
A-KILTOJEN LIITTO RY:N ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS hyväksytty liiton kevätkokouksessa 
17.4.2021  
 
1.A-Kiltojen Liitto ry:n kokouksessa noudatetaan yhdistyslakia ja liiton sääntöjä. Päädyttäessä 
järjestämään kokous osittainkin etäyhteyksillä, noudatetaan tässä äänestys- ja vaalijärjestyksessä 
kuvattuja etäkokouksen menettelytapoja. Kokonaan fyysisissä kokouksissa noudatetaan tätä äänestys- 
ja vaalijärjestystä pois lukien erikseen mainitut etäkokouksen erityiset menettelytavat. 

2.  Mahdollisuus osallistua kokoukseen on vain kokouksen aikana. Käyttääkseen äänioikeuttaan 
jäsenen on ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan etukäteen kokouskutsussa mainittuun päivään 
mennessä. Jäsenen nimeämällä kokousvaltuutetulla on oltava mukanaan valtakirja, tai hänen on 
toimitettava valtakirja kokouksen järjestäjälle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja aikana. 
Kokousvaltuutettu voi edustaa vain yhtä jäsentä samassa kokouksessa. 

3. Etäkokouksen lisäksi järjestetään aina myös fyysinen kokous, mikäli joku kokousedustajista niin 
toivoo. Kokouspaikka määritellään tällöin kokouskutsussa.  

4. Kaikki etäkokoukseen osallistujat saavat osallistumislinkit sähköpostiinsa.  

5. Etäkokoukselle valitaan tekninen sihteeri, joka vastaa etäyhteyden seurannasta, käytetyistä 
ohjelmista ja auttaa puheenjohtajaa puheenvuorojen jakamisessa.  

6. Etänä osallistuvat pyytävät puheenvuoroa käytetyn sovelluksen kautta.  

7. Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokousedustajat. Etänä osallistuvat avaavat nimensä kohdalla 
sovelluksen kuva- ja ääniyhteyden paikallaolon toteamiseksi.  

8. Ehdokkaan asettaminen ehdolle 

a. A-Kiltojen Liiton keskustoimisto lähettää äänioikeutetuille ehdokasasetteluun tarvittavat tiedot 
hyvissä ajoin.  

b. Ehdokkaaksi asettaminen alkaa ja päättyy etukäteen ilmoitettuna ajankohtana.  

c. Ehdokkaista äänestetään, jos valinnoista ei ole yksimielisyyttä tai ehdokkaita on enemmän kuin 
vapaita paikkoja.  
 
9. Äänestäminen kokouksessa 

a. Puheenjohtaja ohjeistaa äänestyksen.  

b. A-Kiltojen Liiton varsinaisissa ja ylimääräisissä kokouksissa päätökset tehdään vaaleja lukuun 
ottamatta yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ja vaaleja lukuun ottamatta äänten mennessä 
tasan tulee päätökseksi mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa 

c.  Vaalin tulos ratkaistaan seuraavasti: Vaaleissa valituksi tulee ehdokas, joka saa hyväkseen enemmän 
kuin puolet annetuista äänistä.  Mikäli vaalin ensimmäisellä kierroksella kukaan ehdokkaista ei saa yli 

puolta (yli 50%) annetuista äänistä, noudatetaan kaksivaiheista menettelyä, ja suoritetaan toinen 
äänestys, jossa vastakkain ovat kaksi ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saanutta ehdokasta. 
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. 

10. Etäkokouksissa teknisen häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys. Mikäli 
kokouksessa ei voida todeta, että häiriö johtuu kokousjärjestäjästä, kokousta jatketaan, vaikka 
yhteyttä ei saada palautetuksi. Jos häiriö johtuu kokousjärjestäjästä tai on kattava ja yleinen, kokous 
keskeytetään. Kokousta jatketaan, kun yhteydet on palautettu.  
 


