Saapumispäivä
Lista nro
Vaalipiiri nro
Listan tunnus

VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA
Vaalipiiri: ____________________________________________________________________________________________________________
Me allekirjoittaneet Metsäliitto Osuuskunnan äänioikeutetut jäsenet olemme päättäneet perustaa 1.2. - 30.6.2019 toimitettavaa
edustajiston vaalia varten valitsijayhdistyksen ja sopineet seuraavien henkilöiden asettamisesta ehdokkaiksi:
Täytetään kirjoituskoneella tai selvästi tekstaten.

Ehdokkaan nimi

Ammatti tai toimi

Henkilötunnus

Jäsennumero

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Kotipaikka (asuinkunta)

Sähköposti

Ehdokkaan nimi

Ammatti tai toimi

Henkilötunnus

Jäsennumero

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Kotipaikka (asuinkunta)

Sähköposti

Ehdokkaan nimi

Ammatti tai toimi

Henkilötunnus

Jäsennumero

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Kotipaikka (asuinkunta)

Sähköposti

Ehdokkaan nimi

Ammatti tai toimi

Henkilötunnus

Jäsennumero

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Kotipaikka (asuinkunta)

Sähköposti

Ehdokkaan nimi

Ammatti tai toimi

Henkilötunnus

Jäsennumero

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Kotipaikka (asuinkunta)

Sähköposti

Ehdokkaan nimi

Ammatti tai toimi

Henkilötunnus

Jäsennumero

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Kotipaikka (asuinkunta)

Sähköposti

Ehdokkaan nimi

Ammatti tai toimi

Henkilötunnus

Jäsennumero

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Kotipaikka (asuinkunta)

Sähköposti

Ehdokkaan nimi

Ammatti tai toimi

Henkilötunnus

Jäsennumero

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Kotipaikka (asuinkunta)

Sähköposti

Ehdokkaan nimi

Ammatti tai toimi

Henkilötunnus

Jäsennumero

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Kotipaikka (asuinkunta)

Sähköposti

Ehdokkaan nimi

Ammatti tai toimi

Henkilötunnus

Jäsennumero

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Kotipaikka (asuinkunta)

Sähköposti

Pyydämme, että Metsäliitto Osuuskunnan vaalilautakunta ottaa ehdokaslistamme vaalipiirimme ehdokaslistojen yhdistelmään.
Allekirjoitus				Nimen selvennys				Jäsennumero
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valitsijayhdistyksen asiamieheksi valtuutamme edellä mainituista henkilöistä:
Nimi			

Lähiosoite

		

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

_____________________________________________________________________________________________________________________
sekä hänen varamiehekseen
Nimi			

Lähiosoite

		

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

_____________________________________________________________________________________________________________________
Vakuutamme, että valitsijayhdistyksen perustajien allekirjoitukset ovat omakätiset, ja että ehdokkaaksi asetetut henkilöt ovat
antaneet suostumuksensa ehdokkuuteen, eivätkä ole asettuneet toisen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.
Vakuutamme, että kukin ehdokkaaksi esitetty henkilö on ilmoittanut ymmärtävänsä, että ehdokkuuden lisäksi ehdokaslistojen
yhdistelmien ja vaalin henkilökohtaiset tulokset ovat julkisia.
Asiamiehellä on Metsäliitto Osuuskunnan vaalijärjestyksen mukaisesti oikeus tehdä ehdokaslistaan vaalilautakunnan mahdollisesti
vaatimat korjaukset.
Paikka ja aika ____________________________________________

____.2.2019

Ohjeita
Vaalikelpoinen edustajistoon on täysivaltainen Metsäliitto Osuuskunnan jäsen, joka on hyväksytty jäseneksi ennen 1.1.2019, ja joka ei ole sen hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen,
eikä Metsäliiton palveluksessa. Vaalikelpoinen edustajistoon on vaihtoehtoisesti myös jäsenen aviopuoliso samoin edellytyksin kuin jäsen. Tällöin valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjaan on
liitettävä varsinaisen jäsenen allekirjoittama valtakirja. Jos ehdokkaaksi asetettu henkilö on yhteisöjäsenen edustaja, on liitteenä oltava yhteisöjäsenen nimenkirjoittajien allekirjoittama valtakirja.
Vähintään kuusi (6) saman vaalipiirin äänioikeutettua jäsentä voi perustaa valitsijayhdistyksen.
Valitsijayhdistys voi asettaa ehdokaslistalleen enintään kaksi kertaa sen määrän sääntöjen 17 §:n mukaan vaalikelpoisia ehdokkaita kuin vaalipiiristä valitaan edustajia.
Ehdokkaaksi asetettu henkilö ei saa olla oman valitsijayhdistyksensä jäsen eikä toisen valitsijayhdistyksen ehdokas. Metsäliiton jäsen saa liittyä ainoastaan yhteen valitsijayhdistykseen.
Valitsijayhdistyksen asiamiehen on toimitettava valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja todistettavasti vaalilautakunnalle 28.2.2019 klo 16.00 mennessä osoitteella:
Metsäliitto Osuuskunta, Vaalilautakunta, PL 10, 02020 METSÄ (huomioithan postinkulun vaatiman ajan). Käyntiosoite: Revontulenpuisto 2 A, ESPOO.
Jäsennumero löytyy mm. Metsä Groupin Viestin takasivun tilaajatiedoista sekä vaalitilaisuuksissa jäsenluettelosta.

Metsäliitto Osuuskunta
Postiosoite
PL 10
02020 Metsä

Käyntiosoite
Revontulenpuisto 2 A
02100 Espoo

Puhelin
010 7770

jasenpalvelut@metsagroup.com
www.metsaforest.com
Y-tunnus 0116300-4

Ankomstdag
Lista nr
Valkrets nr
Listans beteckning

STIFTELSEURKUND FÖR VALMANSFÖRENING
Valkrets: _____________________________________________________________________________________________________________
Vi undertecknade röstberättigade medlemmar i Metsäliitto Osuuskunta har beslutat att för det fullmäktigeval som förrättas
1.2. - 30.6.2019 bilda en valmansförening och kommit överens om att ställa upp följande personer som kandidater:
Vänligen texta tydligt eller använd skrivmaskin.

Kandidatens namn

Yrke eller befattning

Personbeteckning

Medlemsnummer

Näradress

Postnummer och -anstalt

Hemort (hemkommun)

E-post

Kandidatens namn

Yrke eller befattning

Personbeteckning

Medlemsnummer

Näradress

Postnummer och -anstalt

Hemort (hemkommun)

E-post

Kandidatens namn

Yrke eller befattning

Personbeteckning

Medlemsnummer

Näradress

Postnummer och -anstalt

Hemort (hemkommun)

E-post

Kandidatens namn

Yrke eller befattning

Personbeteckning

Medlemsnummer

Näradress

Postnummer och -anstalt

Hemort (hemkommun)

E-post

Kandidatens namn

Yrke eller befattning

Personbeteckning

Medlemsnummer

Näradress

Postnummer och -anstalt

Hemort (hemkommun)

E-post

Kandidatens namn

Yrke eller befattning

Personbeteckning

Medlemsnummer

Näradress

Postnummer och -anstalt

Hemort (hemkommun)

E-post

Kandidatens namn

Yrke eller befattning

Personbeteckning

Medlemsnummer

Näradress

Postnummer och -anstalt

Hemort (hemkommun)

E-post

Kandidatens namn

Yrke eller befattning

Personbeteckning

Medlemsnummer

Näradress

Postnummer och -anstalt

Hemort (hemkommun)

E-post

Kandidatens namn

Yrke eller befattning

Personbeteckning

Medlemsnummer

Näradress

Postnummer och -anstalt

Hemort (hemkommun)

E-post

Kandidatens namn

Yrke eller befattning

Personbeteckning

Medlemsnummer

Näradress

Postnummer och -anstalt

Hemort (hemkommun)

E-post

Vi anhåller om att Metsäliitto Osuuskuntas valnämnd tar med vår kandidatlista i sammanställningen av kandidatslistorna för vår valkrets.

Undertecknare				Namnförtydligande				Medlemsnummer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Som valmansföreningens ombud befullmäktigar vi av de ovan nämnda:
Namn			

Adress

		

Postnummer och postanstalt

Telefon

E-post

_____________________________________________________________________________________________________________________
samt som hans suppleant
Namn			

Adress

		

Postnummer och postanstalt

Telefon

E-post

_____________________________________________________________________________________________________________________
Vi försäkrar att de personer som har bildat valmansföreningen egenhändigt har undertecknat detta dokument och att de
personer som uppställts som kandidater har givit sitt samtycke till detta och att de inte har uppställts som kandidater för någon
annan valmansförening.
Vi försäkrar att varje person som ställt upp som kandidat är medveten om, att förutom kandidaturen är även sammanställningen
av kandidatslistorna och de personliga valresultaten offentliga uppgifter.
Ombudet har enligt Metsäliitto Osuuskunta valordning rätt att göra de korrigeringar i kandidatslistan som valnämnden
eventuellt kräver.
Ort och datum ____________________________________________

_______.2.2019

Anvisningar
Valbar till fullmäktige är fullvärdig medlem av Metsäliitto Osuuskunta, som har antagits som medlem före 1.1.2019 och som inte är medlem av dess förvaltningsråd eller styrelse eller anställd av
Metsäliitto. Valbar till fullmäktige är också medlemmens make eller maka under samma förutsättningar som medlemmen. I detta fall skall till stiftelseurkunden för valmansföreningen bifogas en
fullmakt undertecknad av den egentliga medlemmen. Om den uppställda kandidaten representerar en sammanslutning, bör en fullmakt undertecknad av sammanslutningens prokurister bifogas.
Minst sex (6) röstberättigade medlemmar inom samma valkrets kan bilda en valmansförening.
Enligt 17 § i stadgarna kan valmansföreningen på sin kandidatlista ställa upp högst två gånger så många kandidater som det antal ledamöter som skall väljas från valkretsen. Den som ställts upp
som kandidat får inte vara medlem i sin egen valmansförening, inte heller kandidat för någon annan valmansförening. Medlem i Metsäliitto får ansluta sig till endast en valmansförening.
Det dokument genom vilket valmansföreningen har bildats skall skickas in till Metsäliitto Osuuskuntas valnämnd senast 28.2.2019 kl. 16.00 under adress:
Metsäliitto Osuuskunta, Valnämnden, PB 10, 02020 METSÄ (beakta att postgången tar en viss tid i anspråk). Besöksadress: Norrskensparken 2 A, ESBO.
Du hittar medlemsnumret bl.a. i prenumerationsuppgifterna på baksidan av Metsä Groupin Viesti och i medlemslistorna på valtillställningarna.

Metsäliitto Osuuskunta
Postadress
PB 10
02020 Metsä

Besöksadress
Norrskensparken 2 A
02100 Esbo

Telefon
010 7770

jasenpalvelut@metsagroup.com
www.metsaforest.com
FO-nummer 0116300-4

