LIITE 1 Yhdistyksen syyskokouksen 2020
äänestys- ja vaalijärjestys
1. Äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksyminen
Nuorisotutkimusseuran hallitus on hyväksynyt tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen kokouksessaan
2.11.2020 ja se koskee yhdistyksen sääntömääräistä vuosikokousta 3.12.2020
2. Kokoukseen osallistuminen
Tähän kokoukseen osallistutaan Microsoft Teams etäkokousalustalla kokouksen aikana.
3. Noudatettavat säädökset
Yhdistyksen kokouksessa noudatetaan yhdistyslakia, Nuorisotutkimusseuran sääntöjä, tätä äänestys- ja
vaalijärjestystä sekä hyvää kokouskäytäntöä.
4. Äänioikeuden määräytyminen
Sääntöjen mukaisesti yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi
ääni, kannatusjäsenellä vain puhe- ja esitysoikeus.
5. Puheenvuorojen pyytäminen
Kokouksessa pyydetään puheenvuoro kirjoittamalla chattiin puheenvuoropyyntö.
6. Asioiden käsittely
Kussakin esityslistan kohdassa esitellään ensin asiasisältö, jonka jälkeen käydään keskustelu käsiteltävästä
asiasta. Keskustelun aikana voidaan esittää kysymyksiä tai muutosesityksiä. Keskustelun jälkeen
puheenjohtaja tekee ehdotuksen asiakohdan käsittelystä ja lopulta päättää asiakohdan.
7. Äänestysmenettely
Puheenjohtaja avaa keskustelun, jonka aikana tehdään ehdotukset. Puheenjohtaja esittää ehdotukset ja
toteaa kannatetut asiat ja tekee äänestysesityksen ennen äänestystä. Asiat ratkaistaan kertomalla oma
kanta jokainen vuorollaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Tasatilanteessa tulee päätökseksi
kokouksen puheenjohtajan mielipide.
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8. Hallituksen valinta suhteellisella vaalitavalla
Mikäli hallituksen valintaa vuodelle 2021 ei voida tehdä yksimielisesti, suoritetaan hallituksen jäsenten vaali
Yhdl. 29 § 3 kohdan mukaisesti suhteellisena vaalina ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa
jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ehdokkaiden kesken
ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan
yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien
mukaisessa järjestyksessä.
Puheenjohtaja avaa keskustelun, jonka aikana voidaan tehdä ehdotukset. Puheenjohtaja päättää
keskustelun, toteaa ehdokkaat ja käy läpi äänivaltaiset kokouksen osallistujat. Tämän jälkeen pidetään
kokoustauko, jonka aikana etä-äänestyksen toteuttaminen valmistellaan.
Vaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä etä-äänestyssovelluksen avulla. Kukin äänioikeutettu
kokoukseen osallistuja saa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen henkilökohtaisen linkin, jonka kautta
pääsee käyttämään äänioikeuttaan. Äänestyssovelluksessa äänioikeutettu asettaa kokouksen päättämän
hallituksen koon mukaisen määrän ehdokkaita järjestykseen.
Äänestyksen päätyttyä ääntenlaskijat lukevat vaalien tulokset.
Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla.
9. Enemmistövaalit, kun valittavia on yksi ja ehdokkaita useita
Milloin ehdokkaita on useita ja valittavia yksi, suoritetaan enemmistövaali etä-äänestyssovelluksen avulla.
Vaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Päätös tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
10. Menettely teknisen häiriön sattuessa
Teknisen häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys. Jos kokouksessa ei kuitenkaan voida
todeta, että häiriö johtuu kokouksenjärjestäjästä, niin kokousta jatketaan, vaikka yhteyttä ei saada
palautettua. Jos häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, keskeytetään kokous, kunnes yhteys on palautettu.
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