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Suomen Moottorilentäjien Liitto ry
Säännöt
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Moottorilentäjien Liitto ja sen kotipaikka on Oulu ja toimialueena Suomen
valtakunnan alue. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi ja siitä voidaan käyttää epävirallista
englanninkielistä nimeä Aircraft Owners and Pilots Association of Finland sekä AOPA Finland.
Liiton kielenä on suomi. Pöytäkirjakielenä on suomi.

2. Määritelmiä
Näissä säännöissä määritelmä "moottorikone" tarkoittaa yleisilmailuun käytettävää moottorin voimalla
kulkevaa ilmaa raskaampaa kiinteä‐ tai pyöriväsiipistä ilma‐alusta, jonka käyttäminen vaatii
ilmailulupakirjan ja joka on merkittävä ilma‐alusrekisteriin.
Näissä säännöissä määritelmä "moottorilentäminen" tarkoittaa moottorikoneiden käyttämistä.

3. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Liiton tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä edistäen Suomen yleisilmailua, erityisesti
moottorilentämistä, moottorilentämisen taloudellisuutta ja turvallisuutta, Suomen ilmatilan joustavaa
käyttöä, lentoasemien ja lentopaikkojen käyttöä yleisilmailun kannalta sekä toimia jäsentensä
valtakunnallisena keskusjärjestönä. Liitto valvoo ja ajaa jäsentensä yhteisiä yhdistyksen alaan liittyviä etuja
yhteiskunnassa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
‐ valvoo ja edistää lentokenttien ja lentopaikkojen järkevää ja turvallista käyttöä
‐ toimii jäsentensä puolesta moottorilentämisen edustajana lennonjohto‐, lennonvarmistus‐,
lentosuunnistus‐ ja lentosääpalveluiden kehittämisessä sekä valistaa jäseniään niiden käytöstä
‐ tarjoaa tietoa ja tukea esimerkiksi ilmailuun käytettävistä polttoaineista ja niiden hankinnasta,
ilmailijoiden ja koneiden vakuutuksista, ympäristövaikutuksista ja meluntorjunnasta
‐ seuraa ja tekee esityksiä viranomaisille koskien ilma‐alukseen, ilmailulupakirjoihin ja kelpuutuksiin
kohdistuvista viranomaismaksuista
‐ seuraa ja tiedottaa ilma‐aluksen käyttämiseen liittyvistä asioista, määräyksistä ja vaatimuksista,
lentokelpoisuudesta sekä huoltotoiminnasta
‐ tekee yhteistyötä kansainvälisten ja valtakunnallisten ilmailuun liittyvien järjestöjen kanssa
‐ edistää lentoturvallisuutta yhteistyössä viranomaisten, ilmailualan yritysten sekä ilmailujärjestöjen kanssa
‐ hoitaa muita lentoturvallisuuden edistämiseen liittyviä tehtäviä
‐ järjestää ilmailualan koulutusta, seminaareja ja julkaisee yleisilmailuun liittyviä tiedotteita ja ohjeita
‐ opastaa jäseniään ilma‐aluksen hankintaan ja myymiseen liittyvissä asioissa
‐ toimii muilla vastaavilla tavoilla muissa moottorikoneisiin ja moottorilentämiseen liittyvissä asioissa
Toimintansa tukemiseksi liitto voi järjestää arpajaisia, ilmailutapahtumia ja lentonäytöksiä, harjoittaa alan
julkaisutoimintaa, ilmailutarvikkeiden ja ‐välineiden valmistusta, myyntiä ja välitystä jäsenilleen voittoa
tavoittelematta sekä pienimuotoista ravintola‐ ja majoitustoimintaa yleisilmailutoimintansa yhteydessä.
Liitto voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta
sekä arvopapereita. Tarvittaessa liitto hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan. Liitto voi olla
jäsenenä tai osakkaana myös muissa liiton tarkoitukseen tai toimintaan läheisesti liittyvää toimintaa
harjoittavissa yhteisöissä. Päätöksen liittymisestä tällaiseen yhteisöön tai osakkuudesta siinä tekee liiton
hallitus.
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Toimintansa tehokkuuden ylläpitämiseksi liitto voi perustaa tarpeellisen määrän Suomen valtion alueelle
rekisteröimättömiä alaosastoja, jotka tekevät paikallista työtä liiton toiminnan ja tarkoituksen edistämiseksi
liiton hallituksen antamien ohjeiden mukaan. Tarvittaessa liitto voi lakkauttaa kyseisiä alaosastoja.

4. Jäsenet
Liitolla on varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä.
Hallitus voi hyväksyä liiton varsinaiseksi jäseneksi kirjallisen tai sähköisen hakemuksen perusteella;
a) luonnollisia henkilöitä, joilla on tai on ollut kohdassa 2 määriteltyyn moottorilentämiseen oikeuttava
lupakirja tai lento‐oppilaan lupakirja
b) luonnollisia henkilöitä, jotka omistavat kokonaan tai osittain kohdassa 2 määritellyn moottorikoneen
c) rekisteröityjä yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on tukea liittoa paikallisesti liiton pyrkimysten ja
periaatteiden mukaisesti
Hallitus voi hyväksyä kannattaviksi jäseniksi luonnollisia henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä, rekisteröityjä
yhdistyksiä sekä säätiöitä kirjallisen tai sähköisen hakemuksen perusteella.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa tai ei enää täytä laissa taikka liiton
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos tämä ei ole maksanut
erääntynyttä jäsenmaksuaan 6 kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

6. Liittymis‐ ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

7. Hallitus
Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
vähintään 2 ja enintään 18 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain
erovuorossa. Hallituksen erovuoroiset jäsenet valitaan ensimmäisen kerran arvalla. Hallituksen jäsenten
toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen liiton vuosikokouksen
päätyttyä ja päättyy toisen valintaa seuraavan liiton vuosikokouksen päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus laatii ja hyväksyy itselleen työjärjestyksen.
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8. Liiton nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi
yhdessä.

9. Tilikausi ja tilintarkastus
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on
annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta hallitukselle.

10. Liiton kokoukset
Liiton kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai liiton kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Liiton
vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi‐toukokuussa. Ylimääräinen
kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Liiton kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi
ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Liiton kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Liiton kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava liiton kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta liiton
suomenkielisillä kotisivuilla sekä jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköposteilla.

12. Vuosikokous
Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo‐ ja menoarvio sekä liittymis‐ ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liiton vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
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13. Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään 30
päivän välein pidetyssä liiton kokouksissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta. Liiton
purkautuessa käytetään liiton varat liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla.
Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

