Suomen Lentäjäliitto - Finnish Pilotsʼ Association
Säännöt
§ 1 Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen Lentäjäliitto – Finnish Pilots’ Association.
§ 2 Yhdistyksen kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa.
§ 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
3.1. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Liikennelentäjiä kokoavana aatteelisena kattojärjestönä
3.2. Yhdistys edistää jäsentensä tiedonvaihtoa ja –hankintaa ulkomailla toimivien lentäjäyhdistysten
kanssa, ja samalla Suomessa toimivien lentäjien äänen kuulumista kansainvälisissä
ilmailufoorumeissa.
3.3. Yhdistys seuraa ja edistää ilmailualan yleistä kehitystä, erityisesti lentoturvallisuutta sekä
liikennelentäjien ammatillisia edellytyksiä Suomessa ja muualla maailmassa.
3.4. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys toimii yhteistyössä International Federation of Air
Line Pilots’ Associationin ja muiden kansainvälisten lentäjäyhdistysten kanssa, tekee aloitteita
ja esityksiä sekä antaa lausuntoja, järjestää kokouksia ja neuvottelutilaisuuksia, laatii selvityksiä
ja harjoittaa tiedotustoimintaa.
3.5. Yhdistys ei ole taloudellista voittoa tai tuottoa hakeva yhteisö.
3.6. Yhdistys järjestää jäsenilleen jäsenetuja, koulutus- ja huvitilaisuuksia sekä muita vastaavia
tapahtumia.
§ 4 Jäsenmaksu
4.1. Yhdistys kerää jäsenyhdistyksiltä jäsenmaksun.
4.2. Jäsenmaksuvelvollisuus ja jäsenmaksun suuruus vahvistetaan vuosittain Yhdistyksen
vuosikokouksessa.
4.3. Jäsenmaksu määräytyy jäsenyhdistyksen lentäjäjäsenmäärän perusteella.
4.4. Tarvittaessa Yhdistyksen hallitus voi kutsua koolle § 17 mukaisen Yhdistyksen ylimääräisen
kokouksen päättämään jäsenmaksun mahdollisesta muuttamisesta.
§ 5 Tilikausi
Tilikausi on kalenterivuosi.

§ 6 Jäsenet
6.1. Yhdistyksessä voi olla yhdistysjäseninä varsinaisia jäseniä ja oppilasjäseniä, sekä
henkilöjäseninä ulkojäseniä. Jäsenhakemukset käsitellään Yhdistyksen hallituksen kokouksessa.
6.2. Varsinainen jäsenyys
Hakemuksen perusteella varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity
yhdistys, joka on kaupallista lentoliikennettä harjoittavan lentoyhtiön palveluksessa
olevien lentäjien muodostama tai näitä edustava järjestö.
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on puhe-, ehdotus- ja äänioikeus. Kullakin varsinaisella jäsenellä
on oikeus lähettää Yhdistyksen kokoukseen enintään kolme edustajaa.
Puhe-, ehdotus- ja äänioikeutta Yhdistyksen kokouksissa käyttävät varsinaisten jäsenten
valtuuttamat edustajat. Lisäksi jäsen voi ilmoittaa kokoukseen tarkkailijoita, joille yhdistyksen
kokous voi myöntää puheoikeuden.
Hallitus pitää luetteloa jäsenyhdistyksistä ja niiden jäsenistä. Jäsenrekisteri päivitetään
toimikauden alussa ja tarvittaessa hallituksen toimesta.
6.3. Oppilasjäsenyys
Hakemuksen perusteella oppilasjäseneksi voidaan hyväksyä sellainen rekisteröity yhdistys, joka
on kaupalliseen lentoliikenteeseen tähtäävän lentokoulun oppilasyhdistys.
Kullakin oppilasjäsenellä on oikeus lähettää Yhdistyksen kokoukseen enintään 2 edustajaa.
Oppilasjäsenellä ei ole ehdotus- eikä äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen kokous voi myöntää oppilasjäsenelle puheoikeuden.
Hallitus pitää luetteloa Yhdistyksen oppilasyhdistyksistä ja niiden jäsenmääristä.
Oppilasjäsenrekisteri päivitetään toimikauden alussa ja tarvittaessa hallituksen toimesta.
6.4. Ulkojäsenyys
Hakemuksen perusteella ulkojäseneksi voidaan hyväksyä sellainen yksityinen henkilö, joka on
opiskellut kaupalliseen lentoliikenteeseen tähtäävässä lentokoulussa. Ulkojäsenellä ei ole ehdotuseikä äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Ulkojäsenellä on läsnäolo-oikeus yhdistyksen
kokouksessa. Yhdistyksen kokous voi myöntää ulkojäsenelle puheoikeuden. Ulkojäsenen
vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden vahvistaa hallitus.
§ 7 Yhdistyksestä erottaminen ja eroaminen
7.1. Yhdistys voi erottaa jäsenyhdistyksen seuraavin perustein:
Jäsenyhdistys on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin tämä on Yhdistykseen liittymällä
sitoutunut; tai
Jäsenyhdistys on menettelyllään Yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
Yhdistystä; tai
Jäsenyhdistys ei enää täytä Yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
7.2. Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus jäsenyhdistyksen erottamiseen, jos tämä ei ole
maksanut jäsenmaksuaan 6 kuukauden sisällä eräpäivästä. Erottamisesta päättää Yhdistys
kokouksessaan. Päätöksessä on aina ilmoitettava erottamisen syy. Jäsenyhdistys ei ole
Yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta.

7.3. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenyhdistykselle on varattava tilaisuus
selityksen antamiseen, ellei erottamisen syynä ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
7.4. Jäsenyhdistys voi erota Yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä Yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan
merkittäväksi. Ero astuu voimaan kuluvan toimintakauden viimeisenä päivänä. Jäsenyhdistys
on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun ko. toimintakauden osalta.
§ 8 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa:
- hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä; tai
- hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen
kanssa; tai
- henkilöt, joilla on Yhdistyksen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen
nimenkirjoitusoikeus, kaksi (2) yhdessä.
§ 9 Toimintakausi
Yhdistyksen toimikausi on kalenterivuosi.
§ 10 Yhdistyksen hallitus ja hallituksen jäsenten valitsemistapa
10.1. Yhdistyksen hallitus muodostuu vuosikokouksen valitsemista vähintään kolmesta (3) ja
enintään kahdestakymmenestä (20) jäsenestä sekä enintään kymmenestä (10) varajäsenestä
Hallitukseen pyritään valitsemaan kustakin jäsenyhdistyksestä 1 jäsen sekä 1 varajäsen. Hallitus
valitsee keskuudestaan sihteerin.
10.2. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan Yhdistyksen vuosikokouksessa
hallituksen jäsenistä.
10.3. Hallituksen jäsenten toimikausi on Yhdistyksen toimikausi. Hallituksen jäsenten valintaa
peräkkäisiksi toimikausiksi ei ole rajoitettu.
§ 11 Yhdistyksen tilit
11.1. Hallitus on vastuussa tilinpäätöksestä.
11.2. Yhdistyksen tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus esitetään
toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen tilinpäätöskokousta.
11.3. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi (2) viikkoa
ennen tilinpäätöskokousta.
§ 12 Pöytäkirjan laatiminen
12.1. Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että Yhdistyksen kokouksessa
tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja.

12.2. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava sekä vähintään kahden
kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava tai Yhdistyksen itsensä hyväksyttävä.
12.3. Yhdistyksen sihteerin tulee toimittaa jäsenyhdistyksille kokousten päätöspöytäkirjat
viipymättä niiden valmistuttua. Pöytäkirja voidaan toimittaa myös sähköisessä muodossa.
§ 13 Yhdistyksen kokoukset, yleistä
13.1. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.
13.2. Päätösvalta Yhdistyksessä kuuluu Yhdistyksen kokoukselle. Jäsenyhdistyksellä on
Yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni jokaista Yhdistyksen jäsenrekisteriin
kalenterivuoden alussa merkattua jäsenyhdistyksen jäsentä kohti.
13.3. Kokouksia johtaa, varsinaisia kokouksia lukuunottamatta, Yhdistyksen hallituksen
puheenjohtaja. Mikäli hän on kokouksesta estynyt, puhetta johtaa Yhdistyksen hallituksen
varapuheenjohtaja.
13.4. Yhdistyksen kokouskutsu on julkaistava viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta tai
sähköpostilla tai kirjallisesti jäsenten ilmoittamaan osoitteeseen.
§ 14 Sääntömuutokset
14.1. Sääntömuutokset päätetään vuosikokouksessa, Tilinpäätöskokouksessa tai ylimääräisessä
yhdistyksen kokouksessa.
14.2. Päätökseen vaaditaan vähintään 7/8 - enemmistö annetuista äänistä.
§ 15 Hallituksen kokoukset
15.1. Hallituksen kokouksia pidetään aina, kun hallitus katsoo siihen olevan tarvetta.
15.2. Hallituksen äänestyksissä kaikilla hallituksen jäsenillä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan
puheenjohtajan ääni ratkaisee. Jokaisella Yhdistyksen hallituksen jäsenellä on oikeus vaatia asian
käsitettelyä Yhdistyksen kokouksessa.
15.3. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet
muista hallituksen jäsenistä ovat paikalla.

§ 16 Vuosikokous
16.1. Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään vuosittain joulukuun aikana, käsitellään
seuraavat asiat:
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
- Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja mahdolliset muut toimihenkilöt.
- Valitaan hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen
jäsenistä.
- Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi (1-2) varatoiminnantarkastajaa.
- Vahvistetaan hallituksen laatima tulo- ja menoarvio seuraavalle toimikaudelle.
- Päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta ja suoritustavasta.
- Käsitellään hallituksen esittämät asiat sekä muut Yhdistyksen jäsenten vuosikokoukselle
osoittamat ja vähintään viisi (5) vuorokautta ennen vuosikokousta hallitukselle todisteellisesti
jättämät asiat.
16.2. Vuosikokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.
§ 17 Ylimääräinen kokous
17.1. Yhdistyksen vuosikokouksen lisäksi on Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsuttava
koolle seuraavissa tapauksissa:
1. Milloin vähintään yksi jäsenyhdistys sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
hallitukselta vaatii.
2. Milloin Yhdistyksen kokous niin päättää tai Yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta.
17.2. Kokouksessa käsitellään hallituksen esittämät asiat sekä muut Yhdistyksen jäsenten
kokoukselle osoittamat ja viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle
todisteellisesti jättämät asiat.
17.3. Ylimääräinen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.
§ 18 Tilinpäätöskokous
18.1. Yhdistyksen tilinpäätöskokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja mahdolliset muut toimihenkilöt.
3. Esitetään toimintakertomus edellisestä toimikaudesta.
4. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä Yhdistyksen
hallitukselle.
6. Käsitellään hallituksen esittämät asiat sekä muut Yhdistyksen jäsenten tilinpäätöskokoukselle
osoittamat ja viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta hallitukselle todisteellisesti jättämät asiat.
18.2. Yhdistyksen hallituksen jäsenet eivät voi toimia tilinpäätöskokouksen toimihenkilöinä
eivätkä käyttää jäsenyhdistyksensä äänivaltaa.

18.3. Tilinpäätöskokous on päätösvaltainen kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.
§19 Yhdistyksen purkaminen
19.1. Yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää Yhdistyksen vuosi-, tilinpäätös- tai ylimääräisessä
kokouksessa.
19.2. Mikäli Yhdistys puretaan, tulee Yhdistyksen viimeisen kokouksen päättää jäljellä olevien
varojen jakamisesta seuraaviin tarkoituksiin:
- rekisteröidyille ilmailualan järjestöille tai säätiöille mikäli mahdollista ilmailun,
ilmailuharrastuksen tai lentokoulutuksen kehittämiseksi; ja/tai
- rekisteröidyille säätiöille tai museoille mikäli mahdollista ilmailuhistorian säilyttämiseksi.

