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Sääntömääräisen kevätkokouksen menettelytapajärjestys 

 

Kevätkokouksen tekemän päätöksen mukaisesti 

kokouksessa noudatetaan 

menettelytapojen osalta seuraavaa: 

 

1 § JÄRJESTÄYTYMINEN 

Kokoukselle valitaan puheenjohtaja sekä 

puheenjohtajan kutsuma sihteeri sekä kaksi (2) 

pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. 

Ääntenlaskijoiden avuksi kokous kutsuu 

Ilmailuliiton toimiston henkilökuntaa. 

 

2 § PUHEENVUOROT 

Puheenvuorot pyydetään kokouksen 

puheenjohtajalta. Puheenvuoron pyytäjä nostaa 

käden selkeästi ylös ja mainitsee oman nimensä. 

Myös kannatuspuheenvuorot tai muut mahdolliset 

puheenvuorot pyydetään samalla tavalla. 

Puheenvuorot annetaan siinä järjestyksessä kuin 

ne on pyydetty.  

Puheenvuorot saavat kestää enintään kolme (3) 

minuuttia, ellei kokous toisin päätä.  

Puheenvuorot on esitettävä seisten. Puheenvuoron 

käyttäjien on pysyttävä käsiteltävänä olevassa 

asiassa. Ellei puhuja näin menettele, puheenjohtaja 

voi keskeyttää puheenvuoron. 

 

3 § ÄÄNESTYSMENETTELY 

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se 

mielipide, 

johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi 

vaaleissa, joissa äänten mennessä tasan ratkaisee 

arpa. 

Ennen äänestystä puheenjohtajan on ilmoitettava 

kannatetut ja kannattamatta jääneet ehdotukset. 

Puheenjohtaja tekee äänestysehdotuksen. 

Asiaäänestyksessä kukin kokousedustaja ilmoittaa 

vuorollaan miten asiassa äänestää.  

 

4 § VAALIMENETTELY 

Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin numeroiduilla 

äänestyslipuilla. Kokouksen puheenjohtaja määrää 

äänestysehdotusta tehdessään, mitä 

äänestyslippua vaaleissa käytetään.  

 

5 § ÄÄNESTYSTOIMITUS 

Kokous toteaa äänioikeutetut edustajat 30.3.2019 

klo 13.00. 

Kokouksen ääntenlaskijat valvovat vaaleja, 

suorittavat ääntenlaskennan ja toimittavat 

tuloksen kokouksen puheenjohtajalle. 

Vaalin tulos kirjoitetaan paperille, jonka 

ääntenlaskijat allekirjoittavat ja luovuttavat 

kokouksen 

puheenjohtajalle. Kokouksen puheenjohtaja 

ilmoittaa vaalin tuloksen ja tekee sen perusteella 

päätösehdotuksen. Muilla henkilöillä ei ole vaalin 

tulokseen ilmoitusoikeutta. 

Ääntenlaskijoiden on paketoitava äänestysliput ja 

luovutettava ne kokouksen sihteerille. 

 

6 § VALTAKIRJOJEN TARKASTUS JA 

ILMOITTAUTUMINEN 

Virallisten edustajien valtakirjojen tarkastus ja 

muiden kokousosanottajien ilmoittautuminen 

toimitetaan kokouspaikalla siihen varatussa tilassa 

lauantaina 30.3.2019 klo 12.00–13.00. 

Viimeksi mainitun ajankohdan jälkeen ei 

valtakirjoja eikä ilmoittautumisia enää oteta 

vastaan. 
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Kokousedustajien valtakirjoina hyväksytään 

ensisijaisesti Ilmailuliiton toimiston laatimalle 

valtakirjalomakkeelle laaditut valtakirjat. 

 

Kokousedustajan valtakirjoina hyväksytään myös 

oikeiksi todistetut pöytäkirjanotteet, joista ilmenee 

jäsenyhdistyksen nimi, kokousaika ja -paikka, 

osanottajien lukumäärä, valintaa koskeva 

pöytäkirjan pykälä, 

kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin nimet, sekä 

pöytäkirjantarkastajien nimet. 

 

Ilmoittautumisen vastaanottajat ja valtakirjan 

tarkastajat luovuttavat valtakirjat, 

äänestysluettelot ja kokouksen muiden kuin 

virallisten osanottajien luettelot kokouksen 

sihteerille välittömästi ilmoittautumisen päätyttyä. 

 

Valtakirjojen tarkastusta johtaa Ilmailuliiton 

toiminnanjohtaja. 

 

7 § ÄÄNIOIKEUS, PUHEOIKEUS JA LÄSNÄOLO-

OIKEUS 

 

Valtakirjojen tarkistuksen yhteydessä tarkistetaan 

vaaliluettelosta kunkin valtakirjan äänimäärä.  

 

Liiton kokouksissa äänivaltaa käyttävät varsinaiset 

jäsenet.  

 

Jäsenyhdistyksen äänimäärässä otetaan huomioon 

edellisenä kalenterivuotena vähintään 14 vuotta 

täyttäneet jäsenyhdistyksen jäseninä olevat liiton 

henkilö-, nuoriso- ja perhejäsenet, jotka ovat 

maksaneet liiton jäsenmaksun. Jokaisesta 

tällaisesta jäsenestä jäsenyhdistys saa itselleen 

yhden äänen. 

 

Mikäli henkilö-, nuoriso- tai perhejäsen on 

jäsenenä useammassa kuin yhdessä 

jäsenyhdistyksessä, hänen tulee ilmoittaa liittoon, 

minkä jäsenyhdistyksen jäsenmäärään hän haluaa 

äänensä laskettavan. Äänimääriä laskettaessa 

sama henkilö voidaan ottaa huomioon vain kerran. 

 

Jäsenmaksun maksaneella Ilmailuliiton sääntöjen 4 

§:n 2 momentin b kohdassa tarkoitetulla 

jäsenyhteisöllä ja -säätiöllä on kullakin yksi ääni. 

 

Henkilöjäsenillä, nuorisojäsenillä, perhejäsenillä tai 

kannattavilla jäsenillä on liiton kokouksissa 

läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Liiton vanhojen sääntöjen mukaisilla 

henkilöjäsenillä on kokouksessa yksi ääni. 

 

Kokous voi myöntää läsnäolo-oikeuden 

kokoukseen median edustajille ja muille 

kokoukseen kutsutuille. 

 


