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  EDUSTAJISTON VAALIT 
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     Ehdokasilmoitukset jätettävä 
 
         S-VAALILAUTAKUNNALLE 22.1.2021   
                    KLO 16.00 MENNESSÄ 
 
 
 
 KOILLISMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTO  
 
 
- käyttää sääntöjen 11 §:n mukaista ylintä päätäntävaltaa osuuskaupassa 
- valitaan vaaleilla jäsenten keskuudesta v. 2021 alkaen seuraavaksi       
   nelivuotiskaudeksi 
 
 
 
 
  EDUSTAJISTON VAALIT 
 
 
joissa jokaisella äänioikeutetulla osuuskunnan jäsenellä on mahdollisuus 
vaikuttaa omistamansa yrityksen toimintaan, pidetään osuuskunnan 
sääntöjen edellyttämällä tavalla postiäänestyksenä / sähköisenä 
äänestyksenä 8.3.-26.3.2021. 
 
 
 
 



 
                        EHDOKKAIDEN ASETTAMISEKSI 
 
 
 
on hallintoneuvosto jakanut toimialueen osuuskaupan sääntöjen ja 
vaalijärjestyksen mukaisesti jäsenalueiksi ja vahvistanut alueittain 
edustajiston jäsenten lukumäärän seuraavaksi: 
 
Jäsenalue    Edustajat 
 
Kuusamon jäsenalue       14 
Posion jäsenalue          3 
Taivalkosken jäsenalue         3 
Kemijärven jäsenalue         6 
Salla-Savukoski-Pelkosenniemen                   4 
jäsenalue     
Yhteensä          30      
 
Edustajiston varajäsenet S-vaalilautakunta nimeää vaalijärjestyksen   10 
§:n mukaisesti äänimäärien perusteella. 
 
 
 
          EHDOKASASETTELU, EHDOKKAAT, ASIAMIEHET JA        
     EHDOKKAIDEN VAALIKELPOISUUS 
 
 
Vaalijärjestyksen 3 §:n mukaan ehdokkaaksi voi asettua jokainen ennen 
vaalivuoden alkua 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.  
 



Ehdokasilmoituksessa on mainittava ehdokkaan etu- ja sukunimet, arvo tai 
ammatti, kotikunta ja jäsennumero sekä ehdokasilmoituksen tekijän 
yhteystiedot. Lisäksi siinä on oltava ehdokkaan suostumus. 
 
Ehdokasilmoitukset toimitetaan suljetussa kirjekuoressa S-vaali 
lautakunnalle osoitteella: 
 
 Koillismaan Osuuskauppa, S-vaalilautakunta 
         Huoparintie 1, 93600  KUUSAMO tai 
sähköpostitse PDF –tiedostona osoitteeseen: esa.niinisalo@sok.fi 
 
siten, että ne ovat perillä viimeistään 22.1.2021 klo 16.00 mennessä. 
 
Ehdokasilmoitus tehdään lomakkeelle, joita samoin kuin vaaleja koskevia 
lisäohjeita, saa osuuskaupan konttorilta ja toimipaikoista. 

 
Lisäksi ehdokasilmoituksen voi tehdä sähköisenä internet -osoitteessa: 
www.osuuskauppavaalit.fi/koillismaa, josta löytyy linkki sähköiselle 
ilmoittautumislomakkeelle. 
 
Osuuskunnan säännöt ja vaalijärjestys on nähtävissä osuuskaupan 
toimipaikoissa. 
 
Uuden edustajiston toimikausi alkaa 2.4.2021. 
 
 
             KOILLISMAAN OSUUSKAUPPA 
                         S-vaalilautakunta 
 
  
 
 Anne Polojärvi         Esa Niinisalo 
 puheenjohtaja  sihteeri 

http://www.osuuskauppavaalit.fi/koillismaa
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