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MENETTELYOHJEET KOKOUSEDUSTAJILLE  

 

Nämä ohjeet koskevat sekä paikan päällä, että etänä olevia kokousosallistujia. Tarkemmat ohjeet 
etäosallistumiseen annetaan testikokouksessa ja varsinaisen kokouspäivän alussa. Kokouksen ajan 
etäosallistujille on tarjolla apua ja tukea puhelimitse.  
 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA JA ÄÄNTENLASKIJAT 
Näihin tehtäviin valittavien on oltava äänivaltaisia kokousedustajia. Ääntenlaskijoiden siksi, 
että he toimivat tarvittaessa vaalivaliokuntana. Myös menettelytapavaliokuntaan valittavien 
henkilöiden tulee olla äänivaltaisia kokousedustajia. 
 
OSALLISTUMISTAVAT 
Kokous on ainoastaan virallisille osallistujille.  
 
Asiamies voi edustaa useampia yhdistyksen ääniä.  
Yhdistyslakiin tehdyt väliaikaiset muutokset mahdollistavat, että yhdistyksen hallitus voi valtuuttaa 
asiamiehen edustamaan kaikkia yhdistyksen ääniä kokouksessa. Asiamies voi osallistua kokoukseen 
etänä verkkoalustalla tai paikalla Tampere-talossa. 
 
Viralliset edustajat: yksi henkilö edustaa yhtä yhdistyksen ääntä.  
Viralliset edustajat ovat yhdistyksen hallituksen valitsemat henkilöt, joilla on äänioikeus. Jos 
yhdistyksellä on useampi kuin yksi virallinen edustaja, suosittelemme osallistumista liittokokoukseen 
Tampere-talossa.  
 
Suosittelemme yhdistyksen valtuuttaman asiamiehen käyttöä ja hänen etäosallistumistaan. 
Etäosallistuminen on maksuton. Myös etäyhteydellä osallistuessa voi pitää puheenvuoroja ja 
äänestää. Etäosallistuja tarvitsee tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on mikrofoni ja kamera sekä 
toimiva nettiselain sekä perustiedot tietotekniikasta ja toimivan sähköpostiosoitteen. 
(Etäosallistumista on mahdollista harjoitella testikokouksissa. Testikokouksessa testataan pääsy 
Teamsiin sekä ääni- ja videoasetukset ja verkkoyhteyden toimivuus. Testikokouksiin ilmoittaudutaan 
erikseen.)  
 
 
Live-striimaus verkkoon: kaikki yhdistysten jäsenet ja muut kiinnostuneet (ei ilmoittautumista). 
 

 
 
 
 
 
 
 



ÄÄNIOIKEUS, johon liittyy oikeus tehdä esityksiä kokoukselle ja 
kannattaa tehtyjä esityksiä, on ainoastaan 

• asiamiehillä, 
• valtakirjan omaavilla jäsenyhdistysten edustajilla sekä 
• kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä. 

 

PUHEOIKEUS on 

• asiamiehillä, 
• valtakirjan omaavilla jäsenyhdistysten edustajilla (jäsenyhdistys on 

jäsenenä oleva tukipiiri ja tukiyhdistys), 
• liittohallituksen jäsenillä ja varajäsenillä, 
• kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä, 
• liiton vastuunalaisilla toimihenkilöillä, 
• tilintarkastajilla ja varatilintarkastajilla, 
• valituilla kokousvirkailijoilla, 
• kannatusjäsenillä 

 

PUHEENVUOROT 

Pääsääntöisesti kokouksessa tehtävät ehdotukset tarvitsevat kannatuspuheenvuoron 
päästäkseen äänestykseen. Liittokokouksen listalla olevaa liittohallituksen päätösehdotusta 
ei kuitenkaan tarvitse kannattaa. 
 
Vaaleissa ei myöskään ehdokasasettelussa tarvita kannatuspuheenvuoroja.  

 

Puheenvuoropyynnöt esitetään kokouksen puheenjohtajalle kättä selvästi ylös nostamalla.  
Puheenvuoro käytetään puhumalla mikrofoniin. 

Saatuaan puheenvuoron pyytäjän on aluksi mainittava: 

1. Oma nimi 

2. Jäsenyhdistys, jonka äänivaltainen edustaja on, 
tai muu asema, jossa puheenvuoron esittää. 

 

Puheenvuorot pyritään myöntämään pyytämisjärjestyksessä. Työjärjestys- ja repliikkipuheen- 
vuorot ohittavat kuitenkin myöntämisjärjestyksen. Nämä pyydetään nostamalla käsi ylös  

ja lausumalla: puheenjohtaja, työjärjestykseen tai puheenjohtaja, repliikki. 
 

Työjärjestyspuheenvuorossa käsitellään kokousmenettelyä tai ilmoitetaan kokoukselle asioita, 
mutta ei kajota käsiteltävänä olevan asian sisältöön. 

 
Repliikkipuheenvuorossa annetaan lyhyt selvitys tai oikaisu aikaisemman puheenvuoron 
johdosta. 
 
Etäosallistujat saavat tekniset ohjeet puheenvuoron pyytämiseen, kannattamiseen ja 
pitämiseen testikokouksessa ja varsinaisen kokouksen alussa.  
 

 

PÄÄTÖKSENTEKO JA VAALIT 
Päätökseksi tulee, ellei laista tai säännöistä muuta johdu, se mielipide, jota on kannattanut yli 
puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Tasatilanteessa ratkaisun tekee kokouksen 
puheenjohtaja. Vaaleissa tulevat valituiksi ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. 

 

Etäosallistujat saavat tekniset ohjeet etä-äänestämiseen testikokouksessa ja varsinaisen 
kokouksen alussa.  


