
Vaalipiirikokoukset 2019



Vaalipiirikokouksen valmistelu

• Vaalipiirikokouksessa ovat edustettuina kaikki vaalipiirin 
SKOlaiset jäsenet. Läsnäolo-oikeutta ja äänivaltaa käyttävät:
 vaalipiirin jäsenyhdistysten puheenjohtajat
 ilman omaa jäsenyhdistystä olevien jäsenten osalta 

yhteysopettaja (jos jäsenet ovat henkilöjäseninä A- tai B-
mallisessa paikallisyhdistyksessä; esim. työnantajakohtaisissa 
paik.yhdistyksissä, joissa omaa jäsenyhdistystä ei enää ole)

• Vuonna 2019 vaalipiirin jäsenmäärältään suurin yhdistys (tai 
vaalipiirin sopimuksen mukaan jokin muu) kutsuu 
vaalipiirikokouksen koolle (SKOn toimisto ilmoittaa tästä 
asianosaiselle). Jatkossa koollekutsuja on neljäksi vuodeksi 
valittava vaalipiirin puheenjohtaja.



Vaalipiirikokouksen valmistelu

• Kokous on pidettävä ja sen pöytäkirja lähetettävä liiton 
toimistoon (sähköpostitse) 25.10. mennessä

• Kokoukseen voivat puheenjohtajat (ja ilman yhdistystä 
olevien yhteysopettajat) osallistua joko paikan päällä tai 
etänä (tarvittava tekninen kanava etäosallistumista varten on 
varmistettava etukäteen)

• Koollekutsujan on huolehdittava, että tieto kokouksesta on 
mennyt kaikille asianosaisille

• Mahdollisessa äänestystilanteessa kullakin kokousedustajalla 
on edustettaviensa mukaan määräytyvä äänimäärä



Vaalipiirikokouksen valmistelu

• SKOn toimisto lähettää yhdistysten puheenjohtajille (ja ilman 
yhdistystä olevien yhteysopettajille) ohjeistuksen, joka 
sisältää seuraavaa:
 Esityslistamalli
 Vaali- ja menettelytapaohje
 Lista vaalipiirin jäsenyhdistyksistä (sis. puheenjohtaja- ja 

yhteysopettajatiedot)
 Lista valtuuskuntapaikkojen jakautumisesta eri vaalipiirien 

kesken (perustuen vaalipiirin jäsenmäärään 1.1.2019)
 Lista nykyisistä valtuuskunnan jäsenistä ja varajäsenistä
 Lista SKOn hallituksen nykyisestä kokoonpanosta (erovuoroiset 

ja jatkavat jäsenet merkittyinä)



Vaalipiirin valinnat vuonna 2019

• Valitaan vaalipiirin puheenjohtaja nelivuotiskaudeksi
 Puheenjohtajan tehtävä on kutsua vuosittain kokous koolle. 

Vuonna 2019 SKOn toimisto auttaa vaalipiirejä 
kokousjärjestelyissä ja lähettää tarvittavat tiedot ja materiaalit 
kokousta varten.

• Valitaan SKOn valtuuskunta kaudelle 2020-2023
 Vaalipiireillä on jäsenmääränsä mukaisesti varsinaisia ja 

varajäseniä valtuuskunnassa. Vaalipiirit valitsevat omat 
edustajansa suoraan.

 Valtuuskunnan nimeämisen yhteydessä vaalipiirin varajäsenet 
tulee ilmoittaa käyttöönottojärjestyksessä



Vaalipiirin valinnat vuonna 2019

• Valitaan ehdokkaat SKOn hallituksen varsinaisiksi ja 
varajäseniksi kaudelle 2020-2021 erovuoroisten tilalle
 Vaalipiirit tekevät ehdotuksensa hallituksen kokoonpanoksi. 

Valtuuskunta päättää hallituksen kokoonpanon vaalipiirien 
tekemien esitysten pohjalta (Huom! Ehdokkaiksi voi nimetä 
myös muita kuin oman vaalipiirin jäseniä).

• Jos sinulla on kysyttävää vaalipiirikokoukseen liittyen, ota 
yhteyttä SKOn toimistoon tai puheenjohtajiin (yhteystiedot 
SKOn nettisivuilla)



Mukavaa vaalipiirikokousta!

Hallitus


	Vaalipiirikokoukset 2019
	Vaalipiirikokouksen valmistelu
	Vaalipiirikokouksen valmistelu
	Vaalipiirikokouksen valmistelu
	Vaalipiirin valinnat vuonna 2019
	Vaalipiirin valinnat vuonna 2019
	Mukavaa vaalipiirikokousta!

