
Edustajiston vaalit 2017
ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

l Edustajisto vuosille 2018–2021
l Ehdokasasettelu 2.–20.10.2017
l Postiäänestystys 20.11.–4.12.2017

Ehdokasasettelu alkaa nyt!
ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n edustajistoon valitaan 40 jäsentä nelivuotiskaudeksi 2018–2021.
Vaalissa ehdokkaat asetetaan ja valitaan jäsenalueittain. Tämä varmistaa sen, että edustajiston paikat 
jakaantuvat eri puolille toimialuettamme. Äänestys suoritetaan postiäänestyksenä.

 

 
 

JÄSENALUE 
 
Järvialue (Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane,  
Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Ähtäri)   8
 
Kauhava      5
 
Kyrönmaa (Isokyrö, Laihia, ent. Vähäkyrö/Vaasa) 3
 
Seinäjoen seutu  (Ilmajoki, Kurikka, Lapua,  
Seinäjoki)        17 
 
Suupohja (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva)  7     
                                
Yhteensä                                                                 40



Ketkä voivat asettaa ehdokkaita?

Kaikki suorat henkilöjäsenet voivat asettaa ehdokkaita.  
Suoria henkilöjäseniä ovat myös yrittäjäjäsenet (ent. ”maatila-
jäsenet”). ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n jäseneksi on liityttävä 
viimeistään 5.10.2017. Vähintään kolme suoraa henkilöjäsentä voi 
muodostaa oman ehdokaslistansa. Sama henkilö voi vain allekir-
joittaa ehdokaslistan tai olla ehdolla.

Kuinka paljon ehdokkaita?
Yhdellä ehdokaslistalla tulee olla ehdokkaita vähintään 2. Ehdokkaita saa olla yhdellä listalla enintään  
2 x edustajistopaikkojen määrä.

  l Järvialue 2–16 ehdokasta/lista      
  l Kauhava 2–10 ehdokasta/lista    
  l Kyrönmaa 2–6 ehdokasta/lista       
  l    Seinäjoen seutu 2–34  ehdokasta/lista         
  l Suupohja 2–14 ehdokasta/lista              

LISÄTIETOJA: Terhi Jaskari 0400 463 129, terhi.jaskari@proagria.fi.

Ketkä voivat olla ehdokkaita?
Kaikki täysivaltaiset henkilö- ja yrittäjäjäsenet voivat asettua ehdolle. Viimeinen jäseneksi liittymispäivä on 
5.10.2017. Ehdokkaan tulee olla valintahetkellä  alle 63-vuotias.

Ketkä voivat äänestää?
Äänioikeus on jokaisella ennen vaalivuoden alkua 15 vuotta täyttäneellä ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n   
suoralla henkilöjäsenellä, joka on liittynyt jäseneksi viimeistään 5.10.2017. Äänioikeus on niillä yhdistys- ja 
yhteisöjäsenillä, jotka ovat olleet jäseniä edellisen vuoden vaihteeseen mennessä. Suoralla henkilöjäsenellä 
on vaalissa yksi ääni sekä yhdistyksellä ja yhteisöllä kaksi ääntä.

Keitä voi äänestää?
Jäsen voi äänestää vain sen jäsenalueen ehdokasta, johon hänen kotikuntansa kuuluu. Jäsenalueiden 
ulkopuolella olevat henkilöt ja maakunnalliset jäsenyhteisöt voivat äänestää minkä tahansa jäsenalueen 
ehdokasta. 
 

Suhteellinen vaali
Vaali on suhteellinen. Vaalissa kilpailevat ensin listat keskenään. Listojen äänimäärän mukaan listat saavat 
vertailuluvun. Sen perusteella ehdokkaat jyvitetään sekä listojen kesken että sisällä. 



Etu- ja sukunimi Ammatti / arvo Kotikunta

Asiamiehen nimi, osoite, puhelin ja sähköposti (tekstaten)

Asiamiehen varahenkilön nimi, osoite, puhelin ja sähköposti (tekstaten)

Allekirjoitukset (väh. 3 henkilöä: asiamies, hänen varahenkilönsä ja kolmas jäsen)

Nimenselvennys     Nimenselvennys     Nimenselvennys

Vaalilautakunta merkitsee: Saapunut                     .10.2017              LISTA      

Lista palautetaan vaalilautakunnalle viimeistään 20.10.2017 kello 16.00 mennessä joko henkilökohtaisesti tai postin kautta.

Huom! Jos nimiä tulee listaan enemmän kuin on rivejä,  aloita toinen  lista ja niittaa  listat yhteen.



        Me allekirjoittaneet olemme sopineet, että asetamme ehdokkaiksi seuraavat  
 henkilöt ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n edustajistovaaleissa.  

Vakuutamme, että alla olevat henkilöt ovat suostuneet ehdokkaiksi.

Ehdokaslista
ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n  edustajiston vaalit 2017

 


Jäsenalue: Järvialue Kauhava Kyrönmaa   

 Seinäjoen seutu  Suupohja



ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry
Huhtalantie 2
60220 Seinäjoki
etunimi.sukunimi@proagria.fi
www.proagria.fi/ep/vaalit

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

VASTAUSLÄHETYS
Tunnus 5005888
60003 Vastauslähetys

 
Taita. Nido tai teippaa kiinni ja vie postiin tai tuo Seinäjoen toimipisteelle. Postimaksu on maksettu.

 
(Saapunut             /                2017)

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Äänestystuloksen julkista-
minen joulukuussa. 
Onnea uusi edustajisto!

Postiäänestys 
20.11.-4.12.2017

Tarkista jäsenyytesi!  
Liity jäseneksi  
viimeistään 5.10.2017

Ehdokasasettelu  
2.-20.10.2017

www.proagria.fi/ep/vaalit


