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Menettelytapasääntö täydentää yhdistyksen sääntöjä. Tämän 
menettelytapasäännön tarkoituksena  on ohjata Napapiirin Tytöt ry:n 
toimintaa yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen hallitus valvoo  
menettelytapasäännön pysymistä ajan tasalla.  

YLEISTÄ  

Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Lippukuntamme jäsenet käyttävät  

päätösvaltaansa lippukunnan vuosikokouksissa ja mahdollisissa ylimääräisissä 

kokouksissa.  

Lippukunnan kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla 

jäsenillä eli 15-vuotta täyttäneillä jäsenmaksun maksaneilla äänioikeus. 

Vuosikokouksia ovat:  

- Lippukunnan tammi-helmikuussa pidettävän varsinaisen kokous 

- Lippukunnan ylimääräinen kokous, mikä on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi 
kymmenesosa lippukunnan varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti 
ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä muuten aiheellisena. 

 

Kokouksissa on lähtökohtaisesti läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla. Kokouksen 
puheenjohtaja voi  asia- ja tilannekohtaisesti rajoittaa puheenvuorojen pituutta sekä muiden 
kuin virallisten  kokousedustajien oikeutta olla läsnä ja osallistua asioiden käsittelyyn. 
Häiritsevästi käyttäytyvä  henkilö voidaan pyytää poistumaan tai poistattaa tilasta.  

Vuosikokouksissa on 15-vuotta täyttäneellä jäsenmaksun maksaneella jäsenellä yksi ääni. 
Jäsen voi valtuuttaa valtakirjalla kokousedustajan käyttämään äänensä.  Valtakirjan 
allekirjoittaa täysi-ikäinen jäsen tai alaikäisen jäsenen huoltaja. Kokousedustaja voi käyttää 
kokouksessa  ainoastaan omaa ja yhden jäsenen ääntä valtakirjalla. Valtakirjaa,  johon on 
merkitty useampi kokousedustaja kuin jäsenen äänimäärä sallii, tai johon on kirjattu  
rajoituksia kokousedustajien valtuuksiin, ei hyväksytä.  

Äänioikeuden käyttäminen kokouksessa edellyttää, että kokousedustaja tarkistuttaa 
valtakirjansa ennen kokouksen alkua. Mikäli edustaja saapuu  kokouspaikalle myöhässä, 
hänellä on oikeus saada äänioikeutensa tarkistettua viimeistään  ensimmäisellä 
saapumisensa jälkeisellä kokoustauolla. Kokousedustaja on äänivaltainen  valtakirjansa 
tarkastamisesta lähtien käsiteltävissä asiakohdissa.  

Lippukunnan kokousten kokouskutsut on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta 
asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lähetettävä kirjallisesti jäsenille tai 
erillisellä sähköpostilla. Kokouksissa käsiteltäviin asioihin liittyvä kokousmateriaali 
lähetetään postitse tai sähköpostitse jäsenille viimeistään viikkoa  ennen kokousta. Mikäli 
materiaalia ei ole jonkin yksittäisen asian kohdalla mahdollista lähettää  etukäteen, voi 
kokous silti päättää käsitellä asian.  

Kokoukset käsittelevät säännöissä määrätyt asiat sekä mahdolliset muut kokouskutsussa 
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mainitut  asiat. Yhdistyksen hallitus valmistelee kaikki lippukunnan kokoukset.  

Kokoukset avaa hallituksen edustaja, lähtökohtaisesti lippukunnanjohtaja. 
 

 

ASIOIDEN KÄSITTELY  

Kukin kokous vahvistaa kokouksessa noudatettavat menettelytavat erikseen.  

 - Esityksiä kokouksissa voivat tehdä ja niitä kannattaa vain jäsenet ja jäsenten 

valtuuttamat  kokousedustajat.  

- Äänioikeus on vain äänioikeutetuilla jäsenillä ja jäsenten valtuuttamilla 
kokousedustajilla.  

- Etänä osallistuvat kokousedustajat pyytävät puheenvuorot chat -ikkunassa. 

-Puheenjohtaja voi tilanteesta riippuen myöntää puheenvuorot myös muussa 
järjestyksessä.  Mikäli kokous menettelytapojaan vahvistaessa sopii tietyn merkin 
työjärjestyspuheenvuoroille,  ne tulee lähtökohtaisesti myöntää ennen 
asiapuheenvuoroja.  

- Etänä puheenvuoron käyttävä avaa mikkinsä ja mahdollisuuksien mukaan 
myös kameransa sekä ilmoittaa puheenvuoronsa aluksi nimensä. 

- Yhdistyksen hallituksen esitykset ovat käsittelyn pohjana.  

- Asioita käsiteltäessä käydään ensin mahdollinen alustus sekä yleiskeskustelu, jonka 
aikana ei  tehdä vastaesityksiä  

- Yleiskeskustelun jälkeen asiat käsitellään yksityiskohtaisesti, jolloin voidaan tehdä 
vastaesityksiä.  

- Äänestykseen otetaan vain kannatetut vastaesitykset. Kannatus on ilmaistava 
myönnetyssä puheenvuorossa tai chat -ikkunan kautta. Vastaesitystä ei voi 
kannattaa sen  tekijä, eikä hän voi käyttää valtuutettua ääntä oman esityksensä 
kannattajana.  

- Kokouksen päätökseksi tulee hallituksen esitys, mikäli asiassa ei ole tehty 
vastaesityksiä. Jos  samasta asiasta on useita vastaesityksiä, äänestetään ensin siitä, 
mikä vastaesitys saa  enemmistön tuen. Tämän jälkeen enemmistön kannattama 
vastaesitys asetetaan vastakkain  pohjaesityksen kanssa. Päätökseksi tulee se esitys, 
jota kannattaa enemmän kuin puolet  äänistä. Mikäli äänet menevät tasan, vaali 
ratkaistaan arvalla.  

- Muutosehdotukset tulee esittää kirjallisena chatissa.  

- Äänestys voidaan toteuttaa puheenjohtajan päättämällä tai keskustelussa esille 
nostetulla  tavalla. Kuitenkin, mikäli vähintään yksi kokousedustaja niin tahtoo, 
äänestys tulee suorittaa  suljettuna lippuäänestyksenä.  

- Asiapäätöksistä äänestettäessä käytetään avointa koeäänestystä 
ilmoittamalla oma  kanta esityksestä chattiin. Suljettu äänestys toteutetaan 
Forms -kaavakkeella ja sen  linkki jaetaan tarvittaessa kokouksen chat-
ikkunaan.  

- Viralliset kokousedustajat voivat esittää ja kannattaa ponsia eli toivomusluonteisia 
ohjeistuksia  hallitukselle tai muulle yhdistyksen toimielimelle tietyn asian suhteen, jota 
asiaa kokous on käsitellyt  tai jokin sen päätös sivuaa. Ponsi on esitettävä kyseisessä 
asiakohdassa ennen seuraavan  asiakohdan avaamista. Hyväksytyt ponnet tulee 
toimittaa kirjallisessa muodossa kokouksen  
sihteerille viimeistään viikon kuluttua kokousajankohdasta, mikäli ne on kokouksessa 
esitetty  ainoastaan suullisessa muodossa.  
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VAALIT  

Henkilövaaleissa kaikki tehdyt ehdotukset otetaan äänestykseen. Ehdottajan on etukäteen  
varmistettava, että ehdotettu henkilö on käytettävissä tehtävään. Vaalit suoritetaan kaikkien  
ehdokkaiden kesken. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin täytettäviä paikkoja, suoritetaan  
henkilövaali suljettuna lippuäänestyksenä. Jos vaalissa valitaan vain yksi henkilö, valituksi 
tulee  henkilö, joka on saanut eniten ääniä. Jos vaalissa valitaan useita henkilöitä, valituksi 
tulee niin  monta eniten ääntä saanutta henkilöä kuin on täytettäviä paikkoja. Mikäli äänet 
menevät tasan,  vaali ratkaistaan arvalla. 

Äänestyslippuun voi merkitä korkeintaan niin monta ehdotetun nimeä kuin äänestyksessä 
on  täytettäviä paikkoja.  

 


