
Suomen Ilmailulääketieteellinen Yhdistys – SÄÄNNÖT
Finlands Flygmedicinska Förening r.y.

1 §
Suomen Ilmailulääketieteellinen Yhdistys – Finlands Flygmedicinska Förening r.y.:n tehtävänä on liittää yh-
teen maan ilmailulääketiedettä harrastavat lääkärit ja muut siihen läheisesti liittyvien tieteen- ja käytännöllis-
ten alojen edustajat ja siten edistää heidän keskuudessaan ilmailulääketieteellistä tuntemusta sekä innostaa ja 
tukea ilmailulääketieteellistä tutkimustyötä. Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoi-
mintaa, järjestää kokous-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisil-
le. Yhdistyksen kotipaikkana on Helsingin kaupunki. 

2 §
Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen laillistettu Suomen Lääkäriliittoon kuuluva lääkäri ja kah-
den yhdistyksen lääkärijäsenen suosittelema ja johtokunnan hyväksymä ilmailulääketiedettä lähellä olevien 
tieteen- ja käytännöllisten alojen edustaja.

Kannattajajäseniksi yhdistys voi hyväksyä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, joilta se toivoo tukea toi-
minnalleen. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kirjeenvaihtajajäseniksi yhdistyksen kokous voi kutsua johtokunnan esityksestä ilmailulääketieteen piirissä 
toimivia henkilöitä joko kotimaasta tai ulkomailta. Kirjeenvaihtajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen 
kokouksissa.

3 §
Kunniajäseniksi voi yhdistys kutsua koti- tai ulkomaisen henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt 
yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Ehdotus kunniajäseneksi kutsumisesta on kirjallisesti jätettävä yh-
distyksen johtokunnalle ja tulee sen olla asiallisesti perusteltu ja vähintään kahden jäsenen allekirjoittama. 
Puheenjohtajan tulee esittää ehdotus johtokunnalle, jonka jälkeen asia ynnä johtokunnan siitä antama lausun-
to jätetään vuosikokouksen ratkaistavaksi.

4 §
Jos joku jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen johtokunnalle tai sen puheen-
johtajalle tai suullisen ilmoituksen yhdistyksen kokouksessa. Jäsenen, joka muistutuksista huolimatta on kah-
ta vuotta kauemmin jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa, katsoo yhdistyksen kokous yhdistyksestä eron-
neeksi. 

5 §
Jokainen jäsen, kunniajäseniä ja kirjeenvaihtajajäseniä lukuunottamatta, suorittakoon yhdistykselle säädetyn 
jäsenmaksun.

6 §
Päätösvalta yhdistyksen asioissa kuuluu yhdistyksen kokoukselle. Toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen 
johtokunta, jonka muodostavat:

• puheenjohtaja
• varapuheenjohtaja
• sihteeri
• varainhoitaja sekä
• kaksi jäsentä.

Johtokunnan jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, paitsi sihteeri ja varainhoitaja kahdeksi vuodeksi.

Yhdistyksen nimen merkitsevät puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. 
Juoksevissa tiliasioissa johtokunta voi valtuuttaa varainhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.



7 §
Johtokunnan tehtävänä on:

• johtaa yhdistyksen toimintaa
• panna toimeen yhdistyksen päätökset
• määrätä vuosikokouksen päivä ja samoin ylimääräisten kokousten kokoontumispäivät sekä toimittaa 

kutsut niihin
• laatia ja valmistaa kokouksien ohjelmat
• antaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta.

8 § 
Tilivuotena on kalenterivuosi.

9 §
Yhdistys pitää vuosikokouksensa kalenterivuoden ensimmäisenä neljänneksenä sekä ylimääräisiä kokouksia 
niin usein kuin johtokunta tarpeelliseksi katsoo tai milloin 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Kutsu vuo-
sikokoukseen ynnä ilmoitus kokouksen ohjelmasta annetaan kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokous-
päivää. Muihin kokouksiin vähintään 7 päivää aikaisemmin.

10 §
Vuosikokouksen tulee:

• todeta kokouksen laillisuus
• valita kaksi pöytäkirjantarkistajaa
• esittää toimintakertomus
• esittää tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
• vahvistaa tilinpäätös
• päättää vastuuvapaudesta
• valita johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle ja kaksi tilintarkastajaa
• esittää toimintasuunnitelma
• esittää talousarvio
• vahvistaa jäsenmaksujen suuruus
• käsitellä muita kokouksen ohjelmassa olevia kysymyksiä.

11 §
Yhdistyksen kokouksen päätökset ja vaalit suoritetaan avoimella äänestyksellä, ellei joku yhdistyksen jäse-
nistä vaadi suljettua äänestystä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, jol-
loin on vedettävä arpaa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Sääntöjen 
muutoksen ollessa kysymyksessä päätöksen tekoon vaaditaan 2/3 annetuista äänistä.

12 § 
Ehdotuksia yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta käsitellään kahdessa vähintään 3 viikon väliajoin pidettä-
vässä kokouksessa.

Toisen näistä tulee olla vuosikokous. Ehdotusten, voidakseen tulla ratkaistuiksi, tulee olla vähintään 14 päi-
vää ennen kokousta johtokunnan lausunnon seuraamina saatettu yhdistyksen jäsenten tietoon.

13 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouk-
sessa, joista toisen tulee olla vuosikokous, jälkimmäisessä on oltava _ enemmistö annetuista äänistä. Viimei-
sessä kokouksessa päätetään, miten yhdistyksen varat on käytettävä. Määrättäköön, että jäljellä olevat varat 
käytetään yhdistyksen sääntöjen 1 §:ssä mainittuja päämääriä edistäviin tarkoituksiin. Lahjoituksina saatui-
hin tai testamentattuihin varoihin nähden otettakoon huomioon lahjoittajan tai testamentin tekijän säätämät 
ehdot.


