S-vaalilautakunta 16.10.2019

Turun Osuuskaupan edustajiston vaali 2020
EHDOKASASETTELUN OHJE
Vaalissa valitaan Turun Osuuskaupan edustajistoon 60 jäsentä. Valitsematta jääneet ovat
varaedustajia vaalijärjestyksen mukaan (10§).
Vaaliaika on 16.- 31.3.2020. Edustajiston toimikausi alkaa heti, kun vaalin tulos on julistettu, ja
päättyy keväällä 2024, kun uusi edustajisto on valittu.
Ehdokasasettelu on 20.1 (klo 8.00) - 3.2.2020 (klo 23.59).

Ohjeet ehdokasasetteluun ja ehdokaslistan täyttämiseen:
Äänioikeutettu
jäsen

Ehdokaslistan
allekirjoittaja

Ehdokaslistan
asiamies

Ehdokas

Jäsenyys
31.12.2019 mennessä Turun
Osuuskaupan jäseneksi hyväksytty
henkilöjäsen.
- toisen osuuskaupan jäsenyys ei riitä
- rinnakkaiskortti ei riitä
31.12.2019 mennessä Turun
Osuuskaupan jäseneksi hyväksytty
- toisen osuuskaupan jäsenyys ei riitä
- rinnakkaiskortti ei riitä.
Oltava 3 allekirjoittajaa
Allekirjoittajana voi olla vain yhdessä
ehdokaslistassa.
Ehdokkaana oleva ei voi olla
ehdokaslistan allekirjoittaja tai
asiamies.
31.12.2019 mennessä Turun
Osuuskaupan jäseneksi hyväksytty
- toisen osuuskaupan jäsenyys ei riitä
- rinnakkaiskortti ei riitä
Ehdokaslistan allekirjoittajista
1 merkitään ehdokaslistan
asiamieheksi ja 1 varamieheksi.
31.12.2019 mennessä Turun
Osuuskaupan jäseneksi hyväksytty,
täyden 100 euron osuusmaksun
maksanut henkilöjäsen.
- toisen osuuskaupan jäsenyys ei riitä
- rinnakkaiskortti ei riitä

Ikä
31.12.2019
mennessä 15
vuotta
täyttänyt
31.12.2019
mennessä 15
vuotta
täyttänyt

Asuinpaikka
Voi äänestää oman
jäsenalueensa listalta.
Jäsenalueiden ulkopuolella
asuvat voivat äänestää kaikilta
ehdokaslistoilta.
Voi olla allekirjoittajana oman
jäsenalueensa listalla.

31.12.2019
mennessä 15
vuotta
täyttänyt

Voi olla allekirjoittajana oman
jäsenalueen listalla.

16.3.2020
mennessä
18 vuotta
täyttänyt

Asuu Turun Osuuskaupan
toimialueella. Voi olla
ehdokkaana oman
jäsenalueensa listalla.

1. Kuka voi olla ehdokkaana? (vaalijärjestyksen 3 §)
Ehdokkuus edellyttää että
• ehdokas on maksanut täyden 100 euron osuusmaksun ja hänet on hyväksytty Turun
Osuuskaupan jäseneksi viimeistään 31.12.2019.
Jäsenyyden voi jokainen varmistaa henkilökohtaisesti Omalta S-kanavalta. Omalle Skanavalle pääsee kirjautumalla S-Pankin verkkopankkiin -> Oma S-kanava-> asiakastiedot ja
taloutesi tiedot -> asiakasomistajuutesi tiedot / osuusmaksu tai osoitteesta tok.vaalit@sok.fi
sekä S-ryhmän asiakasomistajapalvelusta, puh. 010 765 858 (0,084 €/min) ma-to 9-20
ja pe 9-18.
• ehdokas on täyttänyt 18 vuotta vaalin alkaessa 16.3.2020
• ehdokas on antanut suostumuksensa asettua ehdokkaaksi
• ehdokkaan tulee asua sillä jäsenalueella, jossa hän asettuu ehdokkaaksi
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• sama henkilö on ehdokkaana vain yhdessä ehdokaslistassa
• S-vaalilautakunnan jäsen ei voi toimia vaaleissa ehdokkaana
2. Kuka voi esittää ehdokaslistan? (vaalijärjestyksen 6 §)
Ehdokaslistan allekirjoittajia tulee olla vähintään kolme ja heiltä edellytetään, että
• he ovat Turun Osuuskaupan henkilöjäseniä ja täyttäneet 15 vuotta 31.12.2019 mennessä.
Jäsenyyden voi jokainen varmistaa henkilökohtaisesti Omalta S-kanavalta. Omalle
S-kanavalle pääsee kirjautumalla S-Pankin verkkopankkiin -> Oma S-kanava-> asiakastiedot
ja taloutesi tiedot -> asiakasomistajuutesi tiedot / osuusmaksu tai osoitteesta
tok.vaalit@sok.fi sekä S-ryhmän asiakasomistajapalvelusta, puh. 010 765 858 (0,084 €/min)
ma-to 9-20 ja pe 9-18.
• he ovat allekirjoittajina vain yhdessä ehdokaslistassa.
• allekirjoittajan tulee asua sillä jäsenalueella, jossa hän on allekirjoittajana.
• allekirjoittajista yksi on merkitty ehdokaslistan asiamieheksi ja yksi varamieheksi (tarvitaan
voimassa oleva sähköpostiosoite ja puhelinnumero).
• ehdokaslistan allekirjoittajien ja ehdokkaiden on oltava samalta jäsenalueelta. Sama jäsen
voi olla allekirjoittajana vain yhdellä ehdokaslistalla.
• ehdokkaaksi asetettu ei voi olla minkään ehdokaslistan allekirjoittajana.
• S-vaalilautakunnan jäsen ei voi toimia ehdokaslistan asiamiehenä.
•

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.

3. Kuinka monta ehdokasta listassa tulee olla?
Ehdokaslistalla pitää olla ehdokkaana vähintään kaksi samalla jäsenalueella asuvaa
osuuskaupan jäsentä. Enintään ehdokkaita voi olla kaksi kertaa jäsenalueelta valittavien
edustajiston jäsenten määrä.
4. Mitkä tiedot ehdokkaasta on esitettävä?
Ehdokaslistassa kysytään jokaisen ehdokkaan
• etu- ja sukunimet (kutsumanimi)
• arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen
• kotikunta tai asuinkunta
S-vaalilautakunnan linjaus koskien ehdokkaan arvoa, ammattia tai tointa:
- Ammattinimikkeeksi ei hyväksytä luottamustoimia, kuten kaupunginvaltuutettu tai
Turun Osuuskaupan edustajiston tai hallintoneuvoston jäsenyys
- Viittausta työnantajaan, yritykseen tai yhteisöön ei hyväksytä
- Pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tms. hyväksytään ammattinimikkeeksi, jos tehtävä
on päätoiminen
- Työtön, eläkeläinen, kotiäiti, opiskelija ja vastaavat nimikkeet hyväksytään
- Pyritään virallisiin ammattinimikkeisiin, kiellettyjä ovat esim. pätkätyöläinen, kuluttaja-aktiivi
tai duunari
5. Jäsenalueen ulkopuolisten jäsenten oikeudet
Jäsenalueen ulkopuolella asuva jäsen ei voi toimia listan asettajana tai allekirjoittajana, eikä
hän myöskään voi asettua ehdokkaaksi.
Jäsenalueiden ulkopuolella asuvat voivat äänestää kaikilta ehdokaslistoilta.
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6. Vaalin jäsenalueet
Hallintoneuvoston tekemän päätöksen mukaan vuoden 2020 edustajiston vaalissa valitaan
edustajiston jäsenet seuraavasti:
Jäsenalue n:o
1
2

Jäsenalue
Turku, Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, Raisio ja
Rusko
Loput Turun Osuuskaupan toimialueen kunnat
Yhteensä

Edustajiston
paikat
46

Ehdokkaita
listalla
2 – 92

14
60

2 – 28

Jäsenaluerajat = ko. kunnan rajat
Ehdokaslistoja laadittaessa jäsenalueiden sisällä kuntarajoilla ei ole mitään merkitystä eli samalla
listalla ehdokkaita voi olla joko yhdestä tai useammasta kunnasta, taajamasta tai kylästä.
Jäsenalueelta asetettavien ehdokaslistojen enimmäislukumäärää ei myöskään ole
vaalijärjestyksessä mitenkään rajoitettu.
7. Kenelle ja milloin ehdokaslistat on toimitettava?
Ehdokaslista on jätettävä sähköisenä 3.2.2020 klo 23:59 mennessä. Kunkin asiamiehen tulee
allekirjoittaa lista tähän määräaikaan mennessä sähköisessä vaalipalvelussa. Kun kaikki
asiamiehet ovat hyväksyneet listan allekirjoituksellaan, siirtyy lista automaattisesti
S-vaalilautakunnan käsiteltäväksi.
Suosittelemme ehdokaslistan allekirjoittajien ja ehdokkaiden jäsenyyden varmistamista.
Jäsenyyden voi jokainen varmistaa henkilökohtaisesti Omalta S-kanavalta. Omalle S-kanavalle
pääsee kirjautumalla S-Pankin verkkopankkiin -> Oma S-kanava-> asiakastiedot ja taloutesi
tiedot -> asiakasomistajuutesi tiedot / osuusmaksu tai osoitteesta tok.vaalit@sok.fi sekä
S-ryhmän asiakasomistajapalvelusta, puh. 010 765 858 (0,084 €/min) ma-to 9-20 ja pe 9-18.
8. Ehdokaslistojen oikaisu
S-vaalilautakunnalle määräajassa jätetyt ehdokaslistat tarkastetaan 4.-11.2.2020.
Vaalijärjestyksen 7. §:n mukaan puutteellisiksi havaitut ja määräajassa S-vaalilautakunnalle
toimitetut ehdokaslistat on annettava tai toimitettava ehdokaslistojen asiamiehille seitsemän (7)
päivän kuluessa oikaistaviksi. Asiamiehen tulee suorittaa oikaisu seitsemän (7) päivän kuluessa
tiedon lähettämisestä tai antamisesta niiltä osin kuin huomautus on tehty. Mikäli listaa ei ole
jätetty määräajassa, oikaisumahdollisuutta ei ole.
9. Vaalikone
Käytössä on vaalikone, jonka kysymykset toimitetaan ehdokaslistojen hyväksymisen jälkeen
ehdokkaille sähköpostilinkkinä. Vaalikoneeseen tulee lisäksi ehdokkaan valokuva, jonka jokainen
ehdokas itse lisää vastatessaan vaalikonekysymyksiin.
Vaalikone löytyy osoitteesta vaalisivuille www.osuuskauppavaalit.fi/turunosuuskauppa.
10. Lisätietoja vaaleista
Turun Osuuskauppa, Juuso Jalvas, puh 010 764 44006 tai juuso.jalvas@sok.fi
S-vaalilautakunnan sihteeri, Jaana Evesti, puh 010 764 4051 tai jaana.evesti@sok.fi.

