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Äänestys- vaalijärjestys
1. Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt tämän äänestys –ja vaalijärjestyksen kokouksessaan
11.11.2021 ja se koskee yhdistyksen sääntömääräisiä ja ylimääräisiä kokouksia ja on
voimassa toistaiseksi.
2. Etäosallistumismahdollisuudesta ja tavasta tulee mainita kokouskutsussa. Kokouskutsussa
on myös mainittava mihin mennessä viimeistään etäyhteydellä pidettävään kokoukseen on
ilmoittauduttava yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen (toimisto@srhy.fi) tai käyttämällä
yhdistyksen sivulla (srhy.fi) kulloinkin olevaa ilmoittautumislomaketta.
3. Yhdistyksen sääntömääräisiin ja ylimääräisiin kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Kokouksen aikana voidaan osallistua kaikkien asioiden käsittelyyn ja päättämiseen pois
lukien mahdolliset vaalitilanteet silloin, kun käytettävissä olevassa etä-äänestystavassa
vaalisalaisuudesta ei voida varmistua. Tällöin vaaleihin voivat osallistua vain fyysisesti
paikalla olevat yhdistyksen jäsenet. Osallistumismahdollisuuden esteestä vaaleissa tulee
mainita kokouskutsussa.
4. Kokoukseen osallistutaan käyttämällä kokouskutsussa mainittua kokouspalvelua, johon
välitetään asiakirjoista kuvaa. Myös äänestys voi tapahtuu ko. palvelua käyttämällä, ellei
vaadita salaista äänestystapaa.
5. Kokouksen puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuorojen kestoa, jos kokouksen
hallinta alkaa muuttua hankalaksi.
Kokoukselle voidaan valitaan ylimääräinen, tekninen sihteeri, joka vastaa etäyhteyden
seurannasta ja auttaa puheenjohtajaa puheenvuorojen jakamisessa.
Osallistumisoikeus todennetaan etäyhteyden osalta samoin kuin kokouspaikalla
tunnistamalla kokoukseen osallistujat.
6. Jos osanottaja on tunnetusti yhdistyksen jäsen, on asia selvä. Muutoin voidaan todentaa
oikeus osoittamalla, että yhteys on muodostettu käyttämällä jäsenen ilmoittautumisessaan
antamaa sähköpostia.
7. Teknisen häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys. Jos kokouksessa ei
kuitenkaan voida todeta, että häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, niin kokousta
jatketaan, vaikka yhteyttä ei saada palautettua. Jos häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä,
keskeytetään kokous, kunnes yhteys on palautettu.
8. Äänestystilanteissa äänet annetaan kättennostoäänestyksellä kokouspaikalla sekä
kokouspalvelun äänestystoimintoa käyttämällä taikka muulla luotettavalla tavalla.
Mikäli joudutaan etäyhteydellä kokonaan tai osittain toteutetussa kokouksessa käyttämään
vaalin kyseessä ollen salaista äänestystä, käytetään vaalisalaisuuden varmistamiseksi
kokouskutsussa kulloinkin ilmoitettua teknistä välinettä.
Sähköisessä äänestämisessä äänestysjärjestelmään kirjautuminen tapahtuu
osallistumisestaan etukäteen ilmoittaneille välitetyn henkilökohtaisen tunnuksen (linkki
äänestyspalveluun) ja internetin välityksellä.

