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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Nimi: UTIN ILMAKILTA RY
Utti Air Force Heritage Society
Kotipaikka: Kouvola

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Utin Ilmakilta ry. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta. Killan kotipaikka on
Kouvola.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Killan tarkoituksena on maanpuolustushengen ja ilmailuperinteiden vaaliminen. Killan perinneyksikkö on
Helikopteripataljoona. Kilta toimii yhdyssiteenä perinneyksikössä palvelevien ja muiden ilmailusta
kiinnostuneiden välillä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi
-kerätä perinneaineistoa
-suorittaa kiltaa koskevaa julkaisutoimintaa
-osallistua lentonäytöksiin ja näyttely- sekä juhlatilaisuuksiin
-järjestää esitelmä- ja harrastustilaisuuksia, retkiä, juhlia sekä muita vastaavia tilaisuuksia
-liittyä jäseneksi samoja tarkoitusperiä vaaliviin yhdistyksiin

Toimintansa tukemiseksi kilta voi
-omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta
-järjestää arpajaisia, maksullisia tilaisuuksia ja keräyksiä
-harjoittaa museo-, julkaisu-, kustannus- ja kiltatuotteiden myyntitoimintaa
-ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja ja kerätä eritavoin varoja toimintansa tukemiseksi.

3§ Jäsenet
Killan jäseneksi voidaan hyväksyä killan tarkoitusperät hyväksyvä Suomen kansalainen tai pysyvästi
Suomessa asuva, ilmailusta kiinnostunut henkilö. Jäsen voi olla: varsinainen jäsen, perhejäsen,
nuorisojäsen, kunniapuheenjohtaja, kunniajäsen ja kannatusjäsen.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota killasta ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti puheenjohtajalle tai hallitukselle.
Jäsen voi myös ilmoittaa erosta killan kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen killasta, jos hän on:
-jättänyt toistuvasti maksamatta jäsenmaksunsa
-jättänyt täyttämättä velvoitukset, joihin hän kiltaan liittymällä on sitoutunut
-menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa tai
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja
-jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen killan seuraavan kokouksen ratkaistavaksi jättämällä valitus neljän
viikon kuluessa hallituksen päätöksen tiedoksisaannista

5§ Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden määrää killan kokous

6§ Yhdistyksen tili- ja toimintakausi
Killan tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Luottamus- ja toimihenkilöiden toimikausi kestää säännöissä
määritellyn toimikauden.

7§ Yhdistyksen kokoukset
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Killan kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään
marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun killan kokous niin päättää tai kun hallitus niin päättää tai
kun 1/10 äänioikeutetuista jäsenistöstä hallitukselle lähettämällä kirjallisella esityksellä niin vaatii.
Killan kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kokous voi erikseen myöntää puhe- ja läsnäolo-
oikeuden. Killan kokouksien päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8§ Killan kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava kokous koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille
postitetuilla kirjeillä, paikallisessa sanomalehdessä, tekstiviestillä tai sähköpostitse.

9§ Kokoukset

Killan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Kokouksen avaus
2.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.Esitetään toimikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6.Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä jäsenistön viimeistään ennen helmikuun loppua
hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat
8.Käsitellään muut työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä hyväksytyt asiat
9.Huomionosoitukset ja palkitsemiset
10.Kokouksen päättäminen

Killan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Kokouksen avaus
2.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus ja perimistapa.
6.Valitaan killan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
7.Valitaan killan rahastonhoitaja
8.Päätetään toimihenkilöiden mahdollisista korvauksista
9.Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10.Valitaan killan edustajat yhdistyksiin ja säätiöihin, joiden toimintaan kilta osallistuu
11.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja jäsenistön viimeistään ennen elokuun loppua hallitukselle
kirjallisesti esittämät asiat
12.Käsitellään muut työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä hyväksytyt asiat
13.Kokouksen päättäminen

10§ Hallitus
Killan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.
Hallituksen jäsenten tulee olla killan jäseniä. Puheenjohtaja valitaan joka vuosi. Muiden hallituksen jäsenten
toimikausi on kaksi vuotta siten, että puolet hallituksesta on erovuorossa. Hallitus valitsee sihteerin ja
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi tarpeen mukaan perustaa toimikuntia ja nimetä
toimihenkilöitä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta
tarpeen vaatiessa tai, kun vähintään kolme hallituksen jäsentä niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme hallituksen jäsentä on paikalla. Hallituksen
kokouksissa äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11§ Hallituksen tehtävät
1.Edustaa kiltaa
2.Hyväksyä killan jäsenet ja ylläpitää jäsenrekisteriä
3.Valmistella ja kutsua koolle killan kokoukset sekä toimeenpanna niissä päätetyt asiat
4.Laatia esitykset killan toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
5.Hoitaa killan taloutta ja omaisuutta
6.Laatia ja ylläpitää kiltatalon säännöt yhdessä muiden toimijoiden kanssa

12§ Tilit ja nimenkirjoittaminen
Killan tilikausi on kalenterivuosi. Killan tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on esitettävä
toiminnantarkastajille ennen helmikuun loppua, joiden tulee antaa tarkastuskertomus viimeistään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta. Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai hallituksen oikeuttama henkilö.

13§ Killan tunnus-/ muistoesineet
Killan lippu
Lippu on tunnus ja killan symboli, se yhdistää kaikkia kiltalaisia ja lujittaa yhteenkuuluvaisuutta ja
luottamusta.
Killan pienoislippu
Killan standaari
Killan plaketti
Killan logo

14§ Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja killan purkamisesta on tehtävä killan kokouksessa vähintään kolme
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neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
killan purkamisesta. Killan purkautuessa käytetään sen varat purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Killan tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Puheenjohtaja

Henkilötunnus (tallennettu, ei näytetä)

Nimi VIISANEN LASSI

Osoite Latomutka 3

Postinumero 45360

Postitoimipaikka Valkeala

Sähköpostiosoite lassi.viisanen@pp.inet.fi

Allekirjoitukset

07.02.2019 VIISANEN LASSI (tallennettu, ei näytetä) pankkitunniste:50020190207224700193423

Vireilletulo

Maksettu 2019.02.07 23:07:12

Vireilletulopäivä 08.02.2019
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