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OHJE EHDOKASILMOITUSTEN TEKEMISEEN VUODEN 2021 
KOILLISMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN 
 

Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan Koillismaan 
Osuuskaupan edustajistoon 30 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan jäsenten 
eli asiakasomistajien edustajana ja päättää sille laissa ja osuuskaupan säännöissä 
määrätyistä asioista. Edustajiston vaalissa käytetään suoraa vaalitapaa. 
Osuuskaupan hallintoneuvosto on vahvistanut jäsenalueet ja kultakin jäsenalueelta 
valittavien edustajiston jäsenten lukumäärän. 
 
Vuoden 2021 Koillismaan Osuuskaupan edustajiston vaalien ehdokasilmoituksia voi 
toimittaa osuuskaupalle ehdokasasetteluaikana 7.1.-22.1.2021. Vaalien 
äänestysaika on 19 päivää.   
 
Osuuskaupan säännöt ja vaalijärjestys ovat luettavissa sekä toimipaikoissa että 
Koillismaan Osuuskaupan konttorilla, osoitteessa Huoparintie 1, 93600 Kuusamo. 

 
 

1. JÄSENALUEET JA VALITTAVIEN EDUSTAJISTON JÄSENTEN MÄÄRÄ 
JÄSENALUEITTAIN 

 
Vuoden 2021 edustajiston vaalissa valitaan edustajistoon 30 jäsentä jäsenalueilta, 
joita ovat: 
1. Jäsenalue Kuusamo: edustajiston paikkoja 14 
2. Jäsenalue Taivalkoski: edustajiston paikkoja 3  
3. Jäsenalue Posio: edustajiston paikkoja 3 
4. Jäsenalue Kemijärvi: edustajiston paikkoja 6 
5. Jäsenalue Salla, Savukoski, Pelkosenniemi: edustajiston paikkoja 4 

 
 Ehdokasilmoitusten enimmäismäärää ei ole rajoitettu.  
 

2. EHDOKKAAT 
 

Ehdokkaana voi olla ennen 31.12.2020 osuuskauppaan hyväksytty osuusmaksun 
kokonaan maksanut jäsen, joka vaalin alkaessa on täysivaltainen ja asuu 
osuuskaupan jäsenalueella.  
 
Ehdokkaan on annettava suostumuksensa ehdokkuuteen.  
 
Vain jäsen voi olla ehdokkaana, samassa taloudessa asuva rinnakkaiskortin haltija ei 
voi olla ehdokkaana. 
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3. EHDOKAAKSI ILMOITTAUTUMINEN JA EHDOKASILMOITUKSEN LAATIMINEN 
 

Vaalijärjestyksen 3 §:n mukaan ehdokkaaksi voi asettua jokainen ennen vaalivuoden 
alkua Koillismaan Osuuskauppaan hyväksytty, osuusmaksun kokonaan maksanut 
jäsen, joka vaalin alkaessa on täysivaltainen ja asuu osuuskaupan jäsenalueella. 
Vaalijärjestyksen 6 §:n mukaan jokaisella osuuskaupan jäsenellä, joka täyttää §:ssä 
3 mainitut edellytykset on oikeus itse asettua ehdokkaaksi jäsenalueellaan tai pyytää 
S-vaalilautakunnalta jäsenalueella asuvan ehdokkaansa ottamista laadittavaan 
ehdokaslistaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti S-vaalilautakunnalle ennen 
ehdokasasetteluajan päättymistä.  
 

4. EHDOKASILMOITUKSEN SISÄLTÖ 
 
Ehdokasilmoituksessa on mainittava ehdokkaan etu- ja sukunimi, arvo tai ammatti, 
kotikunta ja jäsennumero. Lisäksi ehdokasilmoituksessa on oltava ehdokkaan 
suostumus ja ilmoituksen tekijän yhteystiedot. 
 
Osuuskaupan toimipaikoissa ja Osuuskaupan pääkonttorilta (Os. Huoparintie 1, 
93600 Kuusamo) on 1.1.2021 alkaen saatavissa virallisia 
ehdokasilmoittautumislomakkeita. Ehdokasilmoitus tulee laatia viralliselle 
lomakkeelle. Lisäksi ehdokasilmoituksen voi tehdä sähköisenä internet -osoitteessa: 
www.osuuskauppavaalit.fi/koillismaa, josta löytyy linkki sähköiselle 
ilmoittautumislomakkeelle. 
 
Ehdokkaiden vaalikelpoisuus tarkistetaan ehdokasilmoituksessa olevan 
henkilötiedon ja jäsennumeron perusteella.  

 
5. EHDOKASILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN S-VAALILAUTAKUNNALLE 
 

Ehdokasilmoituksen laatijan on toimitettava kohdassa 5. mainittujen vaatimusten 
mukainen ehdokasilmoitus 22.1.2021  klo 16.00 mennessä osoitteeseen: 
Koillismaan Osuuskauppa S-vaalilautakunta Huoparintie 1,93600 Kuusamo tai 
sähköisesti pdf -tiedostona osoitteeseen: esa.niinisalo@sok.fi. Internetissä tehtyyn 
ehdokasilmoitukseen tulee heti ilmoituksen lähettämisen jälkeen tekijälle näkyviin 
tieto, että S-vaalilautakunta on vastaanottanut ilmoituksen.  

 
6. EHDOKASILMOITUSTEN TARKASTAMINEN JA KORJAAMINEN 
 

Määräaikaan mennessä jätetyt ehdokasilmoitukset tarkastetaan 22.1.2021. S-
vaalilautakunta pyytää tarvittaessa ilmoitusten tekijöitä korjaamaan virheen tai 
puutteen ilmoituksessa.  Ehdokasilmoitus on korjattava seitsemän päivän kuluessa 
korjauspyynnöstä.  
 
Kuusamo 15.12.2020 
 
Koillismaan Osuuskauppa  
S-vaalilautakunta 
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