
     
 
 
             

 
 

 
Muistilista vaalin aikataulusta ja ehdokkaista  
 
• Ehdokasasettelua valmistelee jäsenyhdistyksen hallitus, liiton valiokunta, neuvottelukunta tai 

järjestöaktiivit kevään 2020 ja elokuun aikana. Ehdokkaille ja jäsenille muistutetaan, että 
jäsenmaksun ensimmäinen erä tulee olla maksettuna viimeistään 31.5.2020. 

 

• Tieto äänioikeudesta toimitetaan Agronomiliitosta jäsenille viikolla 24/2020 
 

• Vaaliluettelo (äänioikeutettujen luettelo) on nähtävillä liiton toimistossa 3.–11.8.2020 toimiston 
aukioloaikoina 

 

• Huomautukset vaaliluetteloon on toimitettava viimeistään 19.8.2020 kello 16.00 mennessä. 
 

• Yhdistyksen syyskokous suositellaan pidettäväksi viimeistään 9.9.2020 mennessä, jotta 
vaaliasiakirjat ehtivät ajoissa perille liittoon.  

 

• Kokouksessa valitaan ja vahvistetaan ehdokkaat ja nimetään vaaliasiamies. Neuvottelukunnat ja 
valiokunnat nimeävät ehdokkaat omissa kokouksissaan. 

 

• Yhdistys, valitsijayhdistys, valiokunta tai neuvottelukunta voi kukin asettaa enintään 46 ehdokasta. 
 

• Vaaliasiakirjat tulee olla perillä Agronomiliitossa viimeistään torstaina 17.9.2020 kello 16 
mennessä (ehdokaslistan kooste ehdokkaiden suostumukset ja tiedot, valokuvat tai 
valitsijayhdistyksen perustamiskirja täytettynä). Vaaliasiakirjojen toimittamisesta vastaa 
vaaliasiamies. Vaaliasiakirjat voidaan toimittaa liittoon myös postitse, sähköpostilla. 
 
Vaaliasiamies vastaa siitä, että hänellä on olemassa valitsijayhdistyksen allekirjoitettu 
perustamissopimus sekä ehdokkaiden allekirjoittamat suostumukset alkuperäisinä (Niistä riittää 
liiton toimistoon kopiot) 
 

• Jos toimitat vaaliasiakirjat sähköpostina, lähetä ne osoitteeseen toimisto@agronomiliitto.fi ja otsikoi 
sähköposti: ehdokaslista. Toimitamme palautteena viestin, että lähetys on tullut perille. 

   

• Vaalitoimikunta vahvistaa ehdokaslistojen yhdistelmän 21.9.2020? 
 

• Vaalit käydään 26.10.2020 kello 00.00 - 19.11.2020 klo 12.00 
 

• Tulokset julkaistaan valtuuston kokouksessa 28.11.2020 
 
 
Ehdokkaat 
 

• Äänioikeutettu, Agronomiliiton tutkinnon suorittanut jäsen (maksanut jäsenmaksun 31.5.2020 
mennessä)  

 

• Ei ole opiskelijajäsen eikä ole ilmoittautunut seniorijäseneksi liiton jäsenrekisteriin 21.9.2020 
mennessä. Seniorijäsenmaksua maksavat henkilöt eivät voi olla ehdokkaana. 

 

• Ehdokas voi toimittaa suostumuksensa lomakkeella 
yhdistyksen/valitsijayhdistyksen/neuvottelukunnan/valiokunnan vaaliasiamiehelle kirjallisesti tai 
sähköpostilla. 
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• Jäsenyhdistykset nimeävät ehdokkaat omista jäsenistään, neuvottelukunnat ja valiokunnat omilta 
sektoreiltaan 

 

• Ehdokas voi valita käytetäänkö vuoden 2010 matrikkelikuvaa vai lähettääkö uuden sähköisen kuvan. 
Ehdokkaiden sähköiset valokuvat (resoluutio 300 dpi, kuvan leveys vähintään 25 mm tai 300 
pikseliä) voi toimittaa suoraan Agronomiliittoon viestintäpäällikölle, mary.petri@agronomiliitto.fi. 
viimeistään torstaina 17.9.2020 kello 16 mennessä. Viestissä tulee olla merkintä ”Valtuustovaali” ja 
siinä tulee mainita ehdokkaan ja hänen ehdokaslistansa nimet. 

 

• Lisätietoa vaalista saa Agronomiliiton verkkosivuilta www.agronomiliitto.fi tai Ilkka Pekkala, 
ilkka.pekkala@agronomiliitto.fi, 09 2511 1610. 
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