoita jonkin erityisen asian tai syyn johdosta. Heillä ei ole
kokouksissa äänioikeutta.
Hallituksen toimikausi ja yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.
Hallitus voi keskuudestaan valita työvaliokunnan. Työvaliokunta toimii hallituksen alaisena ja sen antamien
ohjeiden mukaan. Hallituksen ja työvaliokunnan sekä tarvittavien toimikuntien kokouksista on laadittava
pöytäkirja, jonka allekirjoittavat ko. puheenjohtaja ja sihteeri. Työvaliokunnan ja toimikuntien pöytäkirjat
merkitään aina tiedoksi yhdistyksen hallituksen kokouksien pöytäkirjaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäseniä sitä vaatii.
Hallituksen jäsen voi kuulua hallitukseen korkeintaan 5 toimikautta peräkkäin. Tämän jälkeen jäsenen onpidettävä vähintään yksi välivuosi.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi, yhdessä
jonkun toisen hallituksen jäsenen kanssa. Lisäksi hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen
toimihenkilölle.

8§ Kokoukset
Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokous helmi - maaliskuussa ja syyskokous loka marraskuussa.
Hallitus voi kutsua ylimääräisen kokouksen koolle silloin, kun yhdistyksen kokous tai hallitus sen
tarpeelliseksi katsoo.
Hallituksen tulee kutsua ylimääräinen kokous koolle viipymättä kun vähintään 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään 30
vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut kirjallisesti vaatimuksen asiasta.
Kutsu yhdistyksen kokouksiin annetaan vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta sääntöjen 13 §:n
määrätyllä tavalla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Yhdistyksen kokouksissa on käsiteltävä niitä jäsenten esityksiä, jotka ovat lähetetty etukäteen hallitukselle
kirjallisesti vähintään 21 vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta.

9§ Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Hallituksen vuosikertomus edelliseltä toimintakaudelta.
2. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan yhdistyksen hallinnosta ja talouden hoidosta antama kertomus.
Toimenpiteet, joihin mahdollisesti on aihetta edellä mainitun kertomuksen johdosta.
3. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen.
4. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle.
2. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
3. Hallituksen puheenjohtajan valinta, hallituksen jäsenmäärän päättäminen sekä hallituksen muiden
jäsenten valinta.
4. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valinta.

5. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11 § Äänioikeus ja äänestys
Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä, ei kuitenkaan
nuoriso-, kannatus-, yritys- ja yhteisöjäsenillä.
Äänioikeutta voi käyttää myös valtakirjalla.

12 § Yhdistyksen tilivuosi
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on luovutettava valitulle tilintarkastajalle tai
toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan
on tarkastettava yhdistyksen hallinto ja tilinpito ja jätettävä tilin- tai toiminnantarkastuskertomuksensa
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Erinäisiä säännöksiä
13 § Kokouskutsut ja muut tärkeät tiedonannot jäsenille ilmoitetaan sähköpostitse tai muutoin kirjallisesti.
14 § Yhdistyksen kokouksista pidetään aina pöytäkirjaa, jonka tarkastavat kokouksissa valitut ja läsnäolleet
kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
15 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos kokouskutsussa on asiasta mainittu ja jos muutosta kannattaa
vähintään 3/4 annetuista äänistä. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden
viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.
16 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä
yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys on päätetty
purkaa tai se lakkautetaan sen omaisuus ja arkistot luovutetaan yhdistyksen tarkoitusperiä läheisesti
toteuttavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle josta viimeisessä kokouksessa tehdään päätös.

