Edustajakokouksen ohjesääntö
- Ohjesääntö täsmentää Seuran sääntöjen (9 § -17 § ja 21 §) määräyksiä edustajakokouksen
valmistelusta ja kokouksen kulkua. Ohjesääntö päivitetään kutakin edustajakokousta
edeltävänä vuonna valtuustossa.
Edustajakokouksen kutsuminen
- Edustajakokous järjestetään neljän vuoden välein touko-kesäkuussa. Ensimmäinen kokous
järjestetään Kuopiossa 16.5.2020. Tämän jälkeen edustajakokous kiertää eri kaupungeissa.
- Valtuusto päättää edustajakokouksen ajasta ja paikasta edustajakokousta edeltävänä
vuonna toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Paikka ja ajankohta
on näin ollen tiedossa osastojen vuosikokouksissa (helmi-maaliskuu).
- Edustajakokous on yhden päivän mittainen ja kokousedustajille maksuton. Seura sopii
kootusti majoitustarjouksia Kuopioon, mikäli edustajat haluavat jäädä majoittumaan. Muista
kokousseuraajista, kokouksen seuraamisesta internetin välityksellä sekä mahdollisesta
oheisohjelmasta ja niiden kustannuksista osallistujille päätetään kunkin kokouksen kohdalla
erikseen.
- Edustajakokouksen mahdollisesta matkakulukompensaatiosta kauempaa tulijoille päättää
valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kompensaatio voi tarkoittaa esimerkiksi
järjestettyä yhteiskuljetusta tai muuta yhdessä sovittua kulkutapaa.
Kuopion kokouksessa edustajien matkakulut korvataan halvimman kulkuneuvon mukaan.
- Edustajakokousten välisenä aikana valtuusto päättää jäsenmaksuperusteiden käsittelyn
yhteydessä edustajakokouskassan kartuttamisesta.
- Ylimääräisen edustajakokouksen kutsumisesta päättää valtuusto.
Osaston edustusoikeus edustajakokouksessa
- Osaston jäsenmäärä ja edustusoikeus määritetään seuran jäsenrekisteristä
edustajakokousta edeltävän vuoden 31.12. tilanteessa. Jäseniksi lasketaan jäsenmaksunsa
maksaneet henkilö- ja yhteisöjäsenet sekä vapaajäsenet.
- Kutsu kokoukseen liitteineen toimitetaan osastoille ja osaston ilmoittamille
edustajakokousedustajille kuukautta ennen kokousta. Kutsun toimittamiseksi
edustajakokousedustajien yhteystiedot on toimitettava seuraan (svs@venajaseura.com)
vuosikokouksen jälkeen (viimeistään 3.4.2020 mennessä).
- Edustajakokousedustaja toimittaa etukäteen seuraan tai tuo kokoukseen mukanaan
pöytäkirjanotteen tai valtakirjan edustusoikeuden todentamiseksi. Edustusoikeus tarkistetaan
kokouspaikalla.
- Sääntöjen 11 § mukaan Osaston vuosikokous voi antaa äänivaltansa käyttämiseen
valtakirjan, jolla seuran nimetty jäsen voi käyttää koko osaston äänivaltaa. Osasto voi
valtuuttaa esimerkiksi naapuriosaston edustajakokousedustajan edustamaan osastoa
kokouksessa. Valtakirjamalli löytyy seuran https://suomivenajaseura.fi/osastoille .
Edustajakokouksessa käsiteltävät asiat
Strategia ja aluetoiminnan suuntaviivat
- Toimintastrategia ja sen osana aluetoiminnan suuntaviivat valmistellaan neljäksi vuodeksi
kerrallaan. Ne määrittävät seuran arvot, vision ja mission, toiminnan painopisteet,
aluetoimistojen tehtävät, määrän sijainnin. Valtuusto seuraa vuosittain strategian etenemistä.

Valtuuston valinta
- Edustajakokous valitsee keskuudestaan vaalivaliokunnan tekemään esitykset valtuuston ja
hallituksen jäsenistä. Ensimmäisessä edustajakokouksessa vuonna 2020 vaalivaliokuntaan
valitaan kaksi edustajaa kustakin entisestä piiristä.
- Edustajakokouksessa valitaan ensin hallitus ja sitten valtuusto. Sama henkilö ei voi olla sekä
valtuuston että hallituksen jäsen.
- Esityksiä valtuustoon tekevät osastojen vuosikokoukset. Esityksiä voi tehdä oman tai toisen
osaston jäsenestä. Ehdokkaalta on oltava suostumus tehtävään. Esitykset perusteluineen
toimitetaan 3.4.2020 mennessä osoitteella svs@venajaseura.com. Mikäli alueella pidetään
osastojen aluetapaaminen (entinen piirikokous), se voi halutessaan keskustella alueen
osastojen tekemistä valtuustoesityksistä ja tehdä suosituksia edustajakokoukselle alueen
valtuutetuista.
- Valtuustoon valitaan puheenjohtaja, 2 varapuheenjohtajaa sekä 33 … 37 jäsentä ja näille
henkilökohtaiset varaedustajat. Päätökset tehdään järjestyksessä: valtuuston jäsenmäärä,
puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja jäsenet. Mikäli yksimielistä päätöstä ei löydy,
noudatetaan enemmistövaalitapaa.
- Lisäksi valtuustoon kuuluu huhtikuussa pidettävän yhteisöjäsenten kokouksen valitsemat
kolme jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteisöjäsenten kokouksen kutsu liitteineen
lähetetään yhteisöjäsenille viimeistään kuukautta ennen kokousta. Seuran yhteisöjäseniä ovat
myös purkautuneista piirijärjestöistä seuran jäseniksi siirtyneet yhteisöjäsenet.
- Sääntöjen mukaan valtuutetuissa on oltava suomen- ja ruotsinkielisiä ja vähintään yhden
saamelaisväestön edustajan. Ruotsinkielisten ja saamelaisväestön näkemyksiä on hyvä ottaa
huomioon valintoja tehtäessä.
- Sääntöjen mukaan valtuutettujen tulee edustaa kaikkia seuran maantieteellisiä alueita.
Valtuutetuissa on näin ollen hyvä olla edustajia osastoista tasapuolisesti eri puolilta Suomea.
Jos jollakin alueella on pidetty kokous, jossa alueen osastot yhdessä ovat tehneet suosituksia
alueen valtuutettujen valinnasta, on nämä suositukset hyvä ottaa huomioon.
- Valtuuston valinnassa on syytä huomioida myös muut tasa-arvotekijät. Vaikka valtuuston
jäsenyydelle ei ole asetettu maksimikestoa, myös vaihtuvuutta on hyvä olla kokoonpanossa.
Hallituksen valinta
- Esityksiä hallitukseen tekevät edustajakokousedustajat. Ehdokkaista on hyvä saada
ennakkoon kirjalliset perustelut vaalivaliokunnan työn helpottamiseksi. Ehdokkaalta on oltava
suostumus.
- Hallituksen jäsenet voivat toimia hallituksessa yhtämittaisesti kahden toimikauden ajan.
Toimikausien laskenta käynnistyy edustajakokouksesta 2020.
- Hallituksen valinnassa on hyvä huomioida seuran strategiset painopisteet. Hallituksen
jäsenissä on hyvä olla eri puolilta Suomea tulevia ja erilaisia näkökulmia edustavia henkilöitä.
Jäsenten asiaesitykset
- Osastojen vuosikokoukset voivat tehdä asiaesityksiä edustajakokoukseen. Ne on toimitettava
3.4.2020 mennessä seuran hallitukselle, joka käsittelee ne edelleen edustajakokouksen
päätettäväksi.
Sääntöjen muuttaminen
Seuran sääntöjä voidaan muuttaa edustajakokouksessa 2/3 enemmistöllä (Seuran säännöt 21
§). Sääntöjen muuttamisesta on mainittava jo kokouskutsussa.
Seuran valtuuston 30.11.2019 käsittelemä

