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ÄÄNESTYS- JA VAALIMENETTELYTAPA 
 

 
Äänestysoikeus 
Sääntöjen 5 § 3. mom. mukaisesti jäsenyhteisön edustajalla saa yhdistyksen kokouksessa 
olla omansa lisäksi korkeintaan kaksi (2) valtakirjaa muilta, omaan jäsenyhteisöönsä 
kuuluvilta. 
 
 
Äänestystapa 
Mahdolliset äänestykset suoritetaan sähköpostitse Äänestyskoppi.fi-palvelua käyttäen,  
 

 

Hallituksen jäsenten valinta 
 
1. Kokouksen puheenjohtaja toteaa tilanteen ja viittaa äänestysjärjestyksessä patentti- ja 

rekisterihallituksen 3.1.2022 hyväksymiin sääntöihin sekä jäsenyhteisöille kokouskutsun 
yhteydessä toimitettuun vaalimenettelytapaan ja esittää, että 
 

2. Hallituspaikat täytetään jäsenyhteisöpiirin mukaisesti seuraavassa järjestyksessä: 1. 
maakunnalliset rekisteröidyt kyläyhdistykset ja rekisteröidyt kylä- ja 
kaupunginyhdistykset, 2. rekisteröidyt kehittämisyhdistykset (Leader-ryhmät), 3. 
valtakunnalliset ja maakunnalliset rekisteröidyt järjestöt ja muut oikeuskelpoiset 
yhteisöt, 4. ruotsinkieliset jäsenyhteisöt. 
 

3. Puheenjohtaja pyytää ehdotuksia yhdestä jäsenyhteisöpiiristä kerrallaan. 
 
4. Esittäjä ilmoittaa, mitä jäsenyhteisöpiiriä edustaa ja tekee ehdotuksia vain oman 

jäsenyhteisöpiirinsä hallituspaikoista. 
 

5. Jos ehdotuksia tulee vapaita paikkoja enemmän, suoritetaan äänestys jäsenyhteisöpiiri 
kerrallaan sähköpostiäänestyksellä (äänestyskoppi.fi). 

 
6. Kaikki valtakirjan omaavat voivat äänestää mitä tahansa eri jäsenyhteisöpiiriin kuuluvaa 

ehdokasta oman valtakirjansa lisäksi korkeintaan kahdella muulla omaan 
jäsenyhteisöpiiriin kuuluvalla valtakirjalla. 

 
7. Jokainen äänestää yhtä monta ehdokasta kuin on vapaita varsinaisen jäsenen tai 

varajäsenen paikkoja ao. jäsenyhteisöpiirissä.  
 

8. Lasketaan äänet, todetaan äänestystulos ja varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet. Eniten 
ääniä saanut/saaneet tulee/tulevat jäseneksi/jäseniksi. Äänten mennessä tasan 
suoritetaan arvonta. 
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Puheenjohtajan valinta 
 
1. Kokouksen puheenjohtaja toteaa tilanteen ja viittaa äänestysjärjestyksessä patentti- ja 

rekisterihallituksen 3.1.2022 hyväksymiin sääntöihin sekä jäsenyhteisöille kokouskutsun 
yhteydessä toimitettuun vaalimenettelytapaan. 

 
2. Kokouksen puheenjohtaja pyytää ehdotuksia puheenjohtajaksi kaudelle X–X. 
 
3. Kaikki valtakirjan omaavat voivat äänestää oman valtakirjansa lisäksi korkeintaan 

kahdella muulla omaan jäsenyhteisöpiiriin kuuluvalla valtakirjalla. 
 

4. Jos esityksiä tulee kaksi, suoritetaan äänestys. Eniten ääniä saanut tulee valituksi 
uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle X–X.  Äänten mennessä tasan suoritetaan arvonta. 

 
5. Jos esityksiä tulee enemmän kuin kaksi, suoritetaan ensimmäinen äänestyskierros. 

Ensimmäisellä äänestyskierroksella yli puolet annetuista äänistä saanut ehdokas tulee 
valituksi uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle X–X. 

 
6. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolia annetuista äänistä, suoritetaan toinen 

äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Eniten ääniä saanut 
tulee valituksi uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle X–X.  Äänten mennessä tasan 
suoritetaan arvonta. 
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