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HRUP:n VUOSIKOKOUSTEN VAALIOHJESÄÄNTÖ 
 
 
 
 
 
YLEISPERIAATE 
1§  
Vuosikokouksissa noudatetaan yhdistyslakia, HRUP:n sääntöjen määräyksiä, tätä ohjesääntöä sekä 
yleistä, Suomessa noudatettavaa kokouskäytäntöä. 
 
ÄÄNIOIKEUDEN TARKISTAMINEN 
2§ 
HRUP:n sääntöjen 10§:n mukaan määräytyvät varsinaisten jäsenten oikeudet seuraavasti: 
 

- Jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni jokaista jäsenmääränsä alkavaa satalukua kohti. 
Äänioikeuden perustana on se jäsenmäärä, jonka perusteella jäsenyhdistys on suorittanut 
jäsenmaksun piirille edelliseltä toimintavuodelta. Jäsenyhdistys saa lähettää kokoukseen 
yhtä monta edustajaa, kuin sillä on ääniä. 

 
- Jäsenyhdistyksen äänivaltaa piirin kokouksessa käyttää siihen valtuutettu edustaja. 

Äänioikeus edellyttää, että jäsenyhdistys on kokouskutsussa mainitulla tavalla ja mainitun 
ajan puitteissa ilmoittanut kuka tai ketkä on valtuutettu käyttämään kyseisen 
jäsenyhdistyksen äänivaltaa. Muilla jäsenillä on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. 
HRUP:n toimisto laatii jäsenyhdistysten ilmoituksista yhteenvedon. 

 
EHDOKASASETTELU 
3§ 
HRUP:n sääntöjen mukaan piirihallitukseen valitaan tarvittaessa puheenjohtaja sekä ensimmäinen 
ja toinen varapuheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi. Lisäksi valitaan kahdeksan 
muuta jäsentä seuraavaksi toimintavuodeksi (säännöt 11§). 
 
4§ 
Jäsenyhdistyksellä on oikeus tehdä ehdotuksensa valittavista puheenjohtajasta ja kahdesta 
varapuheenjohtajasta viimeistään 14 päivää ennen kokousta HRUP:n toimistolle. Sama koskee 
myös ehdokkaiden asettamista hallituksen jäseniksi. Toimisto ilmoittaa jäsenyhdistyksille 
välittömästi määräajan päätyttyä esille tulleiden ehdokkaiden nimet. Mikäli määräaikaan 
mennessä ei ole tullut tarvittavaa määrää ehdokkaita, lähettää HRUP:n toimisto tästä ilmoituksen 
jäsenyhdistyksille ja antaa viiden (5) päivän lisäajan ehdokkaiden asettamiselle. Toimisto ilmoittaa 
jäsenyhdistyksille näin muodostuneen listan asetetuista ehdokkaista. 
 



Piirikokous voi tehdä päätöksen ehdollepanon hyväksymisestä myös muista kuin ehdotetuista 
henkilöistä 2/3 enemmistöllä kokouksessa läsnä olevasta äänimäärästä. 
 
VAALIEN TOIMITTAMINEN 
5§ 
Mikäli ehdokkaita on yhtä monta kuin valittavia, katsotaan tämä/ne valituiksi 
 
Vaalit toimitetaan suljettuina lippuäänestyksinä, mikäli ehdokkaita on enemmän kuin valittavia. 
 
Vaalien suorittamista varten valitaan 2 – 4 ääntenlaskijaa. He jakavat äänestysliput 
jäsenyhdistysten äänivaltaisille edustajille kokouksen puheenjohtajan annettua siihen määräyksen. 
Merkintä tästä tehdään kokouksen sihteerin toimesta HRUP:n toimiston laatimaan 
osallistujaluetteloon. 
 
Kokouksen puheenjohtaja kutsuu aakkosjärjestyksessä jäsenyhdistysten äänivaltaiset edustajat 
tuomaan äänestysliput siihen tarkoitettuun äänestysuurnaan. Äänestyslipussa ei saa olla muita 
merkintöjä kuin kokouksen puheenjohtajan ilmoittamat. 
 
Ääntenlaskijat laskevat äänestystulokset ja antavat niistä tiedon kokouksen puheenjohtajalle. 
 
Äänestysliput liitetään kokouksen pöytäkirjaan. 
 
 
PUHEENJOHTAJIEN VAALI 
6§ 
Puheenjohtajaksi tulee valituksi se henkilö, jota on kannattanut yli puolet vaalissa annetuista 
äänistä. Mikäli ensimmäisellä äänestyskierroksella kukaan ehdokkaista ei saa tarvittavaa 
enemmistöä, seuraavalle äänestyskierrokselle pääsee kaksi eniten saanutta ehdokasta. Mikäli 
äänet ovat tasan. vaali ratkaistaan arvalla (säännöt 10§). 
 
Edellä puheenjohtajan kohdalla mainittua menettelytapaa noudatetaan myös ensimmäisen ja 
toisen varapuheenjohtajan vaalissa (säännöt 10§) 
 
 
HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI 
7§ 
 
HRUP:n sääntöjen mukaan vaali on suoritettava enemmistövaalina (säännöt 10§) 
 
Tämä enemmistövaali suoritetaan siten, että jokainen äänioikeutettu kirjoittaa äänestyslipulle 
enintään niin monta nimeä, kuin on valittavia. Tällöin jokainen äänestyslipulle kirjoitettu nimi saa 
yhden äänen. Valituiksi tulevat ne nimet, jotka ovat saanet enimmät äänet.  
 
Mikäli ääntenlaskussa viimeisiksi valittavien kohdalla on sama äänimäärä, ratkaistaan valittava(t) 
arvalla. 
 
 



 
 
 
ÄÄNESTYSLIPUN MERKINNÄT 
8§ 
Äänestyslipussa saa olla vain kokouksen puheenjohtajan ilmoittamat merkinnät. 
Äänestyslippu hylätään, jos siinä on muita merkintöjä. 
Hallituksen jäsenten vaalissa saa äänestyslipussa olla enintään valittavien jäsenten lukumäärä 
nimiä. Vähemmän nimiä sisältävät liput hyväksytään. Äänestyslipussa muiden nimien kuin 
sääntöjen ja tämän ohjesäännön mukaiset nimet hylätään. 
 
 
VAALIOHJESÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN TAI MUUTTAMINEN 
9§ 
Tämän ohjesäännön hyväksyminen tai muuttaminen edellyttää HRUP:n sääntöjen mukaan 
enemmistöpäätöstä. 
 
Tämä ohjesääntö on hyväksytty HRUP:n kevätkokouksessa XX.YY.2020. 
 


