
LIITTOKOKOUKSEN YLEISET OHJEET.

Luet parhaillaan pumaskaa eli materiaalipakettia, joka sisältää kaikki liittokokouksessa käsiteltävät
asiakirjat ja kokouspäivien käytännön ohjeet. Pidäthän pumaskasi tallessa – niitä on varattu vain yksi
kappale yhtä kokousedustajaa kohti, jotka ovat sen paperisena tilanneet. Tutustu näihin ohjeisiin ja
asiakirjoihin huolellisesti, niin selviämme työntäyteisestä viikonlopusta mahdollisimman sujuvasti.
Asiakirjat sähköisenä löydät osoitteesta lukio.fi/liittokokous/asiakirjat.

PAIKAT JA OSOITTEET
Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n liittokokous järjestetään 4.-6.11.2022 Kongressi- ja kulttuurikeskus
Kaukametsän auditoriossa (Koskikatu 2–4, 87200 Kajaani). Kokousedustajille on varattu
majoittumismahdollisuus Scandic Kajanuksessa (Koskikatu 3, 87200 Kajaani).

Parhaiten Kajaanissa kulkeminen onnistuu kävellen. Sekä kokouspaikka (Kaukametsä) että hotelli
(Scandic Kajanus) sijaitsevat Kajaanin keskustan kupeessa samassa pihapiirissä. Välimatkaa hotellin ja
kokoussalin välillä on noin 100 metriä ja siirtymä onnistuu muutamassa minuutissa.

ILMOITTAUTUMINEN
Kaikki kokousedustajat ilmoittautuvat kokoukseen piiri- tai jäsenjärejstökohtaisesti delegaation
edustajanumerojärjestyksessä. Ilmoittautumiset tapahtuvat kolmessa linjastossa Kongressi- ja
kulttuurikeskus Kaukametsässä perjantaina kello 9.00–10.45 ja itse liittokokous avataan kello 11.00.
Piirin koko delegaatio ilmoittautuu yhdessä piirille määrättynä aikana seuraavasti:

Klo. 1. ilmoittautumispiste 2. ilmoittautumispiste 3. ilmoittautumispiste

9.00 LAP+PSP POP ISP

9.30 PIP+KAP LSP JSP

10.00 HEP+FIBS UMP HÄP

10.30 Tässä varaus jos joku
on myöhässä

- -

Piirin puheenjohtajisto ja liittokokousvastaava(t) huolehtivat aikataulussa pysymisestä ja tietävät mitä
tehdä. Kuuntele heitä siis tarkasti.

Kun saavut kokouspaikalle, on erityisen tärkeää noudattaa teknisen sihteeristön antamia ohjeita. Heidät
tunnistat pinssistä, jossa lukee “TEKNINEN”.

Ilmoittautumisessa jokaisella delegaatilla pitää olla mukana virallinen henkilöllisyystodistus ja
Lukiolaisen opiskelijakortti, jossa on voimassaoleva lukuvuositarra tai toimiva Frank App. Kortittomilla
jäsenille todistus on liittokokouskansiossa. Tarvitset näitä myös esimerkiksi äänestäessä vaaleissa,
joten pidä ne tallessa ja lähettyvillä koko kokouksen ajan.

Ilmoittautumisessa kokousedustajat saavat kansiot, joka sisältää kaksi edustajakorttia. Näistä
pienempää pidetään kaulassa ja isommalla pyydetään tietyissä tilanteissa puheenvuoroa. Lisäksi
kansiosta löytyy jokaiselle ruokailun tilanneelle ruokalipukkeet.



SISÄÄNTULOT JA POISTUMISET KOKOUSSALISTA
Kokouksessa noudatetaan kulunvalvontaa eli tekniset sihteerit merkitsevät kokoussaliin tulijat ja
poistujat erilliselle kulunvalvontalistalle. Tämä siksi, että etenkin äänestystilanteissa on pystyttävä
todistamaan, että salissa on ollut paikalla yhtä monta äänioikeutettua henkilöä kuin ääniä on annettu.
Lisäksi näin toimitaan myös turvallisuussyistä. Eli jokaisen kokousedustajan on aina kokouksen ollessa
käynnissä pysähdyttävä kokoussalin ovella ja esitettävä edustajakorttinsa.

Aina kokouspäivän alussa ja jokaisen virallisen kokoustauon jälkeen saliin tullaan sisään piireittäin ja
edustajanumerojärjestyksessä. Järjestäytykää siis piirinne kesken valmiiksi ja odottakaa teknisen
sihteeristön ohjetta siitä, milloin saatte mennä sisään saliin. Salissa mennään samantien istumaan
paikalle, ilman sen pidempää hengailua. Salista poistutaan aina puheenjohtajan niin pyytäessä. Kesken
kokouksen salista ei ole suotavaa poistua. Jos pakottava tarve siihen tulee, salista poistutaan niin, että
kulunvalvontaan merkitään poistuminen ja palaaminen.

Muista pitää pienempi edustajakorttisi koko kokouksen ajan tallessa ja näkyvissä, ilman sitä et pääse
kokoussaliin. Pidä myös edustajakorttia liiton tarjoamissa oheisohjelmissa sekä majoituksissa.

Kokoussalissa on varattu kaikille kokousedustajille paikat piiri- ja jäsenjärjestöittäin. Seuraa opasteita ja
teknisen sihteeristön ohjeita!

RUOKAILUT
Hotellimajoitukseen kuuluu aamiainen ja liiton kautta on ollut mahdollisuus varata lounaat
kokouspaikalta perjantaille, lauantaille ja sunnuntaille. Lounaslipukkeet löytyvät lounaan varanneiden
kokouskansiosta. Muutoin jokainen vastaa itse ruokailuistaan.

Kokoustilaan ei saa tuoda tahmaavia juomia eikä rapisevia sipsi- tai karkkipusseja. Kokousjuomana on
vesi, joten vesipullot ovat sallittuja. Tarvittaessa kokoustekninen henkilökunta poistaa epätoivotut
ruoka- ja juomatarvikkeet kokoustiloista.

MAJOITUS JA MATKATAVARAT
Majoituksen varanneille kokousedustajille on järjestetty majoitus Scandic Kajanuksessa (Koskikatu 3,
87200 Kajaani). Hotellivuorokausi alkaa klo 15:00, eli huoneisiin pääsee kokouksen aikataulun
puitteissa kirjautumaan vasta kokouksen jäätyä tauolle perjantaina.

Matkatavarat voi jättää perjantaina saavuttaessa kokoustilojen läheiseen narikkaan. Tiloissa tekninen
sihteeristö valvoo jatkuvasti tavaroita, joten tavarat voi huoletta jättää narikkaan.

Lähtöpäivänä eli sunnuntaina huoneet pitää luovuttaa jo aamulla kokoussaliin lähdön yhteydessä, sillä
pidempiä kokoustaukoja ei ole ennen sunnuntain lounasta klo 12:00. Huolehdithan, että kirjaudut ulos
hotellista hyvissä ajoin sunnuntaina, että pääsemme jatkamaan kokousta sovittuna aikana.
Matkatavaroita voi huoneen luovutuksen jälkeen säilyttää samassa paikassa kuin tullessa. Tekninen
sihteeristö opastaa paikan päällä matkatavaroiden säilytyksestä.

Jokainen maksaa hotellihuoneensa ylimääräiset kustannukset (esimerkiksi mahdollisen siivouslaskun)
itse. Olet vastuussa siitä huoneesta, johon olet kirjautunut.

Hotellissa noudatetaan sen omia järjestyssääntöjä. Mikäli kyseisiä sääntöjä rikotaan, hotelli voi poistaa
häiriön aiheuttajan viranomaisten avulla. Jokainen majoittuja on itse vastuussa mahdollisesti



aiheuttamistaan vahingoista. Mikäli vahinkoa ei voida yksilöidä, jaetaan vahingosta aiheutuneet
kustannukset kaikkien huoneessa majoittuvien kesken.

Muista, että olet osaltasi rakentamassa kuvaa Suomen Lukiolaisten Liitosta ja lukiolaisista yleensä.
Yhden illan ”huvittelu” voi johtaa siihen, että lukiolaisista jää huono kuva pitkäksikin aikaa.

KOKOUSKÄYTTÄYTYMINEN
Hyvään kokoustapaan kuuluu, että puheenvuorojen aikana liikkumista salissa vältetään. Täytä siis
puheenvuoropyyntölomake hyvissä ajoin etukäteen. Jos keskustelun yhteydessä haluat pyytää
puheenvuoron, voit sen myös tehdä puheenvuoropyyntölomakkeen kautta tai suurempaa
edustajalappua nostamalla. Henkilökohtaiset keskustelut on kohteliasta käydä taukojen aikana.

Kokoustunnelmia ja -keskusteluja saa ja kannattaa jakaa sosiaalisessa mediassa hyödyntäen
esimerkiksi hashtageja #likoSLL #lukiolaiset. Sosiaalisessa mediassa toimivat samat pelisäännöt kuin
kokouksessa kasvotusten – epäasialliseen käytökseen puututaan. Tunnelman nostattaminen ja hyvän
tunnelman ylläpito on erittäin suotavaa.

YHDENVERTAISUUSTARKKAILIJAT
Kokoukselle on valittu kolme yhdenvertaisuustarkkailijaa, jotka tänä vuonna ovat Tiia Penttinen (050
432 3368), Iiris Hynönen (050 377 7729) ja Ville Koivisto (0442021300).

● Jotta kaikkien kannalta kokous sujuu kivassa ja reilussa hengessä, ei minkäänlaista häirintää tai
epäasiallista käytöstä sallita.

● Ketään ei kiusata, ahdistella tai haukuta. Esimerkiksi negatiivinen kommentointi
puheenvuoroista tai toisten kokousdelegaattien pukeutumisesta ei ole hyväksyttävää ja siihen
tullaan puuttumaan.

● Jos kuitenkin kohtaat liittokokouksen aikana epäasiallista tai epätasa-arvoista kohtelua, voit
ilmoittaa siitä lomakkeen bit.ly/epakohta2022 kautta anonyymisti tai nimellä. Vastauksia
käsittelevät vain Tiia Penttinen, Iiris Hynönen ja Ville Koivisto, joille voit tulla myös suoraan
juttelemaan, soittamaan tai laittamaan Whatsapp-viestiä.

TOIMIKUNNAT, ASIAKIRJAT JA MUUTOSESITYKSET
Perjantai-illan toimikunnissa käsitellään liittokokouksessa hyväksyttäviä asiakirjoja ja tehdään niihin
tarvittaessa muutosesityksiä. Piirihallitukset päättävät piirien varsinaiset toimikuntaedustajat, mutta
toimikuntia voivat mennä seuraamaan kaikki halukkaat kokousedustajat. Kaikki esitysoikeutetut
kokousedustajat voivat tehdä muutosesityksiä asiakirjoihin. Muutosesitykset asiakirjoihin on jätettävä
kirjallisena ennalta sovittuun paikkaan puhtaaksikirjoittamista ja toimikunnan käsittelyä varten
viimeistään perjantaina 4.11.2022 kello 18:30. Voit miettiä muutosesityksesi valmiiksi jo ennen
kokousta. Myös toimikuntaan osallistuvat voivat tehdä muutoesityksiä jo ennakkoon.

Liittokokouksessa on seuraavat toimikunnat
● Tavoiteohjelman sosiaali- ja nuorisopolitiikkaa käsittelevä toimikunta
● Tavoiteohjelman koulutuspolitiikkaa ja toimintasuunnitelman edunvalvonta-osiota käsittelevä

toimikunta
● Periaateohjelmaa ja julkilausumaa käsittelevä toimikunta
● Toimintasuunnitelman palvelu-, kansainvälinen toiminta-, järjestö- sekä johtaminen ja talous

-osioita sekä talousarviota käsittelevä toimikunta
● Kestävän kehityksen suunnitelmaa käsittelevä toimikunta

http://bit.ly/epakohta2022


Ekaa kertaa liittokokoukseen osallistuville järjestään toimikunta, jonka pitää liiton varapuheenjohtaja
Emmiina Kuisma. Toimikuntia puheenjohtavat liittohallituksen jäsenet ja kokousta sihteeröivät tekniset
sihteerit.

Toimikunnat aloittavat perjantaina kokoustauon alettua klo 18:30. Toimikuntien tulee antaa
muutosesityksensä viimeistään perjantaina 4.11.2022 kello 22:30.

Missä toimikunnat kokoontuvat?
Toimikunnat kokoontuvat Kaukametsän tiloissa pienemmissä huoneissa. Toimikuntien huonenumerot
tarkentuvat myöhemmin ja ilmoitetaan kokouksessa.

VAALIT
Liittokokouksessa äänestetään liitolle uusi puheenjohtajisto ja liittohallitus seuraavalle vuodelle.
Esitysoikeus ja vaalikelpoisuus on Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n sääntöjen mukaan henkilöjäsenillä.
Päästäkseen ehdolle puheenjohtajan, varapuheenjohtajien tai liittohallituksen vaaleihin ehdokkaan on
ilmoitettava halustaan kokouksen puheenjohtajalle kirjallisesti seuraavasti:

● Puheenjohtajan vaaliin ehdokkaan viimeistään perjantaina 4.11.2022 kello 17:00.
● Ensimmäiseen varapuheenjohtajan vaaliin viimeistään 15 minuuttia

puheenjohtajavaalin tuloksen julkistamisen jälkeen.
● Toiseen varapuheenjohtajan vaaliin viimeistään 15 minuuttia ensimmäisen

varapuheenjohtajavaalin tuloksen julkistamisen jälkeen.
● Liittohallitusvaaliin ehdolle päästäkseen on ehdokkaan ilmoitettava halustaan

kirjallisesti kokouksen puheenjohtajalle viimeistään 15 minuuttia toisen
varapuheenjohtajavaalin tuloksen julkistamisen jälkeen.

● Kirjallisesti ehdolle asettuminen tapahtuu täyttämällä lomake osoitteessa bit.ly/vaalit22

Ehdokkaslomakkeen voi, ja se kannattaa, täyttää jo hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisen päättymistä.

Kokoussalissa vaalimainosten jakaminen sekä mainoksien kiinnittäminen vaatetukseen  on kielletty.
Julisteiden tai muun vaalimateriaalin kiinnittäminen seiniin ja irtaimistoon kokous-, majoitus- ja
iltaohjelmatiloissa on myöskin kielletty. Muistetaan ylipäätään hyvät tavat: ei painosteta ketään eikä
vähätellä muita ehdokkaita. Vaaliaika Lukiolaisissa on ihanaa, joten mennään ilon kautta!

HENKILÖVAALEISSA ÄÄNESTÄMINEN
Henkilövaaleissa äänestetään sähköisellä lomakkeella. Äänestäessäsi huolehdi, että jokainen laittamasi
tieto lomakkeessa on osaltasi oikein. Äänestyslinkki tulee jokaisen osallistujan ilmoittamaan
sähköpostiin. Mikäli laitat lomakkeeseen mitään ylimääräistä, kuin sen ohjeistus määrää, koko ääni
hylätään.
Täytettyä äänestyslomaketta ei näytetä kenellekään. Äänestyksen alussa kokoussali tyhjennetään
kokousedustajista kaikista muista, kuin äänioikeudellisista kokousedustajista. Äänestäminen tapahtuu
sähköisesti.

Tarkempia ohjeita äänestämisestä löydät kokouksen menettelytapajärjestyksestä.

HÄIRITSEVÄ KÄYTTÄYTYMINEN
- Matkapuhelimet, tietokoneet, tabletit yms. on pidettävä äänettömällä ja ilman värinätoimintoa

kokoussalissa. Teknisten laitteiden käyttäminen ei saa häiritä omaa tai muiden
kokousedustajien kokoustamista.

https://bit.ly/vaalit22


- Kokoustekninen henkilökunta poistaa tarvittaessa epätoivotut ruoka- ja juomatarvikkeet
kokoustiloista.

- Liittokokouksessa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.
- Liittokokous on täysin päihteetön koskien itse kokousta, piirijärjestön iltaohjelmaa sekä liiton

järjestämiä majoitus- ja ohjelmapalveluita.
- Kokouspaikalta sekä muista liiton tarjoamista ohjelma- ja majoituspalveluista voidaan poistaa

päihteiden vaikutuksen alaisena olevat tai muuten häiritsevästi käyttäytyvät kokousedustajat.
Tupakkatuotteiden käyttö on sallittu vain niille osoitetuilla paikoilla.

- Hotellissa noudatetaan sen omia järjestyssääntöjä. Mikäli kyseisiä sääntöjä rikotaan, hotelli voi
poistaa häiriön aiheuttajan viranomaisten avulla.

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄ OHJEITA
Kokous on järjestetty ensisijaisesti siten, että jokaiselle on turvallista kokoukseen osallistua.

Hätätilanteissa toimitaan rauhallisesti ja soitetaan lähtökohtaisesti 112. Huolehdithan, että kokouksen
teknisistä on myös asiasta joku selvillä. Pienissä loukkaantumisissa (nyrjähdyksissä ja haavoissa tms)
ole yhteydessä kokouksen tekniseen sihteeristöön. Osalla teknisestä sihteeristöstä on voimassa
hätäensiapukoulutus.

Tapahtumapaikka Kokous: Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsä, Koskikatu 2–4,
87200 Kajaani
Majoitus: Scandic Kajanus, Koskikatu 3, 87200 Kajaani

Kokoontumispaikka
hätätilanteissa: Kokouspaikan ja majoituksen välissä oleva parkkipaikka.

Majoituspaikalla ja kokouspaikalla noudatetaan paikkojen omia
hätätilanteiden kokoontumisohjeita.

Tapahtuman Tapahtuman sisällöt, kriisit, turvallisuus: Pääsihteeri Matti Mannonen
p.0408286258

vastuuhenkilö: Tapahtumatuotanto: Järjestöasiantuntija Adam Zeidan, 0407204355

Turvallisuusvastaava: Pääsihteeri Matti Mannonen, .0408286258
Järjestöasiantuntija Adam Zeidan, 0407204355

TIedotusvastaava: Viestintäsuunnittelijat Netta Huuskonen p.0505520096
Kriisiviestinnän osalta pääsihteeri Matti Mannonen p.0408286258

Ensiapuvälineet: Ensiapupaketit sijaitsevat teknisten taukotilassa, ilmoittautumisaulassa
sekä katsomon ensimmäisellä rivillä.

Hälytysnumero: 112

Lähin sairaala: Kajaanin keskussairaala, Sotkamontie 11, 87300 Kajaani

YHTEYSHENKILÖT



Kokousteknisissä asioissa auttaa SLL:n järjestöasiantuntija Adam Zeidan, 0407204355.
Kokouksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä ja kriisi- tai hätätilanteissa auttaa Lukiolaisten pääsihteeri
Matti Mannonen (p.0408286258)

MUISTA AINAKIN NÄMÄ
1. Kuuntele kokouksen puheenjohtajaa tarkasti, hän antaa ohjeet joka kohdan käsittelystä.
2. Liittokokouksen turvallisuusohjeiden noudattaminen on jokaiselle velvoittavaa ja tätä valvotaan.
3. Täytä puheenvuorolomake aina ennen puheenvuoroa tai heti sen jälkeen.
4. Älä hukkaa matskuja, varsinkaan edustajakorttia.
5. Näytä pienempi edustajakortti salin ovella aina.
6. Liittokokous on päihteetön.
7. Vaalimainontaa saa harrastaa käytävillä, mutta ei kokoussalissa. Kokoussali ulottuu myös
etäkokoukseen. Seiniin ei saa kiinnittää mitään, eikä etäkokousalustan chattiin kirjoitella tai linkitellä
kuvia.
8. Mässyjä, limuja ja rapisevia juttuja ei saa viedä saliin – vesipullo on jees.
9. Kännykät ja läppärit on pidettävä ehdottoman äänettöminä, eikä niillä saa häiritä kokouksen
kulkua. Pidä huolta myös oman laitteesi akunkestosta.
10. Tarvittaessa kysy apua ja neuvoja teknisiltä, apu löytyy aina tai sitten se keksitään!
11. Ole skarppina, osallistu rohkeasti kokoukseen ja pidä hauskaa!


