
Osuuskunta Tradekan jäsenille Osuuskunta Tradekan 
edustajiston vaalit helmikuussa 2022

Vaaliaika

Osuuskunnan hallituksen päätöksen mukaisesti Osuuskunta  
Tradekan edustajiston vaalit järjestetään 1.–15.2.2022.

Vaalin toteuttaminen

Vaalit toteutetaan posti- ja sähköisen äänestyksen yhdistelmänä. 
Äänestysaineisto äänestysohjeineen postitetaan kaikille Osuuskunta 
Tradekan jäsenille ennen vaalin alkua.

Postivaalissa äänestyslippu palautetaan aineiston mukana olevassa 
palautuskuoressa Tradekan vaalilautakunnalle. Tradeka maksaa posti-
maksun. Postiäänestys päättyy tiistaina 15.2.2022, johon mennessä 
palautuskuoren pitää olla jätetty postiin. Vaalissa otetaan huomioon  
kaikki 21.2.2022 mennessä perille tulleet palautuskuoret.

Sähköinen äänestys päättyy 15.2.2022 kello 24.00.

Edustajistoon valittavien lukumäärä

Osuuskunnan hallituksen päätöksen mukaisesti edustajistoon valitaan 
75 jäsentä ja 75 varajäsentä. Kustakin vaalipiiristä valitaan yhtä monta 
varaedustajaa kuin varsinaisia jäseniä valitaan.

Vaalipiirit

Osuuskunnan vaalit käydään viidessä vaalipiirissä Etelä-Suomi,  
Länsi-Suomi, Keski-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi.

Nämä 5 vaalipiiriä on muodostettu Suomessa valtakunnallisissa vaaleissa 
käytössä olevista vaalipiireistä alla olevan mukaisesti.

• Etelä-Suomeen kuuluvat: Helsinki, Uusimaa, Häme ja  
ulkomailla asuvat ja vaalipiiristä valitaan 17 edustajaa. 

• Länsi-Suomeen kuuluvat: Varsinais-Suomi, Satakunta,  
Vaasa ja Ahvenanmaa ja vaalipiiristä valitaan 17 edustajaa. 

• Keski-Suomeen kuuluvat: Pirkanmaa ja Keski-Suomi ja  
vaalipiiristä valitaan 14 edustajaa. 

• Itä-Suomeen kuuluvat: Kaakkois-Suomi ja Savo-Karjala ja  
vaalipiiristä valitaan 16 edustajaa. 

• Pohjois-Suomeen kuuluvat: Oulu ja Lappi ja vaalipiiristä  
valitaan 11 edustajaa.

Vaalikelpoisuus

Osuuskunta Tradekan vaalijärjestyksen 3 § mukaan vaalikelpoisia  
vaalissa ovat kaikki 18 vuotta täyttäneet Osuuskunnan henkilöjäsenet, 
jotka eivät ole vajaavaltaisia, Osuuskunnan palveluksessa, Osuuskunnan 
hallituksen nimittämänä ja jotka on hyväksytty Osuuskunnan jäseneksi 
31.10.2021 mennessä. 

Äänioikeutetut

Osuuskunta Tradekan vaalijärjestyksen 2 § mukaisesti vaalissa ovat 
äänioikeutettuja kaikki Osuuskunnan jäsenrekisteriin 31.12.2021 mennessä 
merkityt Osuuskunta Tradekan henkilö- ja yhteisöjäsenet. Osuuskunnan 
jäsen on äänioikeutettu vain siinä vaalipiirissä, johon kuuluvassa kunnassa 
jäsenellä on kotipaikka. Ne, joilla on kotipaikka ulkomailla, äänestävät  
Etelä-Suomen vaalipiirissä.

Ehdokasasettelu

Osuuskunnan vaalijärjestyksen mukaan ehdokkaita vaalissa voivat  
asettaa vähintään viiden (5) vaalipiirissä äänioikeutetun Osuuskunnan 
jäsenen muodostamat valitsijayhdistykset. Valitsijayhdistykset 
voivat asettaa enintään puolitoista kertaa niin monta vaalikelpoista 
Osuuskunnan jäsentä ehdokkaiksi vaaleissa kuin vaalipiiristä valitaan 
jäseniä edustajistoon. Vaalijärjestyksen mukaan Osuuskunnan jäsen  
voi liittyä vain yhden valitsijayhdistyksen jäseneksi. 

Vaaliliitot

Valitsijayhdistykset voivat halutessaan muodostaa vaaliliiton saman 
vaalipiirin valitsijayhdistysten kanssa. Vaaliliitossa voi olla enintään  
kolme valitsijayhdistystä. Vaaliliitto perustetaan valitsijayhdistysten 
välisellä kirjallisella sopimuksella.

Valitsijayhdistys voi olla mukana vain yhdessä vaaliliitossa.  
Eri vaaliliitot eivät saa tehdä liittoa keskenään.

Ehdokkaiden ilmoittaminen

Valitsijayhdistyksen tulee ilmoittaa ehdokkaaksiasettelujärjestelmän 
kautta ehdokkaat vaalilautakunnalle joulukuun 17. päivään  
klo 16:00 mennessä. 

Ehdokasasettelu tapahtuu sähköisen ehdokasasettelujärjestelmän  
kautta: https://tradeka.editaprima.fi/ehdokasasettelu. 

Vaalitiedotus

Virallinen vaalitiedotus tapahtuu sivun www.tradeka.fi/vaalit kautta.

Vaalilautakunta

Vaalin toteuttamista varten Osuuskunnan hallitus on asettanut 
vaalilautakunnan, jonka puheenjohtajana toimii Ilkka Sepponen ja 
sihteerinä Osuuskunta Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä.

Lisätietoja

Lisätietoja Osuuskunnan vaaleista löytyy osoitteesta www.tradeka.fi/
vaalit. Lisätietoja voi pyytää sähköpostitse vaalit@tradeka.fi. 

Helsingissä 2.9.2021 
Osuuskunta Tradekan vaalilautakunta

Lue lisää edustajistovaaleistamme www.tradeka.fi/vaalit


