
1 

 

       Heinäkuu 2010 

 

 

 

LENTOTEKNIIKAN KILTA ry:n säännöt 

 

 
1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Lentotekniikan Kilta ry ja sen kotipaikka on Jämsä. 

Toiminta-alueena on Suomen valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä 
nimitystä Kilta. 

 
2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 
 Killan tarkoituksena on ilmailutekniikan ja maanpuolustushengen vaaliminen sekä 

lentoteknillisissä tehtävissä palvelleiden tai alasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä toimiminen. 
Kilta voi liittyä jäseneksi samoja tarkoitusperiä ajaviin järjestöihin. Jäsenet voivat hallituksen 
suostumuksella muodostaa epäitsenäisiä rekisteröimättömiä alaosastoja jäsenten keskinäistä 
yhteydenpitoa ja Killan tarkoitusperiä edistämään. 

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kilta kerää ja taltioi perinneaineistoa, julkaisee Kiltaa 
koskevia painotuotteita. Kilta voi myös järjestää lentonäytös-, näyttely-, esitelmä-, retkeily-, 
koulutus- ja muita vastaavia tilaisuuksia. Kilta voi myös osallistua mainitunlaisiin tilaisuuksiin. 

Toimintansa tukemiseksi Kilta voi asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanna 
arpajaisia ja keräyksiä sekä harjoittaa kioski-, elokuva-, museo- ja kustannustoimintaa. 

Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä omistaa kiinteää 
ja irtainta omaisuutta. 

 
3. § Jäsenet 
 
Killan jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy Killan tarkoituksen ja säännöt. 
Kiltaan voidaan ottaa vuosijäseniä tai kannattavia jäseniä. Vuosijäsenet ovat henkilöitä ja 

kannattavat jäsenet ovat oikeuskelpoisia yhteisöjä. Lisäksi Kilta voi kutsua 
kunniapuheenjohtajan tai Killan hyväksi ansioituneesti toimineita henkilöitä kunniajäseniksi. 
Saavutetut jäsenedut säilyvät. 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta Killan hallitus. 
 
4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 
Jäsenellä on oikeus erota Killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Killan kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
Hallitus voi erottaa jäsenen Killasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 

maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on Kiltaan liittymällä 
sitoutunut tai on menettelyllään Killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Kiltaa 
tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5. § Liittymis- ja jäsenmaksu 

Vuosijäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen 
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. 
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

6. § Hallitus 
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Killan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi valittu  
puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 6 muuta varsinaista jäsentä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä 
sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä (1 + 3). Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa. 

7. § Killan nimen kirjoittaminen 
 
Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai 

taloudenhoitaja, kaksi yhdessä. 
Hallitus voi myöntää taloudenhoitajalle oikeuden yksin kirjoittaa Killan nimen. 
 
8. § Tilikausi ja tilintarkastus 
 
Killan tilikausi on kalenterivuosi.    
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 

tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa 
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

9. § Killan kokoukset 
 
Killan vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään 

toukokuun loppuun mennessä 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun Killan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 

siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Killan äänioikeutetuista jäsenistä 
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty 
hallitukselle. 

Killan kokouksissa on jokaisella vuosijäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja 
kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus 
sekä niillä, joille kokous myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokoukselle osoitetun kirjallisen tai 
suullisen anomuksen perusteella. 

Killan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, 
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestys on suoritettava umpilipuin jos yksikin 
äänestykseen osallistuja sitä vaatii. 

Äänestyksessä käytetään hallituksen ko. tarkoitukseen hyväksymiä äänestyslippuja. 
 
10. § Killan kokousten koolle kutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava Killan kokoukset koolle vähintään neljätoista (14)  vuorokautta 
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, jäsenlehdellä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla 
ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. 

 Kokouskutsussa mainitaan ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäväksi. 
 
11. § Vuosikokous 
 
Killan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 1. kokouksen avaus 
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                    
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolo- ja/tai 

puheoikeuden myöntämiset 
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
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 5. esitetään tilinpäätös, tili- ja vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
 6. päätetään yli/alijäämän käytöstä sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruudet 
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja yhdeksi vuodeksi kerrallaan, muut hallituksen 

jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain 
erovuorossa. 

Samaa puheenjohtajaa älköön valittako enempää kuin neljäksi vuodeksi peräkkäin.  
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  
 Mikäli Killan jäsen haluaa saada jonkin asian Killan vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 

hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle ennen helmikuun loppua, että asia voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun. 

 
12. § Sääntöjen muuttaminen ja Killan purkaminen 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Killan purkamisesta on tehtävä Killan kokouksessa 

vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Killan purkamisesta. 

Killan purkautuessa käytetään Killan varat Killan tarkoituksen edistämiseen 
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Killan tullessa lakkautetuksi 
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

Näissä säännöissä mainitsemattomien asioiden osalta noudatetaan yhdistyslakia. 


