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Esityslista 
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa. 

4. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa. 

5. Esitellään hallituksen ehdotus kerhon uusiksi säännöiksi 

6. Hallituksen ehdotus luotollisen tilin avaamisesta ja valtuuksista päättäminen 

7. Esitellään hallituksen laatima vuosikertomus. 

8. Esitellään tilinpäätös kertomus. 

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

10. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille. 

11. Käsitellään muut hallituksen esittelemät asiat sekä jäsenten esittämät asiat jotka on saapuneet 

hallitukselle kirjallisena viimeistään 1. tammikuuta mennessä. 

PJ Ville Repo, siht. Niko Ikonen, pöytäkirjan tark./ääntenlaskija Jan Karling & Markku Karekari 

Sääntöehdotus 

Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Malmin Ilmailukerho ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Näissä säännöissä 
käytetään nimeä Ilmailukerho. 

Ilmailukerhon tarkoitus 

Ilmailukerhon tarkoituksena on koota ilmailusta kiinnostuneita ihmisiä edistämään ja harrastamaan 
yleisilmailua sekä toimia jäsentensä harrastuspiirinä. 

Ilmailukerhon toiminta 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ilmailukerho: 

 Järjestää lentokalustoa jäsentensä käyttöön 

 Järjestää kilpailuja, lento-opetusta, opetus- ja esitelmätilaisuuksia, retkiä ja kerhoiltoja 
 Toimii lentoturvallisuuden edistämiseksi tekemällä esityksiä viranomaisille 
 Järjestää jäsenilleen ilmailutietoutta ja lentoturvallisuutta edistäviä tilaisuuksia 
 Harjoittaa tiedotus ja julkaisutoimintaa 

 
Toimintansa tukemiseksi ilmailukerho voi: 

 Antaa lentokoulutusta 
 Vuokrata kalustoa ulkopuolisten käyttöön 

 järjestää arpajaisia 
 järjestää lentonäytöksiä ja ilmailunäyttelyitä 
 järjestää esittelylentoja ja muita maksullisia huvitilaisuuksia 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen. 
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Ilmailukerhon omaisuus 

Toimintaansa varten ilmailukerho voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä hankkia ja omistaa kiinteää ja 
irtainta omaisuutta. 

Jäsenet 

Jokainen hyvämaineinen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö voi anomuksesta päästä jäseneksi. 
Jäsenanomukset käsittelee ja niistä päättää yhdistyksen hallitus. 

Yhdistyksen jäseniä ovat: 

1. varsinaiset jäsenet, jotka edellisenä kalenterivuonna ovat täyttäneet vähintään 18 
vuotta. 

2. Nuorisojäsenet, jotka eivät ole täyttäneet edellisenä vuonna 18 vuotta. 
3. Kannattavat jäsenet 
4. Kunniajäsenet 

Kannattavaksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä luonnollisen tai juridisen henkilön. 
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilöitä jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet 
yhdistyksen hyväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka vastustaa yhdistyksen toimintaa, vahingoittaa 
sen mainetta tai laiminlyö jäsenmaksunsa. 

Jäsenmaksut 

Jäsenen, lukuun ottamatta kunniajäseniä, on maksettava yhdistykselle liittymismaksu ja jäsenmaksu, 
joiden suuruuden vahvistaa yhdistyksen syyskokous kullekin jäsenryhmälle erikseen. 

Jäsenmaksu on maksettava yhdistykselle toimintavuoden maaliskuun 15. päivään mennessä. 
Varsinaisen jäsenen, joka on laiminlyönyt maksaa yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman 
jäsenmaksun määrättynä aikana, katsoo yhdistyksen johtokunta päätöksellään erotetuksi. 

Ilmailukerhon hallitus 

Ilmailukerhon hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään 5 (viisi) ja enintään 10 
(kymmenen) jäsentä valitaan vuodeksi kerrallaan ilmailukerhon syyskokouksessa. Hallituksen 
toimikausi on kalenterivuosi. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, valitaan uusi jäsen 
seuraavassa kerhon kokouksessa hänen tilalleen. 

Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on johtaa ilmailukerhon toimintaa niiden sääntöjen sekä syys- ja 
kevätkokouksen tai ylimääräisen kokouksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä: 

 edustaa kerhoa 
 kutsua koolle syys- ja kevätkokous sekä ylimääräiset kokoukset ja valmistella niissä 

käsiteltävät asiat 

 hoitaa ilmailukerhon varoja ja omaisuutta huolella 
 nostaa lainaa tai avata luotollisen tilin kerholle tehtäviä hankintoja varten 
 hoitaa yhteistoimintaa muiden yhdistysten kanssa 
 suorittaa muut ilmailukerhon toiminnan vaatimat tehtävät sekä edistää ilmailukerhon 

tarkoituksen toteuttamista 

Nimenkirjoittaja 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 
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Tilien ja hallinnontarkastus 

Ilmailukerhon tilikausi, samoin kun toimikausi, on kalenterivuosi. Tilinpitoasiakirjat on jätettävä 
tilintarkastajalle viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee palauttaa tilit 
lausuntoineen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta. 

Ilmailukerhon kevätkokous 

Ilmailukerhon kevätkokous pidetään helmi-toukokuun aikana. Paikan ja ajan määrää ilmailukerhon 
hallitus. Kokous kutsutaan koolle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta julkaistavalla 
jäsentiedotteella sekä sähköpostitse niille jäsenille joiden sähköpostiosoite on hallituksen tiedossa. 
Kevätkokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri 

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa. 
4. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa. 
5. Esitellään hallituksen laatima vuosikertomus. 
6. Esitellään tilinpäätöskertomus. 
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 
8. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille. 
9. Käsitellään muut hallituksen esittelemät asiat sekä jäsenten esittämät asiat jotka ovat 

saapuneet hallitukselle kirjallisena viimeistään 1. tammikuuta mennessä. 

Ilmailukerhon syyskokous 

Ilmailukerhon syyskokous pidetään loka-marraskuun aikana. Kutsu syyskokoukseen tapahtuu samalla 
tavalla kuin kevätkokoukseen. 

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa. 
4. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa. 
5. Esitellään hallituksen toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle. 
6. Esitellään hallituksen laatima tulo ja menoarvio tulevalle toimikaudelle. 
7. Määritellään jäsen ja liittymismaksujen suuruus tulevalle kaudelle. 
8. Päätetään hallituksen ja puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot. Päätetään muille 

toimihenkilöille mahdollisesti suoritettavat palkkiot. 
9. Päätetään tulo- ja menoarvion hyväksymisestä. 
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai 

tilintarkastusyhteisö seuraavalle toimikaudelle. 

Ilmailukerhon ylimääräiset kokoukset 

Ilmailukerhon ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kun hallitus sen tarpeelliseksi kokee tai kun 
vähintään kymmenesosa 1/10 jäsenistä on tehnyt siitä kirjallisen, perustellun esityksen hallitukselle. 
Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samoin kuin ilmailukerhon kevät- ja syyskokouksiin. 

Sääntöjen muutos 

Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan kahden toisiaan seuraavan kokouksen päätös. Kokouksien 
väli tulee olla vähintään kolme (3) viikkoa. Molemmissa näissä kokouksissa on sääntöjen muutosta 
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kannatettava vähintään kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jos 
ilmailukerho aiotaan purkaa, on sen varat ja arkisto luovutettava yleishyödyllisiin 
ilmailutarkoituksiin. 

Yhdistyslain noudattaminen 

Muutoin noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä. 

- 

Hallituksen esitykseen tehtiin muutamia muotokorjauksia yllä olevan mukaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin 

yksimielisesti. 

Luottotilin avaus 
Esitettiin hallitukselle valtuuksia avata seuraavilla spekseillä luottotili. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 Luottoraja 15 000 € 

 Avauskulu 400 € 

 Korkokulu 1,5% limitistä, 2,5% lainasta 

Tiivistelmä vuosikertomuksesta 
 Kerhon 30. toimikausi 

 Toinen kokonainen kausi yksityisellä Malmin lentokentällä 

 Uusiin menetelmiin totuttu hyvin 

 Toimikautta varjostivat voimakkaasti kaluston poissaolot 

 OH-IHQ 17.1. - 7.3. 

 OH-STL 13.6 -  

 Toimintaa varjostivat myös Malmin epävarma tilanne sekä hallitilan epävarmuus 

 Lentokoulutuksessa oli kysyntää enemmän kuin resursseja 

 Kauden päätteeksi kerholla oli 316 jäsentä 

 Kauden aikana kerhoon liittyi 46 jäsentä 

 Kauden alussa otettiin käyttöön uusi jäsenrekisteri sekä laskutus ja reskontraohjelma 

o Muutos on nähty hallinnollisessa mielessä hyvänä. Raha tiliytyy huomattavasti nopeammin, 

vähemmän virheitä laskutuksessa ja reskontra on selkeä 

 Kaluston rikkoutumiset ja pitkät poissaolot rasittivat taloutta 

 Hankalasta kaudesta huolimatta kaikki taloudelliset velvoitteet on suoritettu 

 

 Toiminnan tuotot n. 203 000 € (-11% 2017) 

 Käteisvarat kauden lopussa  9 323 € 

 Velkapääoma kauden lopussa  68 263 € (93 096 € 2017) 
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 Kaluston tunnit koko kausi 927 (-17%) 

 STL 213 

 IHQ 308 

 SRH 406 

 

 

 

Tilinpäätöksen vahvistaminen 
Tilinpäätöstä ei ehditty saada tarkastettua, joten sen vahvistamista ei voitu esittää. 

 

Keskustelu jatkotoimista 
Kokouksen jälkeen keskusteltiin jatkotoimista, mikäli lentäminen ei Malmilta enää jatkossa olisi 

mahdollista. Keskustelu keskittyi enimmäkseen Nummelan, Pyhtään, Mäntsälän ja Hyvinkään 

lentopaikkoihin.  

Nummela tuntui saavan eniten kannatusta, kuten jäsenkyselyn tuloksista saattoi päätellä. Kyselyn 

yhteenveto alla. Pyhtäällä on omat selkeät hyvät puolensa ja oma kannattajakuntansa. Mäntsälän kenttä ei 

ole ratkaisu vuonna 2020 koska kenttä ei ole tuolloin lentokuntoinen. Hyvinkäältä ei ole saatu vahvistusta 

mahdollisista hallipaikoista, toisin kuin Nummelasta ja Pyhtäältä. Kaksi viimeksi mainittua nähtiin 

varteenotettavimpina. Myös mahdollisuus koneiden hajasijoittamiseen näille kentille esitettiin 

vaihtoehdoksi. 

Asiasta ei vielä tehty mitään päätöksiä, vaan tarkoitus oli avata keskustelu vaihtoehdoista. Hallitus esitti 

toiveensa, että jäsenistö osallistuisi aktiivisesti keskusteluun siitä, missä ja miten toimintaa voitaisiin jatkaa. 

Seuraava keskustelutilaisuus asiasta pidetään kevään aikana. 
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Saavutettavuus Stabiilius Fasiliteetit Kerhotilat


