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Osuuskauppa Keulan edustajiston vaalit 2018
EHDOKASASETTELUN OHJE
Sähköinen ehdokasasettelu käytössä
Vaalissa valitaan Osuuskauppa Keulan edustajistoon sääntöjen mukaisesti 30 jäsentä.
Valitsematta jääneet ovat varaedustajia jäsenalueellaan vertauslukujen perusteella, 10§.

Vaaliaika on 8.-21.3.2018. Edustajiston toimikausi alkaa heti, kun vaalin tulos on julistettu, ja päättyy
vuonna 2022, kun uusi edustajisto on valittu.

Ehdokasasettelu on 15.-31.1.2018 kello 24.00 saakka. Käytössä sähköinen ehdokasasettelu.
www.s-kanava.fi/web/keula/osuuskauppavaalit

Juuri Sinä. Olet Osuuskauppa Keulan asiakasomistaja eli jäsen. Saat äänestää ja asettua ehdokkaaksi
Keulan edustajiston vaaleissa ja vaikuttaa sitä kautta oman osuuskauppasi asioihin. Vaalit ovat ovella; ole
vaikuttamassa. Aktivoi porukat muodostamaan ehdokaslista, kerää hyviä ehdokkaita tai asetu itse ehdolle.

Mistä asioista edustajistossa päätetään?
Edustajisto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja ylijäämän
käyttämisestä. Edustajisto valitsee hallintoneuvoston, joka valitsee hallituksen. Edustajiston jäsenet myös
tuovat asiakasomistajilta palautteita ja toiveita toiminnan kehittämisestä.
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Ohjeet ehdokasasetteluun ja ehdokaslistan täyttämiseen
SÄHKÖINEN EHDOKASASETTELU

Äänioikeutettu
jäsen

Ehdokaslistan
allekirjoittaja

Sähköinen
ehdokasasettelu

Ehdokaslistan
asiamies

Sähköinen
ehdokasasettelu
Ehdokas

Sähköinen
asettautuminen
ehdolle, listan
asiamies kutsuu
listalle

Jäsenyys
31.12.2017 mennessä Keulan
jäseneksi hyväksytty
- toisen osuuskaupan jäsenyys ei riitä
- rinnakkaiskortti ei riitä
31.12.2017 mennessä Keulan
jäseneksi hyväksytty
- toisen osuuskaupan jäsenyys ei riitä
- rinnakkaiskortti ei riitä.
Oltava 3 allekirjoittajaa
Allekirjoittajana voi olla vain yhdessä
ehdokaslistassa.
Ehdokkaana oleva ei voi olla minkään
ehdokaslistan allekirjoittaja tai asiamies.
31.12.2017 mennessä Keulan
jäseneksi hyväksytty
- toisen osuuskaupan jäsenyys ei riitä
- rinnakkaiskortti ei riitä
Ehdokaslistan allekirjoittajista
1 merkitään ehdokaslistan asiamieheksi
ja 1 varamieheksi.
31.12.2017 mennessä Keulan
jäseneksi hyväksytty
- toisen osuuskaupan jäsenyys ei riitä
- rinnakkaiskortti ei riitä
Sähköisessä ehdokasasettelussa
suostumus listalle annetaan Tupastunnistautumisella pankkitunnuksilla.

Ikä
31.12.2017
mennessä
15 vuotta
täyttänyt
31.12.2017
mennessä
15 vuotta
täyttänyt

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

31.12.2017
mennessä
15 vuotta
täyttänyt

Voi olla allekirjoittajana oman
jäsenalueen listalla.

8.3.2018
vaalin alkuun
mennessä
18 vuotta
täyttänyt
täysivaltainen

Vakituinen osoite on Keulan
toimialueella.
Voi olla ehdokkaana oman
jäsenalueensa yhdellä listalla.

1. Kuka voi olla ehdokkaana? (vaalijärjestyksen 3 §)
Ehdokkuus edellyttää että
• ehdokas on hyväksytty Keulan jäseneksi viimeistään 31.12.2017.
Sähköisessä ehdokasasettelussa kelpoisuus varmistuu saman tien.
• ehdokas on täyttänyt 18 vuotta vaalin alkaessa 8.3.2018
• ehdokas on antanut suostumuksensa asettua ehdokkaaksi
• ehdokkaan tulee asua sillä jäsenalueella, jossa hän asettuu ehdokkaaksi
• sama henkilö on ehdokkaana vain yhdellä ehdokaslistalla
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2. Kuka voi esittää ehdokaslistan? (vaalijärjestyksen 6 §)
Ehdokasasettelu on 15.-31.1.2018. Ehdokasasettelu päättyy 31.1.2018 kello 24.00.

Keulan edustajiston vaalissa on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus tehdä
ehdokasasettelu sähköisesti Tupas-tunnistautumisella. Asettajat kutsuvat ehdokkaat
sähköpostilla, ehdokkaat antavat suostumuksensa Tupas-tunnistautumisella.
Järjestelmä tarkistaa ehdokkaan kelpoisuuden automaattisesti.
Sähköistä ehdokasasettelua varten tarvitaan ehdokkaan nimi, sähköpostiosoite,
puhelinnumero sekä Keulan jäsennumero, joka löytyy S-Etukortin oikeasta alalaidasta.
Jäsennumero on muotoa 1145 + 6 numeroa.
Valokuva tarvitaan ehdokasasettelun jälkeen.
www.s-kanava.fi/web/keula/osuuskauppavaalit
Ehdokaslistan allekirjoittajia tulee olla kolme ja heiltä edellytetään, että
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

He ovat Keulan henkilöjäseniä ja täyttäneet 15 vuotta 31.12.2017 mennessä. Sähköisessä
ehdokasasettelussa täysi-ikäisten allekirjoittajien kelpoisuus varmistuu heti. Alle 18-vuotiaita
(mutta 31.12.2017 mennessä 15 vuotta täyttäneitä) asiamiehiksi ryhtyviä pyydetään olemaan
erikseen yhteydessä Osuuskauppa Keulan konttorille 02-8330 220. Lisätietoa ehdokasasettelusta voi
kysyä Keulan konttorilta puh. (02) 8330 220 arkisin klo 10-14 välisenä aikana.
He ovat allekirjoittajina vain yhdellä ehdokaslistalla
Allekirjoittajan tulee asua sillä jäsenalueella, jossa hän on allekirjoittajana
Allekirjoittajista yksi on merkitty ehdokaslistan asiamieheksi ja yksi varamieheksi (yhteystiedot pitää
olla)
Ehdokaslistan allekirjoittajien ja ehdokkaiden on oltava samalta jäsenalueelta. Sama jäsen voi olla
allekirjoittajana vain yhdellä ehdokaslistalla. Jos hän on useammalla listalla allekirjoittajana, poistaa
S-vaalilautakunta hänet niistä kaikista.
Ehdokkaaksi asetettu ei voi olla minkään ehdokaslistan allekirjoittajana
S-vaalilautakunnan jäsen ei voi toimia ehdokaslistan asiamiehenä
Sähköisessä ehdokasasettelussa ehdokkaat vahvistavat suostumuksensa Keulan edustajiston vaalien
ehdokkaaksi Tupas-tunnistautumisella.
Koska vaali suoritetaan suhteellista vaalitapaa noudattaen, ehdokkaan valituksi tuleminen on
varmempaa sellaiselta ehdokaslistalta, jossa on paljon ehdokkaita.

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?

Ehdokkaita tulee nimetä kullekin listalle vähintään kaksi (2) ja enintään kaksinkertaisena
se lukumäärä, minkä hallintoneuvosto on määrännyt varsinaisia edustajia valittavaksi siltä
jäsenalueelta.
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4. Mitkä tiedot ehdokkaasta on esitettävä?

Ehdokaslistassa on mainittava jokaisen ehdokkaan
•
•
•
•

Sukunimi ja etunimi
arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen
kotikunta tai asuinkunta
Keulan jäsennumero, joka löytyy S-Etukortin oikeasta alalaidasta.
Jäsennumero on muotoa 1145 + 6 numeroa. Jäsennumeron voi tarvittaessa tarkistaa arkisin kello
10-14 Keulan konttorilta puh. (02) 8330 220
• yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• ehdokas antaa suostumuksensa TUPAS-tunnistautumisella

S-vaalilautakunnan linjaus koskien ehdokkaan arvoa, ammattia tai tointa:
- Ammattinimikkeeksi ei hyväksytä luottamustoimia, kuten kaupunginvaltuutettu tai
Keulan edustajiston tai hallintoneuvoston jäsenyys
- Viittausta työnantajaan, yritykseen tai yhteisöön ei hyväksytä
- Pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tms. hyväksytään ammattinimikkeeksi vain, jos tehtävä on
päätoiminen
- Työtön, eläkeläinen, kotiäiti, opiskelija ja vastaavat nimikkeet hyväksytään
- Käytetään virallista ammattinimikettä

5. Vaalin jäsenalueet
Hallintoneuvoston tekemän päätöksen mukaan vuoden 2018 edustajiston vaalissa valitaan edustajiston
jäsenet seuraavasti:

Jäsenalue nro
1

Jäsenalue
Rauma

Edustajiston
paikat
17

Ehdokkaita
listalla
2 - 34

2

Eurajoki

3

2-6

3

Eura-Säkylä

6

2 - 12

4

Pyhäranta-Laitila

4

2-8

Yhteensä 30 jäsentä.
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.
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6. Kenelle ja milloin ehdokaslistat on toimitettava?

Sähköisessä ehdokasasettelussa ehdokasasettelu tehdään Tupas-tunnisteella. Järjestelmä
tarkistaa listan asettajien ja ehdokkaiden kelpoisuuden automaattisesti.
Sähköisen ehdokasasettelun ongelmatilanteissa pyydetään olemaan yhteydessä:
Osuuskauppa Keula
S-vaalilautakunnan sihteeri Ari Pakaslahti puh. 044 541 9999 tai
Asiakkuus- ja viesintäpäällikkö Johanna Sainio puh. 050 348 7502
tai Keulan konttori puh. (02) 8330 220 arkisin klo 10-14.
Äyhönjärventie 1, 2-kerros
26100 RAUMA

7. Ehdokaslistojen oikaisu
S-vaalilautakunnalle määräajassa jätetyt ehdokaslistat tarkastetaan 2.2.2018. 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.
8. Mistä ehdokaslistoja ja muita ohjeita löytyy?

Sähköinen ehdokasasettelu, Tupas-tunnistautuminen. Sähköisessä ehdokasasettelussa
suostumus tehdään pankkitunnuksilla. Järjestelmä tarkistaa listan asettajien ja ehdokkaiden
kelpoisuuden automaattisesti.
Lue lisää erillisestä ohjeesta.
Keulan säännöt ja vaalijärjestys löytyvät kotisivuilta www.s-kanava.fi/web/keula/osuuskauppavaalit
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9. Miksi tarvitaan valokuva

Ehdokaslistoja käytetään vaalimateriaaleissa eri medioissa. Listojen asiamiehet ohjeistavat
omien ehdokkaiden valokuvauksen.
Ehdokkaat käyvät valokuvassa aikavälillä 5.-15.2.2018 joissain seuraavista
valokuvaamoista: Jarin Kuvakauppa Rauma, Foto-Eura Eura tai Studio Tarja Laitila.
Osuuskauppa Keula vastaa kuvauksien kustannuksesta.

Jäsen alue 1 ja 2 (Rauma ja Eurajoki)
Jarin kuvakauppa
Kuninkaankatu 8, 26100 Rauma
P. (02) 8225 785
ma-pe 9.00-17.00. La 10.00 -14.00.
Jäsenalue 3 (Eura-Säkylä)
Foto-Eura
Satakunnankatu 22, 27510 EURA
P. (02) 8652 342
Jäsenalue 4 (Laitila-Pyhäranta)
Studio Tarja
Vihtorinkatu 9 A, 23800 LAITILA
P. (02) 855840
ma-pe 9.00 -17.00. La 9.00 -13.00

10. Lisätietoja vaaleista
www.s-kanava.fi/web/keula/osuuskauppavaalit
www.s-kanava.fi
Jäsenyystiedot voi tarvittaessa tarkistaa arkisin kello 10-14 Keulan konttorilta puh. (02) 8330 220
Lisätiedot muissa asioissa:
S-vaalilautakunnan sihteeri Ari Pakaslahti, puh. 044 541 9999
Asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Johanna Sainio, puh. 050 348 7502

