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1. Kokoukseen ei voi saapua esityslistan kohtien ollessa auki. Poistuminen tapahtuu
rauhallisesti ja asiasta huomautetaan kokouksen sihteerille. Toivottavaa on, että poistuminen
tapahtuu esityslistan kohtien ollessa kiinni eikä kesken käsittelyn.
2. Kokoustauko pidetään esityslistan kohtien 10 ja 11 välissä.
3. Puheenvuorot saa viittaamalla ja puheenvuorot pyritään pitämään ytimekkäinä. Kokouksen
puheenjohtaja myöntää puheenvuorot. Tarvittaessa kokouksen puheenjohtaja voi rajoittaa
ajallisesti puheenvuorojen kestoa sekä päättää olla antamatta puheenvuoroa.
4. Etuoikeutetut puheenvuorot saa pyytämällä kyseistä puheenvuoroa, joita ovat muun
muassa työjärjestyspuheenvuoro, vastauspuheenvuoro, päätökseen-puheenvuoro, repliikki tai
kommentti.
5. Eriävän mielipiteen tai vastalauseen esittäminen
A) Ehdotusta on vastustettava äänestyksessä.
B) Eriävästä mielipiteestä tai kirjallisesta vastalauseesta on ilmoitettava välittömästi
päätöksen vahvistamisen jälkeen.
6. Äänestysehdotus
Esityslistan kohdissa 6-11 jokaisesta vastaehdotuksesta pidetään tarvittaessa koeäänestys.
Päätöksen katsotaan syntyneen yksimielisesti, jos tulos on selkeä. Ellei ehdotusta hyväksytä
yksimielisesti, vastaehdotuksista äänestetään lyhyessä äänestysjärjestyksessä avoimella
kädennostoäänestyksellä. Muissa äänestystä vaativissa asioissa äänestystavasta päätetään
erikseen.
Suljettua lippuäänestystä voidaan vaatia kokousedustajan toimesta, missä tahansa esityslistan
kohtaa. Kokousteknisinperustein se toteutetaan kolmen osallistujan kannatuksella. Valtakirjat
eivät mahdollista määrällisesti suljetun lippuäänestyksen pyytämistä vaan tarvitaan paikalla
olevia kokousedustaja kannattamaan suljettua lippuäänestystä.
7. Henkilövalinnat ja vaalitapa
Kukin ehdokas saa pitää puheenvuoron. Puheenjohtajaehdokkaille myönnetään neljän
minuutin puheenvuoro, jonka aikana muut puheenjohtajaehdokkaat odottavat salin
ulkopuolella. Puheenjohtajaehdokkaille voidaan esittää jäsenistön toimesta kolmesta viiteen
kysymystä, joihin he vastaavat yksin. Tämän jälkeen voidaan järjestää
puheenjohtajaehdokkaiden kesken paneeli, jonka juontaa toimikalenterin mukainen
hallituksen puheenjohtaja. Henkilö voi olla estynyt, jos tämä hakee jatkokautta. Tällöin
kokouksen puheenjohtaja nimittää toisen henkilön tehtävään tai juontaa sen itse.
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Puheenjohtajille voidaan esittää kokousjärjestyksen mukaisesti maksimissaan kaksi
kannatuspuheenvuoroa.
Muihin tehtäviin ehdolla oleville myönnetään maksimissaan kahden minuutin puheenvuoro.
Muut tehtävään hakevat ehdokkaat odottavat kokoussalin ulkopuolella. Puheenvuorojen
jälkeen jäsenistö voi esittää kysymyksiä ehdokkaille. Kysymyksiä voidaan esittää kahdesta
neljään. Kysymysten jälkeen jäsenistöstä voidaan esittää yksi kannatuspuheenvuoro kutakin
ehdokasta kohden.
Henkilövalinnoista äänestetään yksinkertaisella enemmistövaalitavalla ja suljetulla
lippuäänestyksellä kirjoittamalla äänestyslippuun ehdokkaan nimi. Jos samaan tehtävään
valitaan kaksi henkilöä, käydään kaksi erillistä vaalia.

