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Satakunnan Osuuskaupan edustajiston vaali 2017
EHDOKASASETTELUN OHJE

Satakunnan Osuuskaupan edustajisto on perinteisesti ollut hyvin
asiakasomistajiensa näköinen. Siihen kuuluu niin sairaanhoitajia, maanviljelijöitä
ja yrittäjiä. Yhteistä kaikille on kiinnostus osuuskaupan asioihin.
Satakunnan Osuuskaupan edustajisto valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja
tilintarkastajat. Se myös päättää tuloslaskelman ja taseen sekä
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä,
joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa
aihetta. Edustajisto myös välittää omistajien toiveet ja ajatukset hallinnon ja
johdon tietoon. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.
Vaalissa valitaan Satakunnan Osuuskaupan edustajistoon 50 jäsentä.
Valitsematta jääneet ovat oman jäsenalueensa varaedustajia.
Vaaliaika on 3. - 16.10.2017. Edustajiston toimikausi alkaa heti, kun vaalin tulos
on julistettu ja päättyy vuonna 2021, kun uusi edustajisto on valittu.
Ehdokasasettelu on 7.-18.8.2017.
Jäsenalueet
Jotta alueellinen edustus toteutuisi mahdollisimman hyvin, on Satakunnan
Osuuskaupan alue jaettu neljään jäsenalueeseen joilta kultakin valitaan edustajat
suhteessa alueen jäsenmäärään seuraavasti:
 jäsenalue 1 on Pori ja sieltä valitaan 27 edustajaa
 jäsenalueen 2 muodostavat Eura, Eurajoki, Harjavalta, Nakkila ja Ulvila;
alueelta valitaan 10 edustajaa
 jäsenalueen 3 muodostavat Huittinen, Kokemäki, Punkalaidun, Sastamala ja
Säkylä; alueelta valitaan 7 edustajaa
 jäsenalueen 4 muodostavat Honkajoki, Kankaanpää, Merikarvia, Pomarkku,
Siikainen; alueelta valitaan 6 edustajaa
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Ehdokaslista
Osuuskaupan jäsenet voivat tehdä vaaleja varten ehdokaslistoja. Samassa
listassa on oltava ehdokkaina samalta jäsenalueelta vähintään kaksi henkilöä ja
enintään kaksi kertaa alueelta valittavien edustajien määrä. Jokaisella
ehdokaslistalla on listan kokoamisesta vastaava asiamies. Lisäksi
ehdokaslistalle täytyy nimetä asiamiehen varamies ja vähintään yksi kannattaja.
Ehdokasasettelu on 7.-18.8.2017. Ehdokasasettelu päättyy 18.8. kello 16.00.
Ohjeet ehdokaslistan täyttöä varten
Ehdokasasettelumme tapahtuu ensisijaisesti sähköisen ehdokasasettelusivuston
kautta. Ehdokasasettelusivusto avautuu 7.8.2017. Sivuston käytöstä järjestetään
koulutukset 1.8.2017 kello 14.00 ja 17.30, koulutukseen ilmoittautuminen:
asiakaspalvelu.satakunta@sok.fi.
Satakunnan edustajiston vaalissa on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus tehdä
ehdokasasettelu sähköisesti Tupas-tunnistautumisella (pankkitunnuksilla).
Asettajat kutsuvat ehdokkaat sähköpostilla ja ehdokkaat antavat
suostumuksensa Tupas-tunnistautumisella. Järjestelmä tarkistaa listan kokoajien
ja ehdokkaan kelpoisuuden automaattisesti. Paperisessa ehdokasasettelussa
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tiedon voi tarkistaa sähköpostilla asiakaspalvelu.satakunta@sok.fi ja vaihteesta
029 009 6000/vaalien ehdokaskelpoisuus.
Valokuva tarvitaan sekä sähköiseen että perinteiseen ehdokasasetteluun.
Valokuvasta ja mahdollisuudesta valokuvaukseen on kerrottu tarkemmin erillisessä
valokuvaohjeessa.
Ehdokaslistan allekirjoittaja:
 On henkilöjäsen ja täyttänyt 15 vuotta 31.12.2016 mennessä.
 Allekirjoittajan tulee asua sillä jäsenalueella, jossa hän on allekirjoittajana.
 Allekirjoittajista yksi on merkitty ehdokaslistan asiamieheksi ja yksi
varamieheksi
 Ehdokaslistan allekirjoittajien ja ehdokkaiden on oltava samalta
jäsenalueelta.
 Sama jäsen voi olla allekirjoittajana vain yhdellä ehdokaslistalla.
 Ehdokkaaksi asetettu ei voi olla minkään ehdokaslistan allekirjoittajana
 Keskusvaalilautakunnan jäsen ei voi toimia ehdokaslistan asiamiehenä
 Ehdokaslistan asiamies vakuuttaa, että ehdokkaat ovat suostuneet
ehdokkaiksi.
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Ehdokaslistaa varten tarvitaan ehdokkaasta tiedot:
 Sukunimi ja etunimi
 Henkilötunnus
 Arvo tai ammatti enintään kahta ilmaisua käyttäen
 Asuinkunta
 Satakunnan Osuuskaupan jäsennumero, jäsennumeron sijainnin kortista
voi tarkistaa www.s-kanava.fi/web/s/jasennumero (1146 + 6 numeroa)
 Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 Valokuva (erillinen ohje valokuvasta)
Ehdokas
Ehdokkaaksi voi asettua jokainen 18 vuotta täyttänyt, ennen vaalivuoden alkua
osuusmaksunsa kokonaan maksanut jäsen, joka asuu osuuskaupan alueella.
 Vain jäsen voi olla ehdokkaana, samassa taloudessa asuva rinnakkaiskortin
haltija ei voi olla ehdokkaana.
 Ehdokkaana voi olla vain yhdellä ehdokaslistalla
 Ehdokkaana oleva ei voi olla minkään ehdokaslistan allekirjoittaja tai
asiamies. Sähköisessä järjestelmä tarkistaa kelpoisuuden automaattisesti.
Paperisessa ehdokasasettelussa tiedon voi tarkistaa sähköpostilla
asiakaspalvelu.satakunta@sok.fi ja vaihteesta 029 009 6000/vaalien
ehdokaskelpoisuus.
 Ehdokaslistan mukana tulee toimittaa ehdokkaiden passivalokuvat mielellään
sähköisenä, kuvakoko vähintään 300 dpi, kuvat nimettynä sukunimi.etunimi

Ehdokaslistojen toimitus


Sähköinen ehdokasasettelu on kätevin tapa, ehdokasasettelu tehdään
Tupas-tunnisteella.
 Järjestelmä tarkistaa listan asettajien ja ehdokkaiden kelpoisuuden
automaattisesti.
 Mikäli ette käytä sähköistä ehdokasasettelua, on ehdokaslista toimitettava
suljetussa kirjekuoressa siten, että se on perillä keskusvaalilautakunnalla
viimeistään 18.8.2017 kello 16.00.
 Postitse ehdokaslistan voi toimittaa osoitteella: Satakunnan
Osuuskauppa/Kirsti Kuusisto, PL 14, 28101 Pori.
 Ehdokaslistat voi tuoda myös henkilökohtaisesti osoitteeseen: Satakunnan
Osuuskaupan konttori, Itäkeskuksenkaari 1, Pori.
Suosittelemme, että paperilistat lähetetään lisäksi mahdollisuuksien mukaan
myös sähköisinä kirsti.kuusisto@sok.fi.
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Lomakkeet




Sähköisessä ehdokasasettelussa ei tarvita erillisiä lomakkeita, vaan
ehdokaslistan allekirjoittajien ja ehdokkaiden tunnistautuminen tehdään
Tupas-tunnuksilla (pankkitunnuksilla) ja tiedot täydennetään sähköiseen
vaalijärjestelmään. Järjestelmä tarkistaa listan asettajien ja ehdokkaiden
kelpoisuuden automaattisesti.
Jos sähköinen ehdokasasettelu ei ole mahdollista, voi ehdokaslistan tehdä
paperisena. Saatavana ovat lomakkeet:
 ehdokaslista
 suostumus ehdokkaaksi
Lomakkeet voi tulostaa Satakunnan Osuuskaupan vaalisivustolta
www.osuuskauppavaalit.fi/satakunta tai ne voi tilata sähköpostiosoitteesta
asiakaspalvelu.satakunta@sok.fi lisäksi lomakkeita voi pyytää myös
vaihteesta 029 009 6000/vaalilomakkeet.

Vaalikone
Käytössä on vaalikone, jonka kysymykset toimitetaan ehdokaslistojen
hyväksymisen jälkeen ehdokkaille sähköpostilinkkinä. Ellei sähköpostia ole
käytössä, soitetaan ehdokkaalle.
Vaalit
Vaalit järjestetään posti- ja nettiäänestyksenä 3. - 16.10.2017. Vaaliaineisto
äänestysohjeineen toimitetaan Satakunnan Osuuskaupan äänioikeutetuille
jäsenille lokakuussa 2017 erilliskirjeenä. Jäsen voi palauttaa äänestyslipun
postitse palautuskuoressa tai äänestää verkossa
Edustajiston vaaleissa käytetään suhteellista vaalitapaa, jossa ehdokaslistan
eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen listan koko äänimäärän,
toiseksi eniten saanut puolet, kolmanneksi eniten saanut kolmasosan jne.
Muista käyttää myös oma äänesi!
Äänestää voi jokainen ennen vaalivuoden alkua 15 vuotta täyttänyt Satakunnan
Osuuskaupan asiakasomistaja.
Asiakasomistajat äänestävät edustajistoon jäsenet omilta jäsenalueiltaan.
Jäsenalueiden ulkopuolella asuva asiakasomistaja voi äänestää minkä tahansa
jäsenalueen ehdokasta.
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Lisätietoja vaaleista
www.osuuskauppavaalit.fi/satakunta
Jäsenyystiedot voi tarvittaessa tarkistaa sähköpostiosoitteesta
asiakaspalvelu.satakunta@sok.fi ja vaihteesta 029 009 6000/vaalien
jäsenyystiedot. Käytettäessä sähköistä järjestelmää listan asettajien ja
ehdokkaiden kelpoisuus tarkistuu automaattisesti.
Lisätiedot muissa asioissa
Talousjohtaja Lauri Hirvola, lauri.hirvola@sok.fi puh. 050 522 1015
Asiakkuuspäällikkö Anne Velhonoja-Tushi, anne.velhonoja-tushi@sok.fi,
puh. 050 596 1086
S-vaalilautakunnan sihteeri Kirsti Kuusisto, kirsti.kuusisto@sok.fi,
puh. 040 580 7136

