
Edustajiston vaalit 2021
ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

l Edustajisto vuosille 2022–2025
l Ehdokasasettelu 20.9.–10.10.2021
l Sähköinen vaali 10.-24.11.2021

Ehdokasasettelu alkaa nyt!

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n edustajistoon valitaan 30 jäsentä ja 30 henkilökohtaista varajäsentä 
nelivuotiskaudeksi 2022–2025.ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry:n edustajiston vaalin ehdokkaat asetetaan ja 
valitaan jäsen-alueittain. Tällä varmistetaan, että edustajiston paikat jakaantuvat eri puolille toimialuet-
tamme.

Jäsenalue
Järvialue (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Alavus, Kuortane, Ähtäri) 6
Kauhava                      4
Kyrönmaa (Isokyrö, Laihia, Vähäkyrö)                          2
Seinäjoen seutu (Ilmajoki, Kurikka, Lapua, Seinäjoki)                 13 
Suupohja (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva)     5                           
                    
Yhteensä                                                                                            30

JÄSENALUEET 2021:



VAALIEN MUISTILISTA

l  Jäsenellä (henkilö- ja maatilajäsen) on oikeus asettua ehdokkaaksi.
l  Ehdokkaan tulee olla vaalivuonna korkeintaan 64-vuotias ja vähintään täysi-ikäinen.
l  Jos ei ole jäsen ja haluaa asettua ehdokkaaksi, viimeinen jäseneksiliittymispäivä on 10.10.2021.
l  Ehdokaslistassa tulee olla kahden jäsenen allekirjoitus. Allekirjoittaa voi vain yhden listan. 
 Allekirjoittaja ei voi olla itse ehdolla missään listassa.
l  Jäsenalueiden ulkopuolella asuvat jäsenet voivat allekirjoittaa minkä tahansa jäsenalueen   
 ehdokaslistan. He voivat myös äänestää haluamansa jäsenalueen ehdokasta. 
l         Äänioikeus on yli 15-vuotiailla suorilla henkilö- ja maatilajäsenillä (liityttävä viimeistään   
 10.10.2021) sekä yhdistysten - ja yhteisöjäsenten edustajilla (jäsenenä 31.12.2020)
l         Ääniä suorilla henkilö- ja maatilajäsenillä on 1, yhdistys- ja yhteisöjäsenillä 2.
l         Äänestää voi vain oman jäsenalueensa ehdokasta.
l  Äänestysalueiden ulkopuolella olevien kaksikielisten alueiden suomenkieliset jäsenet osallistuvat  
 heitä lähinnä olevan jäsenalueen vaaliin. 

Ketkä voivat asettaa ehdokkaita?

Kaikki henkilö- ja maatilajäsenet voivat asettua ehdolle. Jo kaksi 
jäsentä voi muodostaa oman ehdokaslistansa. Ehdokaslistoja voivat 
kerätä
l suorat henkilöjäsenet (henkilö- tai maatilajäsen)
l kuntakohtaiset maatalous-/maaseutuseurat sekä 
    maa- ja kotitalousnaiset
l tuotantosuuntakohtaiset kerhot, valiokunnat
l kylien yhdistykset
l muut mahdolliset tahot

Kuinka paljon ehdokkaita?
Yhdellä ehdokaslistalla tulee olla ehdokkaita vähintään kaksi. Enintään ehdokkaita saa olla kaksinkertai-
nen määrä kyseisten jäsenalueiden edustuspaikkojen lukumäärään nähden. 

l Järvialue 2–12 ehdokasta/lista      
l Kauhava 2–8 ehdokasta/lista    
l Kyrönmaa 2–4 ehdokasta/lista       
l    Seinäjoen seutu 2–26  ehdokasta/lista         
l Suupohja 2–10 ehdokasta/lista              

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. 

LISÄTIETOJA: vaalilautakunnan pj. Maarit Noppa, 040 7276 499,  
vaalipäällikkö Juha-Matti Toppari 043 825 2806.



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

Ympyröi jäsenalue:  Järvialue         Kauhava           Kyrönmaa         
 

              Seinäjoen seutu  Suupohja    

Olemme  sopineet seuraavien henkilöiden asettamisesta ehdokkaiksi  edustajiston 
vaaleissa 2021.  Vahvistamme sopimuksemme allekirjoituksin.  

Pyydämme ottamaan ehdokaslistamme äänestykseen vaalijärjestyksen mukaisesti.  
Samalla ilmoitamme kyseisten ehdokkaiden antaneen suostumuksensa.

Etu- ja sukunimi Ammatti Kotikunta

Asiamies 

Vaalilautakunta merkitsee: Saapunut                     .10.2021        LISTA

Lista palautetaan vaalilautakunnalle viimeistään 10.10.2021 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.

Ehdokaslista
Edustajiston vaalit 2021

Nimenselvennys

 Osoite

 puh.sähköposti

Asiamiehen varahlö Nimenselvennys

 Osoite

 puh.sähköposti



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

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

VASTAUSLÄHETYS
Tunnus 5005888
60003 Vastauslähetys

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

(Saapunut             /                2021)

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun


