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PIIRIN KOKOUKSEN 
MENETTELYTAVAT 
 

YLEISTÄ ASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ 
Kokouksessa pidetään mikrofoni mykistettynä sekä kamera pois päältä, mikäli ei ole omaa 
puheenvuoroa. Oman puheenvuoron aikana tarkista, että mikrofonisi on päällä. Suositellaan 
käytettäväksi myös kameraa.  
 
Asioista päätettäessä ensin käydään aina yleiskeskustelu, jonka aikana ei tehdä vielä muutosesityksiä 
tai korjauksia pohjaesitykseen. 
 
Puheenvuorot pyydetään chatissa puheenvuoroa pyytämällä (kirjoita chattiin: “pyydän 
puheenvuoroa”). Puheenvuorot myöntää puheenjohtaja. Puheenvuoron alussa on ilmoitettava nimi ja 
lippukunta.  
 
Piirihallituksen esitykset ovat käsittelyn pohjana. Kokouksessa käsiteltävistä asioista voi jättää 
muutosesityksiä ennakkoon kokouksen sujuvoittamiseksi. Ennakkoon jätettävät muutosesitykset 
tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen uusimaa@partio.fi. Muutosesitys tulee lähettää pestissä 
olevan lippukunnanjohtajan sähköpostiosoitteesta.  
 
Ennakkoon tehdyt muutosesitykset todetaan kun kokous käsittelee asiakohtaa jota muutosesitys 
koskee. Mahdolliset kokouksessa tehtävät muutosesitykset tehdään yksityiskohtaisen käsittelyn 
aikana ja niiden tulee saada tässä vaiheessa kannatus. 
 
Kokouksen aikana tehdyt muutosesitykset tulee esittää kirjallisena chatissa. Muutosesitys tulee 
aloittaa merkinnällä “Muutosesitys kohtaan [kohdan numero]:”. 
 
Tämän jälkeen piirihallitus voi ottaa tehtyjä muutosesityksiä nimiinsä, jolloin ne tulevat hallituksen 
pohjaesitykseksi. Jäljelle jäävät esitykset vaativat toisen lippukunnan kannatuksen tullakseen 
äänestykseen. Kannatus on ilmaistava myönnetyssä puheenvuorossa. 
 
Äänestykseen tulevat tarvittaessa kannatetut asiaehdotukset. Kaikissa asioissa tulee päätökseksi se, 
jonka kannalle äänestyksiin osallistuvien enemmistö asettuu. Kokouksen päätökseksi tulee 
hallituksen esitys, mikäli asiassa ei ole tehty vastaehdotuksia tai äänestystä ei suoriteta.  
 
Äänestystilanteessa lippukunnalla on yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksun maksanutta jäsentä 
kohden. Äänet määräytyvät 31.7.2020 jäsenmaksutilanteen mukaan.  
 
Asiapäätöksistä äänestettäessä käytetään avointa koeäänestystä ilmoittamalla oma kanta kokouksessa 
määritellyllä tavalla. Äänestys suoritetaan avoimena lippuäänestyksenä, jos vähintään kaksi (2) 
äänivaltaista edustajaa sitä pyytää. Mikäli kokous päättää pitää äänestykset suljettuna, pidetään 
suljettu äänestys kokouksessa määritellyllä tavalla. 
 
Henkilövaaleissa käytetään aina suljettua lippuäänestystä. Ellei kukaan ehdokkaista saa yli puolta 
annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. 
Mikäli äänet menevät tasan äänestyksessä, vaali ratkaistaan arvalla. 
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Kokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia päätöksiin liitettäväksi ponsiksi. Kannatettujen ponsien 
liittämisestä päätösehdotuksiin päätetään äänestämällä. Ponnet toimitetaan kirjallisesti kokouksen 
puheenjohtajalle chatin kautta (kirjoita chattiin: “Ponsi: [ponsin aihe]”). Hallituksen ponsivastauksia 
ei hyväksytä eikä niistä äänestetä, vastaukset merkitään tiedoksi. Esittelyn jälkeen vastauksista 
käydään yleiskeskustelu. 
 

SYYSKOKOUS 

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 

Hallitus esittelee ensin toimintasuunnitelman ja sitten talousarvion kokonaisuudessaan. Kunkin 
esittelyn jälkeen käydään yleiskeskustelu, jonka aikana ei tehdä muutos- tai lisäysehdotuksia. 
Yleiskeskustelun jälkeen yksityiskohtainen keskustelu, jolloin muutos- tai lisäysehdotukset tehdään 
kirjallisina ja esitellään kokoukselle yllä mainitulla tavalla. Muutos- ja lisäysesitysten tulee olla 
kannatettuja toisen lippukunnan toimesta, jotta niistä äänestetään.  
 
Henkilöiden nimiin ja lippukuntiin liittyvät korjaukset eivät vaadi kannatusta, ne toimitetaan 
kirjallisena kokouksen sihteerille sähköpostitse (uusimaa@partio.fi) 8.11.2020 mennessä.  
 
Äänestykset suoritetaan ensin koeäänestyksenä. Mikäli koeäänestyksen jälkeen muutosesityksen 
tehnyt tai hallituksen edustaja pyytää, lasketaan äänet varsinaisessa äänestyksessä. 
 
Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksytään lopuksi omina kokonaisuuksinaan mahdollisesti tehdyt 
muutokset huomioiden. Äänestykset suoritetaan avoimina äänestyksinä kokouksen puheenjohtajan 
ohjeiden mukaisesti. 
 
HENKILÖVAALIT  

Henkilövaaleissa käsitellään kaikki esitykset ilman ehdotuksen kannattamista. Kokouksessa 
käytävissä henkilövaaleissa käytetään suljettua lippuäänestystä ja enemmistövaalitapaa, jolloin 
valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet. 
 
Piirin säännöissä ei mainita hallituksen jäsenten salkkujaoista. Hallitus esittää, että uudet hallituksen 
jäsenet valitaan hallitukseen niin, että uusi hallitus yhdessä sopii järjestäytyessään kullekin jäsenelle 
oman johdettavan toiminnanalan ja vastuualueet. 
 
Ehdokasasettelu hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan pesteihin sekä hallituksen muiden 
jäsenten pesteihin avataan eri kohdissa. Ensin valitaan hallituksen puheenjohtajat ja sitten omassa 
kohdassaan hallituksen jäsenet. 
 
 

ILMOITUSASIAT 
Ilmoitusasiat ovat lyhyitä ilmoitusasioita tiedoksi kokoukselle. Kenellä tahansa kokousedustajalla on 
mahdollista ilmoittaa kokoukselle jostakin asiasta. Ilmoitusasioista ilmoitetaan ja niihin liittyvä 
näytettävä materiaali toimitetaan kokouksen sihteeristölle 30.10. kello 12.00 mennessä sähköpostitse 
(uusimaa@partio.fi). 
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