
Valitsijayhdistyksen  
perustamisasiakirja

Täytä ja allekirjoita lomake ja lähetä se 

sähköpostiin: vaalit@tradeka.fi.

Asiamiehen tiedot

Asiamiehen etu- ja sukunimi *

Asiamiehen matkapuhelin *

Asiamiehen sähköposti *

Asiamiehen Tradekan jäsennumero *

Perustettavan valitsijayhdistyksen nimi *

Valitsijayhdistyksen vara-asiamies

Etu- ja sukunimi *

Matkapuhelin *

Sähköposti *

Tradekan jäsennumero *

  Etelä-Suomi       Länsi-Suomi       Keski-Suomi       Itä-Suomi       Pohjois-Suomi

Vaalipiiri, jossa haluan toimia asiamiehenä *

Asiamies täyttää, allekirjoittaa ja lähettää valitsijayhdistyksen 
perustamisasiakirjan. Asiamies valitsee valitsijayhdistykselle 
vara-asiamiehen sekä 5 vaalipiirissä äänioikeutettua osuus-
kunnan jäsentä valitsijayhdistyksen allekirjoittajiksi.

Valitsijayhdistyksen perustamisen jälkeen asiamiehen tehtä-
vänä on kutsua ehdokasasettelujärjestelmän kautta ehdok-
kaita listalleen. Ehdokkaaksi kutsuminen edellyttää ehdokkaan 
sähköpostin ja jäsennumeron syöttämistä järjestelmään. 
Ehdokas hyväksyy ehdokkuutensa sähköpostiinsa tulleen linkin 
kautta (vaatii vahvan tunnistautumisen)

Vara-asiamies toimii asiamiehenä, jos asiamies on itse estynyt.

Asetettujen ehdokkaiden enimmäismäärä on 1,5 kertaa 
vaalipiirista valittavien edustajien määrä. Ehdokkaaksi voivat 
ryhtyä kaikki osuuskunnan 18 vuotta täyttäneet henkilö-
jäsenet, jotka on hyväksytty osuuskunnan jäseniksi 31.10.2021 
mennessä ja jotka eivät ole vajaavaltaisia tai osuuskunnan 
palveluksessa hallituksen nimittämänä. Eri valitsijayhdistykset 
eivät saa asettaa samaa jäsentä ehdokkaaksi.

Allekirjoituksen jälkeen lista siirtyy vaalilautakunnalle 
 hyväksyttäväksi.
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 * merkityt kentät ovat pakollisia.
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mailto:jasenpalvelu%40tradeka.fi?subject=J%C3%A4sennumeron%20kysely


  Nimeni ja yhteystietoni saa julkaista Osuuskunta Tradekan vaalisivuilla, jotta potentiaaliset ehdokkaat  
voivat olla minuun yhteydessä ja ilmoittaa halukkuutensa liittyä ehdokaslistalleni. *

  Hyväksyn, että henkilötietojani käsitellään Osuuskunta Tradekan edustajistovaalien järjestämisessä.  
Henkilötietojen käsittelyperiaatteet on kuvattu Osuuskunta Tradekan edustajistovaalien tietosuojaselosteessa. *

  Asiamies allekirjoituksellaan vakuuttaa, että hänen ilmoittamansa henkilöt ovat käytettävissä ilmoitettuihin tehtäviin. *

Valitsijayhdistyksen allekirjoittaja 1

Etu- ja sukunimi *

Matkapuhelin *

Sähköposti *

Tradekan jäsennumero *

Valitsijayhdistyksen allekirjoittaja 2

Etu- ja sukunimi *

Matkapuhelin *

Sähköposti *

Tradekan jäsennumero *

Valitsijayhdistyksen allekirjoittaja 3

Etu- ja sukunimi *

Matkapuhelin *

Sähköposti *

Tradekan jäsennumero *

Valitsijayhdistyksen allekirjoittaja 4

Etu- ja sukunimi *

Matkapuhelin *

Sähköposti *

Tradekan jäsennumero *

Valitsijayhdistyksen allekirjoittaja 5

Etu- ja sukunimi *

Matkapuhelin *

Sähköposti *

Tradekan jäsennumero *

Asiamiehen allekirjoitus

Aika ja paikka * Allekirjoitus *

Valitsijayhdistystä perustettaessa asiamiehen tulee ilmoittaa myös viisi valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan 
allekirjoittajaa. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoittajan tulee olla jäsen siinä vaalipiiristä, jonka 
alueelle valitsijayhdistystä muodostetaan ja allekirjoittaja saa liittyä vain yhteen valitsijayhdistykseen
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https://www.tradeka.fi/jasenrekisteri
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