
ILMAVOIMIEN KILTALIITTO RY:N SÄÄNNÖT 
 
 

Nimi, kotipaikka ja toimialue 
 

 1. 
Yhdistyksen nimi on Ilmavoimien Kiltaliitto ry, mistä näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton 
kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toimialue on Suomen valtakunnan alue. 
 

Tarkoitus ja toiminta 
 

2. 
Liiton tarkoituksena on vaalia maanpuolustusaatetta ja ilmailuhenkeä sekä toimia ilmapuolustuksen 
perinteitä vaalivien maanpuolustuskiltojen yhteistyöelimenä. Liitto voi kuulua jäsenenä muihin 
maanpuolustusjärjestöihin. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää koulutus- ja virkistystoimintaa 
sekä osallistuu maanpuolustus- ja ilmailutapahtumiin ja niiden järjestämiseen. Toiminnan tukemiseksi 
liitto voi asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää 
ansiotoimintaa sekä toimeenpanna arpajaisia, keräyksiä tai maksullisia tilaisuuksia. 
Liitto voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta. 
 

Jäsenyys 
 

3. 
Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä ilmapuolustuksen perinteiden hyväksi toimivia rekisteröityjä 
maanpuolustusyhdistyksiä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää liiton hallitus. 
Liiton kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni kutakin alkavaa 400 jäsentä kohden. 
 

4. 
Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa 
jäsenen, joka on toiminut vastoin liiton sääntöjä tai vahingoittanut toiminnallaan huomattavasti liittoa. 
 

Jäsenmaksu 
 

5. 
Jäsenet maksavat liiton vuosikokouksen määrittämän jäsenmaksun liitolle. 
 

Kokoukset 
 

6. 
Liiton vuosikokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Vuosikokouksen ja muut liiton 
kokoukset kutsuu koolle liiton hallitus kirjeellä, joka on postitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta 
ennen kokousta. 
 
Vuosikokouksessa 
 

1. Esitetään hallituksen laatima liiton toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä 
tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintakaudelta. 

2. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen 
jäsenille sekä muille tilivelvollisille. 

3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus ja talousarvio. 
4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. 
5. Valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja. 
6. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
7. Valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle varahenkilö. 
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut, hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään 

kuukausi ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat. 
 

7. 
Liiton ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle, kun liiton kokous on niin päättänyt, hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 osa äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä 
varten kirjallisesti vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle viipymättä. 
 

Hyväksytty 2008 



Hallitus 
 

8. 
Liiton asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme 
(3) ja enintään kaksikymmentä (20) muuta varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
Kustakin jäsenyhdistyksestä voi hallituksessa olla kerrallaan enintään yksi jäsen. 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt. 
Toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. 
 

9. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun 
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. 
 
        

Toiminta- ja tilikausi sekä nimen kirjoittaminen 
 

10. 
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Liiton tilit, tuloslaskelma ja tase, toimintakertomus sekä muut 
tarpeelliset asiakirjat on jätettävä viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajalle, jonka 
tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 
 

11. 
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä sihteerin 
tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi oikeuttaa yhden tai useamman henkilön kirjoittamaan liiton 
nimen yksin. 
 

Sääntöjen muuttaminen tai liiton purkaminen 
 

12. 
Päätöksiin, mitkä tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista tai liiton purkamista, vaaditaan vähintään 
kolme neljäsosaa (3/4) liiton kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta tai liiton 
purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Sääntömuutoksella ei saa loukata saavutettuja 
jäsenoikeuksia. 
 

13. 
Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus siirtyy ilmapuolustuksen perinteitä vaaliviin 
tarkoituksiin liiton kokouksen päätösten mukaisesti. 
 
  _______________________________ 


