
Feministinen puolue 
Kokoussäännöt 

 

Yleiset periaatteet 

Näitä kokoussääntöjä noudatetaan kaikissa yhdistyksen ja sen eri toimijoiden tapaamisissa, 
ellei kokoontuminen toisin päätä. Säännöissä on myös puoluehallituksen kokouksista oma 
lukunsa, jossa selvitetään niissä erikseen noudatettavat käytännöt. Sitoutuminen 
kokouskäytäntöihin tekee kokoustamisesta sujuvaa, takaa demokratian ja lainmukaisen 
päätöksenteon toteutumisen yhdistyksen päätöksissä ja varmistaa sen, että kaikkien olisi 
mahdollisimman helppo ja hyvä osallistua kokouksiin.  

Hyvä kokousilmapiiri ja turvallisemman tilan periaate 

Kokouskäytäntöjen tarkoitus on luoda kokouksiin tavallista turvallisempi tila. 
Kokouskäytännöt saatetaan joka kokouksessa jo etukäteen läsnäolijoiden tutustuttaviksi, ja 
läsnäolijat sitoutuvat niiden noudattamiseen. 
  
Kokouskäytännöt kumpuavat puolueen arvoista. Feministisen puolueen päämäärä on 
yhteiskunta, jossa kaikilla on mahdollisuus toteuttaa täysi potentiaalinsa yhdenvertaisena 
muiden kanssa riippumatta sukupuolesta tai sukupuolettomuudesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, ihonväriin tai etnisyyteen liitetyistä käsityksistä, toimintakyvystä, luokasta, 
uskonnosta tai vakaumuksesta, sukupuolen ilmaisusta, iästä tai kansalaisuudesta. Siksi 
pyrimme noudattamaan tätä periaatetta myös kokouksissamme ja yhteisissä tiloissamme. 
Turvallisemman tilan tarkoituksena on luoda sellainen kokousilmapiiri, jossa jokainen voi 
osallistua kokoukseen omana itsenään. 

  

Puhumme “tavallista turvallisemmasta tilasta” sen sijaan, että puhuisimme “turvallisesta 
tilasta”, koska tiedostamme, että rakenteellinen syrjintä näyttäytyy monesti sisäistettyinä 
toimintatapoina, joiden tunnistaminen ja välttäminen vaatii opettelemista, joka vie aikansa. 
Siksi emme voi luvata, että tämäkään tila olisi täysin turvallinen. 
 

Yhdistyksen eri kokoustamisen tavat  

Puolueen viralliset kokoukset ovat päätösasioiden käsittelyä varten. Niissä käydään läpi 
etukäteen valmisteltuja esityksiä. Jäsenet voivat tehdä aloitteita käsiteltäviksi asioiksi 
virallisten kokousten esityslistalle. Esitykset tulee jättää tiedoksi kokouksen koollekutsujalle 
hyvissä ajoin ennen kokouskutsun lähettämistä. 

 

Puolueen järjestämissä keskustelutilaisuuksissa on mahdollista valmistella yhdessä aloitteita 
yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksiin. Lisäksi ne toimivat yleisinä keskustelun ja 
ajatustenvaihdon paikkoina. 

 



Esteettömyys 

Feministisen puolueen tapahtumat pyritään aina järjestämään esteettömissä tiloissa, joissa 
kaikilla on mahdollisimman yhdenvertainen mahdollisuus osallistumiseen 

 

Etäosallistuminen 

Feministisen puolueen kokouksiin voi osallistua myös etänä teknisiä apuvälineitä käyttäen. 
Tällä pyritään mahdollistamaan aktiivinen ja esteetön osallistuminen kokouksiin ympäri 
maata. 
 

Yksinkertaisimmillaan etäosallistuminen voidaan varmistaa videopuhelun, chat-yhteyden ja 
yhteydestä vastaavan kontaktihenkilön avulla, mikäli kokoustilassa ei ole käytössä muita 
etäosallistumisen mahdollistavia välineitä. 

 

Etäosallistumisesta tulee ilmoittaa kokouksen sihteerille ennen kokousta. Viestissä tulee ilmetä 
mitä palvelua toivoo käytettävän. Kokouksen koollekutsuja nimeää yhteydestä kokouksessa 
vastaavan henkilön, joka kokouksen alussa avaa yhteyden etänä kokoukseen osallistuviin 
henkilöihin. Yhteyshenkilö seuraa etäosallistujien puheenvuoropyyntöjä ja pyytää ne 
puheenjohtajalta kättä nostamalla. 

 

Kokoussäännöt 

Kokouskieli  

Kokouksen alussa valitaan kokouskieli. Kokouksissa voi kokouskielestä riippumatta kuitenkin 
kommunikoida itselleen vahvimmalla ja mieluisimmalla kielellä, mikäli varmistetaan, että 
paikalla on edes yksi tulkki, joka pystyy kääntämään niille, jotka eivät ymmärrä.  

Kokousroolit 

Puheenjohtaja: Kokouksen puheenjohtaja johtaa kokousta ja jakaa puheenvuorot. 
Puheenjohtaja seuraa kokouksen yleistä ilmapiiriä ja puuttuu tilanteisiin, jotka rikkovat 
yhdessä sovittuja turvallisemman tilan sääntöjä. 

 

Sihteeri: Sihteeri tekee kokousmuistiinpanot ja on vastuussa pöytäkirjan viimeistelystä. 

 

Kokoustoimitsijat: Kokoustoimitsijat valitaan toimimaan puheenjohtajan rinnalla kokouksessa. 
He puuttuvat tarvittaessa käytökseen, joka rikkoo yhdessä sovittuja turvallisemman tilan 
sääntöjä. Heitä voi myös lähestyä, jos itse kokee tai huomaa asiatonta käytöstä, johon 
puheenjohtaja tai kokoustoimitsijat eivät ole puuttuneet. Kokoustoimitsijat voivat myös 
tarvittaessa toimia puheenvuoropyyntöjen kirjaajana puheenjohtajan ja sihteerin apuna ja 
toimia ajanottajina, jos puheenvuoroille on sovittu tietty enimmäispituus. 
  
Ääntenlaskijat: Ääntenlaskijat laskevat äänet äänestyksissä. 

  



Tulkit: Mikäli kokouksessa on tarvetta tulkkaukselle, pyritään tulkkaus aina järjestämään. 
Tulkkaustarpeesta toivotaan yhteydenottoa etukäteen, jotta tulkin läsnäolo ehditään 
varmistamaan. 

Puheenvuorot 

Kokouksessa puheoikeutetuilla osallistujilla on oikeus käyttää puheenvuoroja ja osallistua 
kokouksessa käytävään keskusteluun. 

  

Puheenvuoroja myönnetään pääsääntöisesti vain puheenjohtajan avattua keskustelun siihen 
asti kunnes puheenjohtaja tekee keskustelusta yhteenvedon ja päättää keskustelun. 
Puheenvuoro pyydetään kättä nostamalla tai muulla erikseen sovitulla merkillä. 
  
Keskusteluun osallistuminen ja omien mielipiteiden esittäminen tapahtuu vain pyydetyin ja 
saaduin puheenvuoroin. 
  
Puheenvuorot jaetaan pääasiassa siinä järjestyksessä, kuin ne pyydetään, kuitenkin niin, että 
puheenvuorojonossa voidaan antaa etusija henkilölle, joka ei ole vielä käyttänyt 
puheenvuoroa. 

  

Työjärjestyspuheenvuoro ohittaa puheenvuorojonon. Työjärjestyspuheenvuoro liittyy 
kokouksen tekniseen kulkuun. Kokouksen osallistujat voivat sanoa "puheenvuoro 
työjärjestykseen" esittäessään esimerkiksi taukoa, ilmoittaessaan tärkeän asian, halutessaan 
keskustelun rajaamista tai huomatessaan puheenjohtajan menettelyssä huomauttamista. 
  
Kokousosallistujilta toivotaan huomaavaisuutta keskusteluissa, joiden aihe koskettaa läheisesti 
joita kuita läsnäolijoista. Tällaisia kysymyksiä voivat olla esimerkiksi erilaiset vähemmistöjen 
asemaan liittyvät kysymykset. Huomaavaisuutta on odottaa puheenvuorojonossa vuoroaan 
kysymyksissä, joissa ei itse ole aiheen ensisijainen asiantuntija ja antaa puheenvuoroja 
pyytäessä ensimmäiset puheenvuorot heille, joita asia koskee. 
  
Puheenvuorojen maksimipituus on kolme (3) minuuttia ellei kokous toisin sovi. Puheenjohtaja 
tai kokoustoimitsijat näyttävät puhujalle merkin, kun puheaikaa on jäljellä yksi (1) minuutti ja 
kun puheaika on päättynyt. Annettua aikaa tulee kunnioittaa ja puheenvuoro tulee päättää heti 
kun puheenjohtaja tai toimitsija ilmoittaa sen päättyneeksi. 
  
Puheenvuoron pitäjän tulee esittää puheenvuoro omissa nimissään ja puheenvuoroissa tulee 
pyrkiä asialähtöisyyteen. Ketään ei saa kohdella epäkunnioittavasti hänen mielipiteensä 
vuoksi. 
  
Jos puheenvuoro tai esitetty mielipide on ristiriidassa turvallisemman kokoustilan 
periaatteiden kanssa puheenjohtaja tai kokoustoimitsija puuttuu tarvittaessa tilanteeseen 
keskeyttämällä puheenvuoron. 
  



Mikäli osallistujan puheenvuoro keskeytetään, on puheenjohtajilla ja kokoustoimitsijoilla 
velvollisuus perustella miksi näin toimittiin. Tarvittaessa keskustelua keskeytetystä 
puheenvuorosta voi jatkaa kokouksen jälkeen. 
  
Turvallisemman tilan periaatteita tukee se, että vältetään henkilökohtaisuuksiin menemistä ja 
kunnioitetaan jokaisen osallistujan yhdenvertaisuutta jäsenenä ja feministinä, ottaen 
huomioon feminismin monimuotoisuuden. 

Esitykset 

Esitys otetaan käsittelyyn vain jos sitä on kannatettu. Poikkeuksena henkilöesitykset vaaliin, 
joita ei tarvitse kannattaa. 
  
Muutosesitykset kirjalliseen materiaaliin tai muuhun päätösesitykseen tulee antaa 
puheenjohtajalle myös kirjallisena. Jos esityksiä on enemmän kuin yksi, ne otetaan käsittelyyn 
puheenjohtajan  esittämässä järjestyksessä. 

Äänestykset 

Äänestys otetaan menettelyksi silloin, kun keskustelun kuluessa on esitetty useampi kuin 
yksi kannatettu ehdotus. 

  
Äänioikeus on jokaisella läsnä olevalla äänioikeutetulla jäsenellä eli hallituksen varsinaisella 
jäsenellä, vuorossa olevalla äänioikeutetulla varajäsenellä tai puolueen varsinaisella jäsenellä.  

  
Äänioikeutetulla on päätöksenteossa yksi ääni ja jokainen ääni on tasaveroinen. 
  
Osallistujien tulee kunnioittaa puheenjohtajan antamaa äänestysohjetta. Puheenjohtaja ja 
kokoustoimitsijat pitävät huolen, että kokous pysyy rauhallisena äänestyksen ajan. 
  
Äänestyksen aikana tulee välttää puheenvuorojen pyytämistä. Jollei puheenjohtaja 
toisin päätä, vain työjärjestyspuheenvuoroja myönnetään. Varsinaisen äänestyksen aikana 
tulee kunnioittaa hiljaisuutta. Lippuäänestyksessä ääntenlaskijat jakavat, keräävät ja laskevat 
äänestysliput ja ilmoittavat tuloksen puheenjohtajalle. 
  
Äänestysmenettelyyn liittyvää ohjeistusta tulee kunnioittaa. 

  

Kokous voi käydä ns. koeäänestyksen menettelytapakysymyksistä, tällöin ei tulosta merkitä 
pöytäkirjaan, vaan jatketaan koeäänestyksen osoittamalla tavalla. 

Eriävä mielipide ja vastalause  

 
Päätöksentekoon osallistuneella, joka on äänestänyt päätöstä vastaan tai tehnyt 
vastaehdotuksen, on oikeus jättää päätöksestä eriävä mielipide. 

  



Eriävä mielipide tulee esittää suullisesti heti päätöksen julistamisen jälkeen pyytämällä 
aiheen mukainen puheenvuoro puheenjohtajalta. 
  
Puheenvuoron aikana ei tarvitse esittää perusteluja eriävälle mielipiteelle, vaan henkilön niin 
halutessa hän voi jättää kokouksen päättymiseen mennessä kirjallisen perustelunsa 
sihteerille kirjattavaksi pöytäkirjaan. 
  
Vastalause esitetään muuten samalla tavalla kuin eriävä mielipide, mutta sen yhteydessä tulee 
suullisesti esittää lyhyt perustelu. Puheenjohtaja päättää suullisesti esitettävän perustelun 
ajallisesta pituudesta ja vastalauseen esittäjän tulee kunnioittaa puheenjohtajan ohjetta. 
  
Vastalauseen esittäjän on toimitettava perustelu myös kirjallisesti kokouksen sihteerille 
kokouksen päättymiseen mennessä. 

Kokouksen pöytäkirjat 

Kokouksen päätöspöytäkirja sisältää asian esittelyn, tehdyt ehdotukset, menettelytavat ja 
niistä päättämiset, äänestykset ja tulokset ja muut kokousta koskevat tiedot. 
  
Kokouksen pöytäkirjaan ei kirjata asian yhteydessä käytyä keskustelua. 

Kokouksen kuvaaminen tai valokuvaaminen 

Videokuvaamiseen ja valokuvaamiseen tulee saada osallistujilta lupa tai on varmistettava, että 
henkilöt, jotka eivät halua esiintyä kuvissa/videolla voidaan rajata kuvaamisen ulkopuolelle. 

Kokouskäytäntöjen noudattaminen  

Jokainen kokouksen osallistuja on vastuullinen noudattamaan näitä kokouskäytäntöjä. 
Puheenjohtaja ja kokoustoimitsijat valvovat sääntöjen toteutumista. 
  
Puheenjohtajalla ja kokoustoimitsijoilla on oikeus antaa sääntöjä rikkovalle osallistujalle 
huomautuksia. Kolmannella huomautuksella puheenjohtaja voi pyytää henkilöä poistumaan 
kokoustilasta tai olla antamatta hänelle enää puheenvuoroja. 
  
Jokainen puheenvuoron pitäjä on vastuussa puheistaan, ei kukaan muu. Kokouksen 
osallistujien tulee kiinnittää kokouskäyttäytymisessään huomiota paitsi sääntökohtien myös 
sääntöjen yleisen hengen toteutumiseen. 
  
Kokouksen osallistujien tulee antaa tukensa puheenjohtajalle, sihteerille, kokoustoimitsijoille 
sekä äänenlaskijoille heidän tehtäviensä asettamien tarpeiden mukaisesti. 



 

Puoluehallituksen kokoukset 

Kiertävä puheenjohtajuus 

Hallituksen kokouksissa on hallituksen niin sopiessa kiertävä puheenjohtajuus. Uuden 
hallituksen kokoontuessa ensimmäistä kertaa nimetään kiertävät puheenjohtajat seuraavalle 
kuudelle kuukaudelle.  
 
On toivottavaa, että kaikki hallituksen jäsenet tarjoutuisivat puheenjohtajaksi vähintään 
yhteen kokoukseen. Jos tämä ei toteudu, pyritään varmistamaan, että saman henkilön ei 
tarvitse olla puheenjohtajaroolissa useammin kuin joka kolmas hallituksen kokous.  
 
Vuorossa oleva puheenjohtaja osallistuu työvaliokunnan kokoukseen, joka valmistelee sitä 
kokousta, jossa itse on puheenjohtaja. Kiertävä puheenjohtajuus tukee feministisiä 
anti-hierarkisia periaatteita, koska se antaa vaihtuvasti eri jäsenille mahdollisuuden johtaa 
puhetta. Samalla se jakaa vastuuta, ettei kenenkään tarvitse aina kantaa vastuuta 
puheenjohtamisesta. Vaihtuva osallistuminen työvaliokunnan valmisteleviin kokouksiin lisää 
sen läpinäkyvyyttä ja samalla jakaa vastuuta tasaisemmin hallituksen jäsenien kesken.  

Työvaliokunnan tehtävät 

Puoluehallituksen työvaliokunta on valmisteleva ja toimeenpaneva elin, joka koostuu 
puheenjohtajistosta ja sihteeristä. 

 
Työvaliokunta vastaa siitä, että kaikki kokouksissa käsiteltävät asiat ovat huolellisesti 
valmisteluja niin, että: 
 

● hallituksella on käytössään kaikki tarvittava tieto päätöksen tekemiseen 
● esitykset tulevat hallituksen jäsenien tutustuttavaksi riittävässä ajassa 
● jäseniltä tai hallituksen jäseniltä tulevat esitykset on asianmukaisesti valmisteltu 
● käsiteltävistä asioista on tarjolla selkeä päätösesitys 
● päätökset ovat lain ja sääntöjen mukaisia 

 
Työvaliokunta vastaa päätösten toimeenpanon järjestämisestä niin, että se: 
 

● toimeenpanee kokousten päätöksiä, jos muuta ei ole sovittu 
● seuraa päätösten toimeenpanon toteutumista, kun siitä vastaa joku muu 
● vastaa sille ohjattujen asioiden päättämisestä ja toimeenpanosta 

Kokouksen puheenjohtajan tehtävät 

 
Kokouksen puheenjohtaja, joka voi olla puheenjohtajiston jäsen tai kiertävä puheenjohtaja 

● valmistelee esityslistan ja sen liitteet yhdessä sihteerin ja työvaliokunnan kanssa 



● tarkistaa, että esityslista on sovitun mukainen ennen kokouskutsun lähettämistä 
● tarkistaa liitteet ennen kutsun lähettämistä 
● johtaa kokousta 

Sihteerin tehtävät 
 

● vastaa kokousaikatauluista ja kokousvalmistelun aikataulusta 
● vastaa työvaliokunnan koollekutsumisesta 
● valmistelee esityslistan ja sen liitteet yhdessä työvaliokunnan ja kokouksen 

puheenjohtajan kanssa hyvissä ajoin ennen kutsun lähettämistä 
● huolehtii tarvittavista liitteistä ja niiden hankkimisesta 
● vastaa kokouskutsun lähettämisestä pääsääntöisesti viikkoa ennen kokousta 
● huolehtii siitä, että kokouskutsussa on mukana kaikki tarvittavat asiakirjat 
● poikkeustilanteissa osa liitteistä voidaan ilmoittaa saapuvaksi myöhemmin 
● tiedottaa päätöksistä 

Fiilisrinki 

Kokouksen alussa ja lopussa käydään fiilisrinki. Kokouksen osallistujat tulevat yhteiseen tilaan 
eri tilanteista ja yhteiskunnasta, jossa he voivat kohdata rakenteellista sortoa ja syrjintää. 
Fiiliskierros auttaa tutustumisessa, ja antaa mahdollisuuden todeta ääneen, mistä 
lähtökohdista, millaisin resurssein ja millaisen energian kanssa on saapunut yhteiseen tilaan. 
  
Kokouksen lopettavassa fiilisringissä on mahdollisuus antaa heti palautetta kuluneesta 
kokouksesta. Tässä kohtaa on hyvä purkaa millaisen tunteen ja energian kanssa jatkaa 
kokouksesta eteenpäin.  


