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EHDOTUS KEVÄTKOKOUKSEN MENETTELYTAPASÄÄNNÖKSI 
 
 
Kokouksessa äänioikeus on ainoastaan piirin varsinaisilla jäsenillä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on 
yksi ääni ja lisäksi yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50:tä jäsenmaksun kokousta edeltävän 
heinäkuun loppuun mennessä maksanutta jäsentä kohden. Äänioikeutta kokouksessa käyttää varsinaisen 
jäsenen edustajina jäsenyhdistyksen valitsemat 15 vuotta täyttäneet edustajat, joiden tulee olla kyseisen 
jäsenyhdistyksen jäseniä. Jokainen kokousedustaja käyttää yhtä ääntä. Esityksiä voivat tehdä ja niitä 
kannattaa vain äänioikeutetut edustajat. 
 
Kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla partiolaisilla. 
 
Kokous käsittelee esityslistassa mainitut asiat. 
 
Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla ja ne myönnetään pyytämisjärjestyksessä. 
 
Puheenjohtaja voi tilanteesta riippuen myöntää puheenvuorot myös muussa järjestyksessä. 
Puheenvuoron käyttäjä ilmoittaa puheenvuoronsa aluksi nimensä ja edustaessaan piirin varsinaista 
jäsentä edustamansa lippukunnan tai yhdistyksen nimen. 
 
ASIOIDEN KÄSITTELY 
 
Hallituksen esitykset ovat käsittelyn pohjana. Asioita käsiteltäessä käydään ensin yleiskeskustelu, jonka 
aikana ei tehdä vastaehdotuksia. Yleiskeskustelun jälkeen asiat käsitellään yksityiskohtaisesti, jolloin 
tehdään vastaehdotukset. Vastaehdotus on toimitettava kirjallisena. Vastaehdotuksen tekijöille varataan 
mahdollisuus esitellä ja perustella esityksiään. 
 
Äänestykseen otetaan vain kannatetut vastaehdotukset. Kannatus on ilmaistava myönnetyssä 
puheenvuorossa. Vastaehdotusta ei voi kannattaa sen tekijä itse. 
 
Kokouksen päätökseksi tulee hallituksen esitys, mikäli asiassa ei ole tehty kannatettuja vastaehdotuksia. 
Jos samasta asiasta on useita vastaehdotuksia, äänestetään ensin siitä, mikä vastaehdotus saa 
enemmistön tuen. Tämän jälkeen enemmistön kannattama vastaehdotus asetetaan vastakkain 
pohjaesityksen kanssa. Päätökseksi tulee se ehdotus, jota kannattaa enemmän kuin puolet äänistä. Mikäli 
äänet menevät tasan äänestyksessä, ratkaisee asian kokouksen puheenjohtajan kanta. 
 
HENKILÖVAALIT 
 
Henkilövaaleissa kaikki tehdyt ehdotukset otetaan äänestykseen. Ehdottajan on etukäteen varmistettava, 
että ehdotettu henkilö on käytettävissä tehtävään.  Ehdolle asetettavalta henkilöltä, joka ei ole 
kokouspaikalla, tulee olla kirjallinen suostumus. Mikäli hallituksen puheenjohtajan tai 
varapuheenjohtajan vaalissa ei kukaan ehdokkaista saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan vaalissa 
toinen kierros, jolla ovat ehdokkaina kaksi ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saanutta ehdokasta. 
Muissa vaaleissa valituksi tulee henkilö, joka on saanut eniten ääniä. 
 
Mikäli äänet menevät tasan, vaali ratkaistaan arvalla. 
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