
HOK-Elannon vaalien ehdokasnumerot arvottiin
Huhtikuussa 2016 järjestettävien HOK-Elannon edustajiston vaalien ehdokkaat ovat nyt saaneet
numeronsa. Lopullinen ehdokasmäärä on 1 005, ja ehdokkaat muodostavat 23 ehdokaslistaa.
Keskusvaalilautakunta käsitteli kokouksessaan myös sopimukset viidestä vaaliliitosta.
HOK-Elannon edustajiston vaaleissa, jotka järjestetään 18.–29.4.2016, valitaan Suomen laajimmin omistetun yrityksen ylin päättävä elin.
Osuuskaupan 60-jäsenisen edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Noin 600 000 pääkaupunkiseudun asiakasomistajalla on jo kolmatta kertaa
mahdollisuus äänestää postiäänestyksen lisäksi myös internetissä. Edellisissä vaaleissa äänesti lähes 117 000 jäsentä, ja äänestysvilkkaus oli
21 prosenttia.

– Viime kerralla 34 prosenttia äänestäneistä valitsi nettivaihtoehdon. Vaivattomalla äänestämisellä pyrimme lisäämään äänestysaktiviteettia.
Mitä suurempi osallistuminen on, sitä paremmin edustajiston kokoonpano vastaa koko laajaa omistajakuntaamme, sanoo HOK-Elannon
toimitusjohtaja Matti Niemi.

Kaikilla asiakasomistajilla oikeus asettua ehdolle ja asettaa ehdokkaita
Ehdokkaaksi vaaleissa on voinut asettua jokainen HOK-Elannon henkilöjäsen, joka on täyttänyt 18 vuotta vaalin alkaessa ja jolla on vähintään
viisi allekirjoittanutta kannattajaa ehdokaslistallaan. Yhdellä ehdokaslistalla on oltava vähintään kaksi ja korkeintaan 120 ehdokasta.

Asiakasomistajat ovat näin keskuudestaan koonneet seuraavat ehdokaslistat:

Tunnus     Ehdokaslistan nimi                                                 Ehdokkaita   Ehdokasnumerot

A Ikäihmisten parhaaksi   2 2–3
B Sosialidemokraatit Helsinki 120 4–123
C Sosialidemokraatit Espoo 46 124–169
D Sosialidemokraatit Vantaa 66 170–235
E Sosialidemokraatit muu Uusimaa 50 236–285
F Kaupan osaajat 3 286–288
G Kokoomus – Helsinki 87 289–375
H Kokoomus – Uusimaa 68 376–443
I Kristillisdemokraatit lähipalveluja kotimaisin tuottein 119 444–562
J Svenska folkpartiet – Suomen ruotsalainen

kansanpuolue
31 563–593

K Asiakas – Kuluttajat 2 594–595
L Asiakasomistajan asialla 2 596–597
M Henkilöstön asialla 3 598–600
N Vasemmistoliitto 71 601–671
O Hyvät jakoon 6 672–677
P Helsingin Perussuomalaiset 28 678–705
Q Uudenmaan Perussuomalaiset 51 706–756
R Kommunistien ja edistysmielisen osuustoimintaväen

lista
95 757–851

S From Waste to Taste 2 852–853
T Vihreät – Uusimaa 34 854–887
U Vihreät – Helsinki 46 888–933
V Suomen Keskusta 68 934–1001
W Demokraattinen Liitto – Demokraatit, Demokraterna 5 1002–1006

Ehdokkaita yhteensä 1 005

Yllä olevat listat ovat sopineet keskinäisistä vaaliliitoista seuraavasti: Listat B, C, D ja E ovat yhteisessä vaaliliitossa, listat G, H, I ja J ovat
yhteisessä vaaliliitossa, listat K, L ja M ovat yhteisessä vaaliliitossa, listat P ja Q ovat yhteisessä vaaliliitossa sekä listat T ja U ovat yhteisessä
vaaliliitossa.

Ehdokkaiden nimet ja numerot löytyvät HOK-Elannon kotisivuilta osoitteesta osuuskauppavaalit.fi/hok-elanto.

Kaksi tapaa äänestää
HOK-Elanto on jo kaksissa vaaleissa tarjonnut jäsenkunnalle mahdollisuuden myös nettiäänestämiseen. Vaalisivustolta löytyy myös
ehdokkaiden esittely ja vaalikone, joka avataan jo 4.4.2016. Äänestämään pääsee samalta sivustolta 18.4. kello 8. Vaalipalvelukokonaisuuden
HOK-Elannolle tuottaa Edita Prima Oy. Vaaleja suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota äänestäjän vaalisalaisuuden säilymiseen.

Kaikille äänioikeutetuille postitetaan kotiin äänestysaineisto vaaliajan alkamiseen mennessä.

Äänestäjä voi itse valita, haluaako äänestää perinteisesti postitse vai internetissä. Sähköinen äänestäminen on mahdollista koko vaaliajan
puitteissa. Äänestäjä rekisteröityy sähköiseen äänestykseen vaalisivustolla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan ja pääsee sen jälkeen
äänestämään. Annettua ääntä ei äänestyksen jälkeen voida yhdistää äänestäjään.

Vaalit päättyvät 29.4.2016. Jotta postiääni ehtisi perille ennen vaaliajan päättymistä, äänestyslipun palautuskuori on jätettävä postiin
viimeistään päättymispäivänä ennen postilaatikon tyhjentämistä. Postiäänestysaineistossa on palautuskuoreen merkitty jokaiselle
äänioikeutetulle satunnaisesti annettu viivakooditunnus, jolla estetään kahteen kertaan äänestäminen. Jos äänestäjä lähettää äänestyslipun



äänioikeutetulle satunnaisesti annettu viivakooditunnus, jolla estetään kahteen kertaan äänestäminen. Jos äänestäjä lähettää äänestyslipun
postitse ja äänestää myös sähköisesti, sähköisesti annettu ääni jää voimaan. Netissä äänestäminen on luonnollisesti mahdollista vain yhden
kerran.

Annetut äänet ovat Edita Prima Oy:n vaalijärjestelmässä, kunnes tulokset voidaan laskea yhteen ja vahvistaa vaalien keskusvaalilautakunnan
kokouksessa. Keskusvaalilautakunnan vahvistamat tulokset julkistetaan viimeistään 6.5.2016.

Lisätietoja:    
Talousjohtaja Laura Oja, puh. 010 76 60300, laura.oja@sok.fi
Tiedotuspäällikkö Ralf Nyberg, puh. 010 76 60590, ralf.nyberg@sok.fi

HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, jonka omistavat sen 600 000 asiakasomistajaa.
Vuosittainen liikevaihto on 1,9 mrd. euroa, ja yritys työllistää noin 5 500 henkilöä.
HOK-Elanto palvelee pääkaupunkiseudulla 320 toimipaikassa ja on päivittäistavarakaupan markkinajohtaja.
Lisäksi HOK-Elanto on maan suurimpia ravintola-alan toimijoita. www.hok-elanto.fi


