
ASETU EHDOLLE
Upeaa, että olet kiinnostunut Keski-Suomen kehittämisestä ja alueesi  arjen parantamisesta! Vai-
kuttaminen on tärkeää työtä entistä paremman tulevaisuuden ja yhteisen hyvän rakentamisessa. 
Juuri sinulla on paras tieto omien kotikulmiesi tarpeista, joten lähde ihmeessä mukaan. Tästä op-
paasta saat lisää tietoa siitä, mitä edustajiston jäsenten toimintaan kuuluu ja kuinka asetut ehdolle.

MISTÄ ON KYSE? 

Osuuskauppa Keskimaalla on 50-jäseninen edustajisto,  
jonka osuuskaupan jäsenet valitsevat keskuudestaan.  Edus- 
tajisto valvoo, että Keskimaa toimii kaikkien yli 134 000  
asiakasomistajansa edun mukaisesti. Vuoden 2021 vaaleissa 
valitaan jälleen uudet 50 jäsentä edustajistoon. Edustajiston 
jäsenenä saat mm. tietää, miten päätökset syntyvät Kes-
kimaassa, osallistut yhteiseen päätöksentekoon, vaikutat 
alueesi asioihin ja pääset kuulemaan uusista kehityshank-
keista. Me haluamme kuulla, millaisia toiveita ja tarpeita 
alueellasi on, jotta voimme yhdessä kehittää toimintaamme 
Keski-Suomessa. Keskimaan omistajakunta on laaja ja 
värikäs. Jotta edustajistoon saataisiin mahdollisimman hyvin 
heitä kaikkia edustavia jäseniä, kutsumme nyt eri ikäisiä, eri-
laisissa ammateissa toimivia ja erilaisissa elämäntilanteissa 
olevia asiakasomistajia ehdokkaiksi. Vaalit ovat suorat hen-
kilövaalit, jossa eniten ääniä saaneet nousevat edustajistoon.

KUKA VOI ASETTUA EHDOLLE? 

Keskimaan vaaleissa parhaimpia ehdokkaita ovat osuuskau-
pan palveluja aktiivisesti käyttävät ja niiden kehittämisestä 
aidosti kiinnostuneet asiakasomistajat. Tärkeintä kuitenkin 
on, että olet kiinnostunut oman asuinympäristösi kehittä- 
misestä ja sinulla on näkemystä siitä, miten Keskimaa voisi 
olla oman toimintansa kautta tekemässä Keski-Suomesta 
parempaa paikkaa elää. Voit asettua ehdolle oman asuin-
paikkakuntasi vaalialueella pohjoisessa Keski-Suomessa, 
Jyväskylässä tai eteläisessä Keski-Suomessa, kun:
 
x  olet Keskimaan asiakasomistaja 
x  olet täyttänyt 18 vuotta 31.8.2021 mennessä 
x  100 euron osuusmaksusi on kokonaan maksettu jo viime 
vuoden loppuun mennessä 
x  asut Keskimaan toimialueella.

Kun ässä-ideat sanotaan ääneen 
oikeassa paikassa, niillä todella 
on vaikutusta.
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EHDOKKUUTTA VARTEN TARVITSET  
KAKSI KANNATTAJAA 

Ehdokas ei voi laatia ehdokasilmoitusta itse, vaan ehdok-
kuuttasi varten tarvitset kaksi (2) Keskimaan vaaleissa 
äänioikeutettua kannattajaa, jotka toimivat asiamiehinä. 
Kannattajasi tekevät ehdokasilmoituksen. Voit olla ehdok-
kaana vain yhdessä ehdokasilmoituksessa.

VUODEN 2021 VAALIT OVAT SUORAT HENKILÖVAALIT
 
Tämän vuoden vaaleissa edustajiston jäsenet valitaan  
ensimmäistä kertaa suoralla vaalitavalla. Suora vaalitapa 
helpottaa ehdokkaaksi asettumista ja yksittäisen ehdok-
kaan läpimenoa huomattavasti.  Se tarkoittaa, että jokaisen 
ehdokkaan henkilökohtainen kannatus ratkaisee valituksi 
tulemisen. Edustajistoon valitaan kultakin jäsenalueelta  
eniten ääniä saaneet ehdokkaat seuraavasti:
 
x eteläiseltä alueelta valitaan edustajistoon 12 jäsentä 
x Jyväskylästä valitaan edustajistoon 27 jäsentä 
x pohjoiselta alueelta valitaan edustajistoon 11 jäsentä.

MITÄ EDUSTAJISTO SITTEN TEKEE?
 
Edustajiston jäsenten rooli on toimia viestinviejinä asiakas-
omistajien ja Keskimaan johdon välillä. Välität Keskimaalle 
edustamiesi asiakasomistajien toiveita ja vastavuoroisesti 
saat paljon tietoa Keskimaan toiminnasta, jota voit jakaa 
eteenpäin lähipiirillesi. Keskimaan edustajisto tarjoaa sinulle 
mielenkiintoisen näköalapaikan alati muuttuvaan maail-
maan, kaupan ja palvelualan trendeihin sekä maakuntamme 
kehitysnäkymiin.

EDUSTAJISTON SÄÄNTÖJEN MUKAISET TEHTÄVÄT 
 
Edustajiston tehtävänä on valvoa, että osuuskauppa toimii 
ja sitä kehitetään asiakasomistajien toiveiden mukaisesti. 
Sääntöjen mukaisia tentäviä ovat esimerkiksi:
 
x  tilinpäätöksen vahvistaminen
x  ylijäämänpalautuksesta päättäminen
x  hallintoneuvoston nimeäminen.

EDUSTAJISTON KOKOONTUMISET
 
Edustajiston jäsenyys antaa väylän vaikuttamiselle, mutta ei 
tuo mukanaan paljon aikaa vieviä velvollisuuksia. Puolivuo- 
sittaiset kokoontumiset tapahtuvat seuraavasti:
 
x Edustajisto kokoontuu kahdesti vuodessa, keväisin ja syk-
syisin. Kokouksista maksetaan kokouspalkkio. 
 
x Edustajiston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan, 
eli virallisia kokouksia tulee vaalikauden aikana yhteensä 8.

EHDOKASASETTELUN AIKA ON 16.–31.8.2021
Ehdokasasettelu tehdään sähköisen ehdokasasettelu- 
palvelun kautta asiamiehen toimesta. Katso tarkemmat 
ohjeet: keskimaa.fi/vaalit.

LISÄTIETOA EHDOKKAAKSI ASETTUMISESTA: keskimaa.fi/vaalit 

Parempi arki 
tehdään yhdessä.


