ETELÄ-KARJALAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTOVAALIT 2022:
EHDOKASASETTELUN OHJE
Etelä-Karjalan Osuuskaupan vaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Vaalissa noudatetaan
suhteellista vaalitapaa. Etelä-Karjalan Osuuskaupan säännöt ja edustajiston vaalijärjestys
ovat saatavilla verkkosivuilta https://eekoo.fi/vaalit.
1. Kuka voi olla ehdokkaana? (vaalijärjestys, kohta 3)
Ehdokkuus edellyttää että
• ehdokkaaksi asettuva on 31.12.2021 Etelä-Karjalan Osuuskaupan hyväksytty,
osuusmaksun kokonaan maksanut henkilöjäsen
• ehdokkaaksi asettuva on vaalin alkaessa 11.4.2022 täyttänyt 18 vuotta.
• ehdokas asuu sillä jäsenalueella, josta hänet ilmoitetaan ehdokkaaksi
• ehdokas on antanut suostumuksensa asettua ehdokkaaksi
• henkilö on ehdokkaana vain yhdessä ehdokaslistassa
HUOM! Vain jäsen voi olla ehdokkaana.
Asiakasomistajatalouteen kuuluva ei-jäsen (rinnakkaisjäsen) ei voi olla ehdokkaana.

2. Kuka voi esittää ehdokaslistan? (vaalijärjestys, kohta 6)
Etelä-Karjalan edustajiston vaalissa ehdokasasettelu tehdään sähköisesti. Asettajat
kutsuvat ehdokkaat sähköpostilla ja ehdokkaat antavat suostumuksensa verkkopankkitunnuksilla. Järjestelmä tarkistaa ehdokkaan kelpoisuuden automaattisesti.
Sähköistä ehdokasasettelua varten tarvitaan ehdokkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä Etelä-Karjalan Osuuskaupan jäsennumero, joka löytyy S-Etukortin
kääntöpuolelta. Jäsennumero on muotoa 0530 + 6 numeroa.
Jos asiamiesten ei ole mahdollista käyttää sähköistä ehdokasasettelua, voi perinteisiä ehdokasasettelulomakkeita pyytää S-vaalilautakunnan sihteeriltä (yhteystiedot
ohjeen lopussa).
Valokuva tarvitaan sekä sähköiseen että perinteiseen ehdokasasetteluun. Valokuvauksesta löytyy tarkempi ohje osoitteessa https://eekoo.fi/vaalit.
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Ehdokaslistan allekirjoittajia tulee olla vähintään kolme ja heiltä edellytetään,
että;
• he ovat Etelä-Karjalan Osuuskaupan jäseniä ja täyttäneet 15 vuotta viimeistään
31.12.2021 mennessä
• he asuvat ko. jäsenalueella
• he ovat allekirjoittajina vain yhdessä ehdokaslistassa
• allekirjoittajista yksi on merkitty ehdokaslistan asiamieheksi ja yksi varamieheksi
• ehdokkaaksi asetettu ei voi olla ehdokaslistan allekirjoittajana
Sähköisessä ehdokasasettelussa ehdokas antaa suostumuksen ehdokkuudestaan
vahvalla tunnistautumisella (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Mikäli ehdokaslista toimitetaan paperisena versiona, ehdokaslistan asiamies vakuuttaa, että ehdokkaat ovat suostuneet ehdokkaiksi ja asiamies toimittaa paperisen listan jättämisen
yhteydessä S-vaalilautakunnalle kirjallisen suostumuksen ehdokkaalta.

3. Mitkä ehdokasta koskevat tiedot on esitettävä?
Sähköisessä ehdokasasettelupalvelussa ehdokkaan on annettava seuraavat tiedot:
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Etunimi tai kutsumanimi
• Arvo tai ammatti
• Asuinkunta
Ehdokasta pyydetään myös hyväksymään antamiensa henkilötietojen (nimi, ammatti,
asuinkunta ja ehdokasnumero) julkaiseminen vaalijärjestelmissä ja -materiaaleissa.
S-vaalilautakunnan linjaus koskien ehdokkaan arvo tai ammattia:
- Ammattinimikkeeksi ei hyväksytä luottamustoimia, kuten kaupunginvaltuutettu
tai Etelä-Karjalan Osuuskaupan 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
- Pyritään virallisiin ammattinimikkeisiin, kiellettyjä ovat esim. pätkätyöläinen, kuluttaja-aktiivi tai duunari

2

4. Kuinka monta ehdokasta listassa tulee olla?
Ehdokkaita tulee jokaisessa listassa olla vähintään kaksi ja enintään jäsenalueelta
valittavien edustajien määrä kaksinkertaisena.
Vuoden 2022 edustajiston vaalissa valitaan edustajistoon 60 jäsentä kolmelta jäsenalueelta, joita ovat:
-

Jäsenalue 1 (Lappeenranta): edustajiston paikkoja 33, ehdokkaita yhdellä listalla voi olla 2 – 66 kpl.

-

Jäsenalue 2 (Imatra, Parikkala, Punkaharju, Rautjärvi, Ruokolahti): edustajiston paikkoja 20, ehdokkaita yhdellä listalla voi olla 2 –40 kpl.

-

Jäsenalue 3 (Lemi, Luumäki, Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari): edustajiston paikkoja 7, ehdokkaita yhdellä listalla voi olla 2 –14 kpl.

5. Kenelle ja milloin ehdokaslistat on toimitettava?
Ehdokasasettelu alkaa 17.1.2022 ja päättyy 11.2.2022 kello 16.00.
Sähköinen ehdokasasettelu on kätevin tapa, kirjautuminen järjestelmään ja tarkemmat ohjeet löytyvät internetsivulta eekoo.fi/vaalit. Järjestelmä tarkistaa listan asettajien ja ehdokkaiden kelpoisuuden automaattisesti.
Jos sähköistä ehdokasasettelua ei ole mahdollista käyttää, asiamiesten on toimitettava ehdokaslistat kirjallisina keskusvaalilautakunnan sihteerille alla olevalla osoitteella siten, että ne ovat perillä S-vaalilautakunnalla viimeistään 11.2.2022 klo 16.00
(ei kuitenkaan ennen ehdokasasettelun alkamista 17.1.2022). Paperilomakkeita voi
pyytää sihteeriltä.
ETELÄ-KARJALAN OSUUSKAUPPA
S-vaalilautakunta
Annastiina Tiainen
Puhakankatu 9-11
53600 Lappeenranta
annastiina.tiainen@sok.fi
Listojen tarkistamiseksi suositellaan ehdokaslistojen jättämistä jo hyvissä ajoin ja
epäselvissä tapauksissa jäsentietojen ennakkotarkistamista puh. 010-7620061.
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6. Ehdokaslistojen tarkastaminen ja korjaaminen
Määräaikaan mennessä (11.2.2022) jätetyt ehdokaslistat tarkastetaan S-vaalilautakunnan toimesta. S-vaalilautakunta pyytää tarvittaessa asiamiestä korjaamaan virheen tai puutteen. Korjaamiselle on annettava aikaa seitsemän (7) päivää ehdokasasetteluajan päättymisen jälkeen. S-vaalilautakunta laatii hyväksyttyjen ehdokaslistojen perusteella ehdokaslistat jäsenalueittain.

Lappeenrannassa 12.10.2021
Etelä-Karjalan Osuuskaupan S-vaalilautakunta

Lisätietoja: eekoo.fi/vaalit
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