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Suomen Salukikerho r.y.:n hallituksen ehdotus kevätkokoukselle 2021 
etäosallistumiseen liittyväksi äänestys- ja vaalijärjestykseksi 

 

Suomen Salukikerho r.y.:n hallitus tuo jäsenkokoukselle 20.3.2021 esiteltäväksi ja keskusteltavaksi alla 
olevan ehdotuksen äänestys- ja vaalijärjestykseksi.  

Mikäli kevätkokous hyväksyy hallituksen esittämän sääntömuutoksen etäosallistumisesta (kokouskutsun 8. 
kohta), lopullinen ehdotus tuodaan päätettäväksi myöhemmin siihen jäsenkokoukseen, missä 
etäosallistumisen mahdollistavasta sääntömuutoksesta päätetään jälkimmäisen kerran. 

 

Suomen Salukikerho r.y.:n äänestys- ja vaalijärjestys  
(hyväksytty jäsenkokouksessa xx.xx.2021) 

 

1 § Yleistä  

Suomen Salukikerho ry:n yhdistyksen kokouksessa noudatetaan yhdistyslakia, yhdistyksen sääntöjä ja, 
hallituksen päättäessä mahdollistaa etäosallistumisen, tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.  

2 § Etäosallistumisoikeus  

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoteknisiä apuvälineitä käyttäen yhdistyksen hallituksen 
näin päättäessä. Etäosallistumisoikeus on kokouksen aikana. Hallitus voi päättää, että yhdistyksen jäsenen 
on ilmoitettava halukkuudestaan käyttää etäosallistumista ennen hallituksen päättämää määräaikaa. 
Ilmoitusvelvollisuudesta on mainittava kokouskutsussa.  

Yhdistyksen hallitus päättää: 

 missä kokouksessa etäosallistuminen on mahdollista  
 missä asioissa etäosallistuminen on mahdollista  
 miten etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista (tietoliikenneyhteyden tai 

määrätyn teknisen apuvälineen avulla) 
 etäosallistumisessa käytettävistä apuvälineistä   
 äänestyksen ja ääntenlaskennan järjestelyistä, esimerkiksi siitä, miten äänestykseen osallistutaan, 

miten äänestys salataan suljetussa lippuäänestyksessä ja miten ilmoitetaan ”en äänestä” tai ”tyhjä” 
-vaihtoehdot  

 etäosallistumiseen liittyvistä muista käytännön menettelytavoista ja yksityiskohdista  



 Suomen Salukikerho r.y. hallitus 
 

Ehdotus 20.3.2021 
 

3 § Etäosallistujien varmentaminen  

Kokoukselle valitaan tekninen sihteeri, joka vastaa etäyhteyden seurannasta ja auttaa puheenjohtajaa 
puheenvuorojen jakamisessa. Osallistumisoikeus todennetaan etäyhteyden osalta yhtä luotettavasti kuin 
kokouspaikalla.  

Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle tai sihteerille tai etäyhteyttä hoitavalle 
virkailijalle.  

4 § Teknisen häiriön vaikutukset  

Teknisen häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys. Jos kokouksessa ei kuitenkaan voida 
todeta, että häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, kokousta jatketaan, vaikka yhteyttä ei saada palautettua. 
Jos häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä ja se on kohtuullisin toimin poistettavissa, keskeytetään kokous, 
kunnes yhteys on palautettu. Mikäli häiriötä ei ole kohtuullisin toimin poistettavissa, on kokouksen 
puheenjohtajalla oikeus määrätä, että kokousta jatketaan ilman etäyhteyttä. 

5 § Äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttaminen 

Tämän äänestys- ja vaalijärjestys muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Asiasta on mainittava 
kokouskutsussa. Tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttamiseen vaaditaan yli puolet äänestyksessä 
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. 


