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Kuhmon Ilmailukerho r.y •.

SÄÄNNÖT

1 Kerhon nimi, kotipaikka ja tarkoitus:
1.§

Yhdist~ksen, jota näissä säännöissä sanotaan kerhoksi, nimi on
Kuhmon Ilmailukerho r.y. ja sen kotipamkka on Kuhmon kunta Ou-
lun läänissä ja toiminta-alueena Kuhmon pitäjä.

Z-. §
Kerho on perustettu loklkuun 11 päiv~nä 1959 ja sen tarkoi-

tuksena on edistää ja kehittää siviili-ilmailua kerhon toiminta-
alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho harJ'oittaa onetus-
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ta siviili-ilmailussa käytettäväksi suunnitellun tai sovelletun
materiaalin ja siihen kuuluvien koulutusvälineiden käytössä,
järjestää. lentokilpailuja, lentonäytöksiä, ILma iLunäy t t eLy j ä ja
..":'päiviä,sekä ryhtyy muihin asiaa edistäviin aama n.luontoi.si Ln . toi-
menp i teisiin. Varoja toimintansa tukem i seksi kerho hankkii toi-
meenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia,
kilpailuja ja juhlia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testa-
mentteja.

3.§
Kerhon virallinen kieli on suomi.

II Kerhon jäsenet:
Kerhon jäseneksi voi päästä jokainen kerhon johtokunnan hy-

väksymä puhdasJlaineinen henkilö tai opiskelukelpoinen yhteisö,
joka suorittaa liittymismaksun ja sitoutuu suorittamaan vuotu1sen
jäsenmaksun, noudattamaan kerhon ja Suome'l1Ll.ma i Lu'li j tto - Fin-
lands Flygförbund r.y:n s~äntöjä ~a päätöksiä. Uudelle jäsenelle
annetaan, hänen suoritettuaån ensinl1~isen jäsenmaksunsa, jäsen-
kirja tai -kortti. Nimi, syntymäaika, ammatti ja muut tarpeelliset
tiedot merkitään kerhon jäsenluettoloon. Erotessa on jäsenkirja
tai -kortti annettava takaisin ja eroamispäiv~ merkittävä jäsenlu-
ettoIaan.

Kannattavaksi jäseneksi voi kerhon johtokunta ottaa henki-
löitä tai oikuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat vuotuisen tai
kertakaikkisen kannatus jäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voi kerho kutsua henkilöitä, jotka erikoisen
huomattavasti ovat auttaneet kerhon toimintaa. Päätös kunniajäse-
neksi kutsumiseksi tehdään kerhon kokouksessa ja sen on saatava 2/3
annetuista äänistä. Kunniaj~senellä ei ole jäsenmaksu velvollisuutta.
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Päästäkseen osalliseksi kerhon jäsenilleen tarjoamista edui-
sta on jäsenen huolehdittava jäsemnaksujensa määräaikaisesta suo-
rittamisesta. Jäsen on oikeutettu kantamaan kerhon merkkiä, jonka
luovuttaminen kerhoon kuulumattomalle henkilölle johtokunnan lu-
vatta on kielletty. Erityisesti ansioituneelle jäsenelle johtokun-

~ ta on oikeutettu antamaan kerhon ansiomer~ke~~~
6.§

Jäsen, joka haluaa erota kerhosta, tehköön siitä kirjallisen
ilmoituksen kerhon johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai il-
moi ttakoon sii tä suullisesti kerhon k.okouksessa pöy t äk i.rjaan mer-
kitsemistä varten. Eroava jäsen on~elvollinen suorittamaan kaikki
näiden sääntöjen perusteella asetetut jäsenmaksut sanotun vuoden
loppuun asti.

Jäsen, joka ei noudata kerhon sääntöjä ja päätöksiä tai sen
virkailijoiden oikeutettuj~ määräyksiä tai laiminlyö yhden vuoden
jäsenmaksun suorittamisen määräaikana tai rikkoo kunnian- tai ri-
koslakeja, voi kerhon johtokunta erottaa kerhosta. Rangaistuspää-

. .

töksestä on rangaistu jäsen oikeutettu vetoamaan kerhon kokoukseen
jättä~ällä 14 päivän kuluessa rangaistuspäätöksestä tiedon saatu-
aan, tiedonantopäivää lukuunottamatta, valituskirjelmän johtokunnalle •

. 111 Liittymis- ja jäsenmaKsut: 7.§
Liittymis- ja jäsenmaKsujen suuruuden määrää kerhon vuosiko-

kous Kutakin vuotta varten erikseen. JäseYl.maksuon suoritettava en-nen
tilivuoden loppua.
IV Kerhon kOKoukset:

8.§
Kerhon vuosiKokous pitetään Kunkin vuoden tammikuussa johto-

Kunnan lähemmin määräämässä paikassa ja aikana.
VUOSIKOKOUF':SESSA KÄSITELLÄÄN SE1JRAAVAT ASIAT:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, Kaksi pöytä-

kir jan tarkasta jaa sek ä ään t erLask i jat
2) todetaan kokouksen laillisuus.
3) luetaan kerhon vuosi- ja tilikertomus sekä tilitarkasta-

lien lausunto.
4) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomai-

sille.
5) vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksuje~ suuruus.
6) vahvistetaan johtokunnan seuraavaa toimintavuotta varten laa-

tima toimintasuunnitelma seKä tulo- ja menoarvio.
7) valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä jäsenet vuodeksi

Kerrallaan.
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8) valitaan kaksit tilintarkastajaa ja heille varamiehet ku-
luvan vuoden tilejä tarkastamaan.

9) valitaan edustajat SuomeriIlmailuliiton vuosi- ym. kokouksiin,
10) käsitellään muut johtokunnan mahdollisesti esttämät asiat.
Kerhon kokouksen avaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä vara-

puheenjohtaja tai vanhin johtokunnan tai kerhon jäsen.
9.§

Kerho kokoontuu paitsi vuosikokouksessa, myöskin millon johtokunta
katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenen ( 10 ) kerhon
jäsentä sitä johtokunnalta vaatii eritisesti ilmoitettua asiaa varten.

Kerhon kutsuu kokoon johtokunta kirjallisesti kullekin jäsenelle
lähetettävällä ilmoituksella, julki panolla yJeisillä paikoille tåi
sanomalehtien väli tyksellä vähintään seitsemän ( 7 ) p ä.iv ää ennen

• •kokousta. Kokouskutsuissa on otettava huomioon yhdistyslain määräyk-
set. Muista asioista johtokunta ilmoittaa j~senille parhaaksi kat-"
somallaan tavalaan.

10.§
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ainoastaan ne asiat,

joita varten kokous on kutsuttu koolle.
Asioista, joita jäsenet haluavat vuosi- tai ylimääräisessä ko-

kouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä kerhon johtokunnalle kirjalli-
ren esitys viimeistään viisi ( 5 ) päivää ennen kokouskutsun julkis-
tamista. Kerhon kokouksessa on kullakin jäsenellä, lukuunottamatta
kannattavia jäseniä, yksi ääni.
V Kerho asioiden hoitaminen:

1 1 • §
Kerhon asioita hoitaa ja siitä edustaaiilain'11ukaisena halli-

tuksena vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava johtokunta,
johon kuuluu puheenjphtaja sekä k~usi ( 6 ) jäsentä. Johtokunta va-
litsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoi-
tajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös johtokunnan
ulkopuolelta.

Johtokunnan velvollisuutena on yleensä valvoa kerhon ja sen
jäsenten toimintaa, pitää jäsenluetteloa, sääntöjen mukaisesti hoi-
~aa kerhon yhteisiä asioita ja taloutta, sekä vastata kerhon varo-
jen hoidosta, laatia ja vuosikokoukselle esittää kerhon vuosi- ja
tilikertomus, toimittaa tarpeellise:t tiedot jäsenille, hyväksyä ker-
hoon pyrkivät uudet jäsenet, päättää ansiomerkkien jakamisesta, kut-
sua kokoon kerhon kokoukset, esittää asiat kerholle sekä ryhtyä kaik-
kiin niihin toimenpiteisiin, joita kerhon etu vaatii. Johtokunnan
kutsuu kokoon sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtaja.
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Johtokunta on päät.ö sva.ltainen, jos vähintään neljä ( 4 ) jäsentä
on paikalla ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu
vähintään viisi ( 5 ) päivää aikaisemmin. Kutsussa on mainittava kä-
siteltävät asiat.

12§
Kerhon virkailijoiden tehtävät ja velvollisuudet ovat seuraavat:

Puheenjohtaja valvoo ja edustaa ylinnä kerhoa ja sen etyja, kutsUUG
kokoon johtokunnan ja johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa ja

~hyväksyy maksettavat laskut.
Sihteeri hoitaa kerhon kirjeenvaihdon, pitääpöytäkirjaa johtokun-
nan kokouksessa, laatii vuoRj~prtomuksen, jonka johtokunta tarkastaa
ja allekirjoittaa, ki~j6ittaa~jä8erikirjatr(-kortit) ja hoitaa arkistoa.
Rahastonhoitaja hoitaa kerhon rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä
huolehtii saatavien perimisestä ja veJkojen maksamisesta. Hän on
velvollinen hoitam.aan kerhon kirjanpidon.
Edellä mainittuja toimintoja voidaan yhdistää. Tarpeen tullen voidaan
valita ~irkailijoille varamiehet ja lisätä heidän lukuaan. Johto-
kunta voi antaa lisämääräyksiä 1irkailijoiden tehtävistä ja velvolli-
suuksista~ Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajille vähint-
ään kaksi ( 2 ) viikkoa ennen vuosikokous ta.

Tilintarkastajien on tarkastettava kerhontilit ja kalusto sekä
esitettävä niistä johtokunnalle kirjallinen lausunto vähintään viikkoa
ennen vuosikokousta. Heidän on pidettävä silmällä, että johtokunta
toimii kylli~ tarmokkaasti, ja he voivat vaatia milloin tahansa tili-
kirjat nähtäväksi.

13.§
Kerhon tilivuosi on kalenterivuosi.

14.§
Kerhon nimen merkitsevät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sih-

teeri, ja rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä.
15.§

Kerhon tekemät p~ätökset astuvat voimaan heti, ellei niitä teh-
-täessä ole siitä yoisin määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää.
VI Muita määräYksiä:.,

16.§
Sen lisäksi mitä näi ssä säännö issä on "1äärä.tty,noudatetaan voi-

massa olevan yhdistyslain määräyksiä.
Tarpeen vaatiessa voi kerhon kokous ·näiden sääntöjen ja yhdistys-

lain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi kerhon sisäistä toimintaa
järjestäviä säädöksiä.



17.§
Näiden s~änt6jen muuttamista tai kerhon purkamista koskevia

päätöksiä on, ollakseen pät ev ä , tehtävä kahdessa ( 2 ) vähintään
kahden viikon väliajoin pidettävissä kerhon kokouksessa. Päätös
tulee voimaan , jos molemissa kokouksissa muuttamista tai purkami:tta
on kannattunut vähintään 2/3 kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

18.§
Jos kerho on päätetty purkaa, on sen jäljelle jäänyt omaisuus

luovutettava tarkoitukseen, joka lähinnä vast~a kErhon periaatetta.
Mitä kerholle lahjoitettuihin tai testamentattuihin varoihin tulee,
päättäköön kerhon kokous niiden vastaisesta hoidosta ja käyttämisestä
samanlaatuisiin tarkoituksiin, joihi~ ne on aiottu.
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