
Suomen Ilmailuliitto 

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS  

 

1 § Sen lisäksi mitä Suomen Ilmailuliitto – Finlands Flygförbund ry:n (jäljempänä Liitto) säännöissä ja 

yhdistyslaissa määrätään, osallistuttaessa Liiton kokouksiin postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun 

teknisen apuvälineen avulla (etäyhteydellä) kokouksen aikana tai ennen kokousta, noudatetaan tämän 

äänestys- ja vaalijärjestyksen määräyksiä.  

Muutokset tähän äänestys- ja vaalijärjestykseen tulee tehdä Liiton kokouksessa ja asian käsittely on 

mainittava kokouskutsussa.  

2 § Liiton varsinaisten jäsenten äänimäärät vahvistetaan sääntöjen mukaisesti edellisen kalenterivuoden 

31.12. päivän jäsenmäärien mukaan. 

3 § Mikäli hallituksen vaaleissa on yhtä paljon ehdokkaita kuin sääntöjen mukaan valittavia, ei vaaleja 

tarvitse järjestää. Tällöin kokous toteaa ehdokkaat valituiksi. 

Mikäli hallituksen vaaliin on sääntöjen määräpäivään mennessä tullut vähemmän ehdokkaita kuin 

sääntöjen mukaan valittavia, kokous toteaa määräaikaan mennessä ehdotetut ehdokkaat valituiksi. Tämän 

lisäksi suoritetaan vaali jäljellä olevista paikoista, joihin ehdotukset on tehtävä kokouksessa. Näiden 

paikkojen vaaliin voivat osallistua vain ne kokousedustajat, jotka osallistuvat kokoukseen kokouspaikalla 

taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

Mitä edellä sanotaan hallituksen vaalista, noudatetaan myös lajitoimikuntien puheenjohtajien ja 

varapuheenjohtajien vaaliin. 

4 § Liiton hallitus tarkastaa vaalia varten jätetyt asiakirjat sekä hyväksyy ehdokaslistalle otettavaksi ne 

ehdokkaat, joita koskevat asiakirjat on oikein laadittu ja jätetty määräajassa.  

5 § Ehdokaslistassa ehdokkaat esitetään sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tarvittaessa samalla 

käytetään juoksevaa numerointia numerosta kaksi (2) alkaen.  

6 § Liiton toimiston on laadittava ja teetettävä vaaleissa käytettävä äänestysmateriaali ja ohjeistus. 

Postiäänestystä varten on laadittava vaalissa käytettävä äänestyslippu ja vaalikuori, joissa kummassakin on 

merkintä, missä vaalissa sitä käytetään, sekä äänestäjille tarkoitettu ohje. Ohjeessa on ilmoitettava samalla 

se ajankohta, mihin mennessä annettujen äänien on oltava perillä liitossa. Mahdollisesta 

tietoliikenneyhteyteen perustuvasta äänestämisestä on myös laadittava vastaavat ohjeet äänestäjille.  

7 § Mikäli vaalit suoritetaan myös tietoliikenneyhteyden kautta tapahtuvaa äänestystä käyttäen, 

vaaliluettelo tallennetaan äänestysjärjestelmään.  

8 § Hallituksen tulee huolehtia siitä, että postiäänestysaineisto postitetaan äänioikeutetuille viimeistään 

kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta. Postiääni hyväksytään, jos se on saapunut 

viimeistään kaksi päivää ennen kokousta kello 16.00 mennessä. Postiäänestyslippu voidaan toimittaa myös 

antamalla se määräajan sisällä Liiton toimistoon.  

9 § Hallitus kerää erilleen postiäänet ja huolehtii siitä, että hyväksytyt postiäänestysmateriaalit toimitetaan 

avaamattomina kokouspaikalle ääntenlaskua varten.  

10 § Kokouspaikalla voivat äänestää ainoastaan ne äänioikeutetut, jotka eivät ole äänestäneet aiemmin.  



11 § Äänioikeutetun, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on äänestyslipun saamista varten 

ilmoittauduttava ennakolta. Äänestyslippuna käytetään vastaavaa lomaketta kuin postiäänestyksessä. 

Hallituksen on tarkoin pidettävä huolta, ettei äänestyslippua anneta muulle kuin äänioikeutetulle, joka ei 

ole jo äänestänyt. 

12 § Ääntenlaskennasta vastaa kokouksen valitsemat ääntenlaskijat, joita avustaa liiton toimiston 

henkilökunta. Postitse tai ennakolta tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla annettujen 

äänten laskenta saadaan aloittaa aikaisintaan kahta (2) tuntia ennen kokouskutsussa mainittua kokouksen 

alkamisaikaa.  

13 § Mikäli vaaleissa on käytetty tietoliikenneyhteyden kautta tapahtuvaa äänestämistä, ääntenlaskijat 

tarkistavat tietoliikenneyhteyden kautta tapahtuneen äänestyksen tuloksen ääntenlaskennan aikana. 

Vaalitoimikunnan pöytäkirjaan merkitään tietoliikenneyhteyden kautta äänestäneiden lukumäärä, 

annettujen äänien kokonaismäärä sekä yksittäisten ehdokkaiden saamat äänimäärät.  

14 § Ääntenlaskennassa äänestysliput tarkastetaan. Ne äänestysliput, jotka katsotaan mitättömiksi, 

erotetaan omaksi ryhmäkseen. Ääntenlaskijoiden pöytäkirjaan merkitään äänestyslipuilla äänioikeuttaan 

käyttäneiden lukumäärä, annettujen äänestyslippujen kokonaismäärä sekä mitättömien lippujen 

lukumäärä.  

15 § Äänestyslippu on mitätön, jos se ei ole hallituksen hyväksymän mallin mukainen tai jos siitä ei täysin 

selvästi ilmene, ketä ehdokasta valitsija on tarkoittanut, tai jos äänestyslipun täyttämisessä ei muutoin ole 

noudatettu äänestyksestä annettuja ohjeita.  

16 § Ääntenlaskijat päättävät äänestyslippujen hylkäämisestä sekä laskevat vaalin tuloksen.  

17 § Ääntenlaskussa lasketaan ensin äänet puheenjohtajan vaalissa.  

18 § Kaikki ehdokkaat järjestetään paremmuusjärjestykseen äänimääränsä mukaan. Saman lopullisen 

äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen valitaan suurimman 

äänimäärän saaneista lähtien niin monta, kuin vaaleissa on vapaita paikkoja.  

Mikäli hallitukseen valittu henkilö tulee pysyvästi esteelliseksi osallistumaan hallituksen työhön tai hän 

pyytää vapautusta tehtävästään, valitaan seuraavassa vaalissa hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen uusi 

henkilö. 

19 § Hallitus valmistelee ehdotuksen Liiton kokoukselle tilintarkastajien valitsemiseksi.  

20 § Ääntenlaskijat allekirjoittavat äänestyspöytäkirjan. Äänestyspöytäkirja annetaan kokouksen 

puheenjohtajalle. Hallituksen on säilytettävä vaalista syntyneet asiakirjat ja äänestysliput lukitussa paikassa, 

kunnes vaalin tulos on lainvoimainen. Äänestysliput ja ääntenlaskijoiden äänestyspöytäkirja eivät ole osa 

kokouksen pöytäkirjaa. 

Ääntenlaskijat tai ääntenlaskennan avustajat eivät saa vaalin tai ääntenlaskennan aikana antaa tietoja 

vaalin kulusta muilta osin kuin mitä äänestys- ja vaalijärjestyksessä määrätään.  

Tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen on Ilmailuliiton kokous vahvistanut xx.xx.2021. 


