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EHDOTUS KOKOUKSEN 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 käyttävät varsinaisten jäsenten 
valitsemat edustajat, joiden tulee olla 15 vuotta täyttäneitä ja kyseisen jäsenyhdistyksen jäseniä. 
Jokainen kokousedustaja käyttää yhtä ääntä. Jos kokousedustaja kuuluu kahteen tai useampaan 
jäsenyhdistykseen, jotka ovat valinneet hänet edustajakseen, hän voi käyttää niiden kaikkien ääntä 
samanaikaisesti. Esityksiä voivat tehdä ja niitä kannattaa vain äänioikeutetut edustajat. 

Kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla partiolaisilla. 

Kokous käsittelee esityslistassa mainitut asiat. 

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. 

NIMENHUUTO KOKOUKSESSA 

Kokouksen alussa toteutetaan nimenhuuto valtakirjojen pohjalta, jotta saadaan todettua kokouksen 

osallistujat ja äänimäärät. Nimenhuuto toteutetaan lippukunnittain.  

Kun kokousedustaja kuulee nimensä, tulee hänen poistaa mikkinsä mykistys, kertoa olevansa paikalla ja 

kirjoittaa chat kenttään ”paikalla”. 

PUHEENVUOROPYYNNÖT  
Puheenvuoropyynnöt tehdään kirjoittamalla chattiin ”puheenvuoropyyntö”. 
Puheenvuoroista pidetään listaa ja ne myönnetään lähtökohtaisesti pyyntöjärjestyksessä. 

ÄÄNESTÄMINEN KOKOUKSESSA  
Kokouksen äänestystilanteissa jokainen kokousedustaja saa henkilökohtaisen linkin ilmoitettuun 
sähköpostiin, jossa pääsee äänestämään. Sitä, mitä kukakin äänesti, ei päästä yksilöimään, eli kyseessä on 
suljettua lippuäänestystä vastaava äänestysmalli.  

http://www.v-sp.partio.fi/
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POISTUMINEN KOKOUKSESTA  
Poistuttaessa kokouksesta kesken kokouksen, se tulee ilmoittaa kokouksen chatissa ja odottaa kuittaus 
asiaan ennen kokouksesta poistumista. 
 
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 tai suostumuksesta tulee muuten olla varma tieto. 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. Piirihallituksen 
jäsenten valinnassa toimitetaan vaali erikseen hallituksen kunkin jäsenen osalta. 

Mikäli äänet menevät tasan, vaali ratkaistaan arvalla. 
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