1 (3)
KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN KALEVAN VAALIJÄRJESTYS
VAALITAPA
1 § Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan vakuutuksenottajaosakkaiden luottamusmiesten vaali toimitetaan
tässä vaalijärjestyksessä säädettyä vaalitapaa noudattaen.
VAALIAIKA
2 § Vaali toimitetaan vuoden 1993 jälkeen joka neljäs vuosi samana ajankohtana.
ÄÄNIOIKEUS
3 § Vaalissa on äänioikeutettu jokainen vakuutuksenottajaosakas, jonka vakuutus on ollut voimassa
kesäkuun 30. päivänä sinä vuonna, jona vaali toimitetaan. Alle 15 vuotiaan osakkaan puolesta äänioikeutta
käyttää hänen edunvalvojansa. Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni. Äänioikeutta ei saa käyttää
valtakirjalla.
VAALIKELPOISUUS
4 § Luottamusmiehen kelpoisuudesta on määrätty yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä.
VAALILAUTAKUNTA
5 § Yhtiön hallitus asettaa luottamusmiesten vaalia varten vaalilautakunnan ja valitsee lautakunnalle
puheenjohtajan viimeistään vaalivuoden kesäkuun 1. päivänä. Vaalilautakuntaan kuuluu vähintään kolme ja
enintään viisi jäsentä. Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on
saapuvilla. Vaalilautakunnalla on oikeus ottaa itselleen sihteeri ja muu tarvittava henkilökunta.
YLEISTIEDOTUS LUOTTAMUSMIESTEN VAALISTA
6 § Vaalilautakunnan tulee ilmoittaa vaalista vähintään kolmessa laajalevikkisessä sanomalehdessä, joista
yksi on ruotsinkielinen, viimeistään syyskuun 15. päivänä vaalivuonna. Ilmoituksessa tulee olla tieto siitä,
milloin 9 §:ssä mainittu hakemus on viimeistään toimitettava vaalilautakunnalle. Samassa ilmoituksessa on
myös mainittava siitä, että äänioikeutetun, jonka osoite ei ole yhtiön tiedossa, tulee ilmoittaa osoitteensa
yhtiölle kirjallisesti viimeistään lokakuun 15. päivänä, jos hän haluaa osallistua vaaliin. EHDOKKAIDEN
ASETTAMINEN
7 § Vähintään kolme äänioikeutettua osakasta voi allekirjoittamallaan asiakirjalla perustaa
valitsijayhdistyksen tiettyä luottamusmiesten vaalia varten.
Valitsijayhdistys voi asettaa kolme vaalikelpoista osakasta ehdokkaaksi vaaliin.
Yhtiön osakas saa liittyä ainoastaan yhteen valitsijayhdistykseen.
Ehdokkaaksi asetettu henkilö ei saa olla oman eikä toisen valitsijayhdistyksen jäsen eikä toisen
valitsijayhdistyksen ehdokas.
8 § Asiakirjassa, jolla valitsijayhdistys perustetaan, on yksi valitsijayhdistyksen jäsenistä nimettävä
asiamieheksi ja mainittava hänen postiosoitteensa ja puhelinnumeronsa.
Asiakirjassa on mainittava ehdokkaiden etu- ja sukunimet, henkilötunnukset sekä heidän arvonsa,
ammattinsa tai toimensa sekä asuinpaikkansa niin selvästi, ettei henkilöistä voi erehtyä.
9 § Valitsijayhdistyksen asiamiehen tulee toimittaa vaalilautakunnalle kirjallinen hakemus
valitsijayhdistyksen ehdokaslistan ottamisesta ehdokaslistojen yhdistelmään viimeistään lokakuun 5. päivänä
kello 16.00. Hakemukseen on liitettävä valitsijayhdistyksen perustamiskirja. Hakemuksessa asiamiehen on
vakuutettava, että yhdistyksen jäsenet ovat omakätisesti allekirjoittaneet perustamiskirjan, että he ovat
äänioikeutettuja ja että ehdokkaaksi asetetut henkilöt ovat vaalikelpoisia ja ovat antaneet suostumuksensa
ehdokkuuteen.
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VAALILAUTAKUNNAN VALMISTAVAT TOIMET
10 § Vaalilautakunnan on viipymättä tarkastettava valitsijayhdistysten hakemukset ehdokaslistojen
ottamisesta ehdokaslistojen yhdistelmään. Jos vaalilautakunta tällöin havaitsee, ettei hakemus ole
asianmukaisesti tehty tai valitsijayhdistys laillisesti perustettu, vaalilautakunnan tulee antaa asiamiehelle
kirjallisesti tieto hylkäämisestä ja ilmoittaa samalla hylkäämisen syy. Jos ehdokas ei ole vaalikelpoinen tai on
asetettu toisen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, tulee vaalilautakunnan antaa siitäkin tieto asiamiehelle.
Asiamiehellä on oikeus viimeistään lokakuun 20. päivänä kello 16.00 oikaista ne kohdat, jotka aiheuttivat
hakemuksen hylkäämisen.
11 § Vaalilautakunta laatii oikaisulle asetetun määräajan jälkeen hyväksytyistä ehdokaslistoista lopullisen
ehdokaslistojen yhdistelmän. Yhdistelmässä tulee ehdokkaiden olla sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä
ja ehdokkaat tulee merkitä järjestysnumeroin.
ÄÄNESTYSLIPPU
12 § Vaalilautakunnan on laadittava vaalissa käytettävä äänestyslippu.
Äänestyslippuun on painettava otsikko, jossa mainitaan, missä vaalissa lippua käytetään. Lippuun on
painettava myös ympyrä ja ympyrän sisäpuolelle selvästi havaittava merkintä N:o... sen ehdokaslistan
numeron merkitsemistä varten, jolle valitsija antaa äänensä.
VAALITOIMITUS
13 § Äänestys tapahtuu postin välityksellä vaalisalaisuutta noudattaen.
Äänestyslippu, ehdokaslistojen yhdistelmä ja palautuskuori on lähetettävä suljetussa kirjekuoressa
marraskuun 10. päivään mennessä kullekin äänioikeutetulle osakkaalle siihen osoitteeseen, jonka hän on
yhtiölle ilmoittanut.
Jos äänioikeutettu vähintään viisi päivää ennen vaalitoimituksen päättymistä osoittaa tai tekee
todennäköiseksi, ettei hän ole saanut äänestyslippua tai että äänestyslippu on hävinnyt tai turmeltunut, voi
hän pyynnöstä saada uuden äänestyslipun.
14 § Äänestäminen tapahtuu siten, että äänestäjä kirjoittaa äänestyslipussa olevaan ympyrään sen
ehdokaslistan numeron, jota hän äänestää.
15 § Äänestyslippu on lähetettävä postitse suljetussa palautuskuoressa vaalilautakunnalle kuoreen merkittyyn
osoitteeseen siten, että kirje on perillä viimeistään marraskuun 28. päivänä kello 16.00. Myöhemmin
saapunutta äänestyslippua ei oteta vaalissa huomioon.
ÄÄNTEN LASKEMINEN
16 § Äänestyslippujen palauttamiselle asetetun määräajan päätyttyä vaalilautakunta aloittaa vaalituloksen
laskemisen. Laskenta on suoritettava niin pian kuin mahdollista.
17 § Äänestyslippu on mitätön,
1) jos se saapuu liian myöhään vaalilautakunnalle
2) jos ehdokaslistan numero on merkitty siten, ettei merkinnästä selvästi ilmene, mitä ehdokaslistaa se
tarkoittaa
3) jos äänestyslippuun on tehty asiaton merkintä
4) jos äänestäjä on äänestänyt useampaa kuin yhtä ehdokaslistaa
5) jos vaalilautakunnalle osoitetussa kirjekuoressa on useampi kuin yksi äänestyslippu
6) jos äänestyslippuna on käytetty muuta kuin vaalilautakunnan painattamaa äänestyslippua.
Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun tehtyä merkintää, joka ainoastaan selventää, mitä ehdokasta äänestäjä
on tarkoittanut.
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Äänestyslipun hylkäämisen ratkaisee vaalilautakunta.
VAALIN TULOKSEN VAHVISTAMINEN
18 § Vaalilautakunta julistaa erovuoroisten tilalle luottamusmiehiksi ne viisitoista ehdokasta, jotka ovat
saaneet eniten ääniä. Jos useampi ehdokas on saanut yhtä monta ääntä, ratkaistaan keskinäinen järjestys
arvalla.
19 § Jos joku valituista kieltäytyy ottamasta luottamusmiehen tointa vastaan tai luottamusmies eroaa tai
menettää kelpoisuutensa kesken toimikauden, astuu varamiehenä hänen tilalleen toimikauden jäljellä
olevaksi ajaksi se ehdokas, joka valittujen jälkeen on saanut eniten ääniä.
20 § Vaalituloksen laskemistoimituksesta vaalilautakunnassa tehdään pöytäkirja, jossa on mainittava kunkin
ehdokkaan saama äänimäärä sekä vahvistetaan luottamusmiehiksi valitut henkilöt.
21 § Vaalilautakunta antaa kullekin valitulle kirjallisen tiedon valitsemisesta.
Varamiehen siirtymisen luottamusmieheksi 19 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa vahvistaa yhtiön hallitus, joka
myös antaa hänelle kirjallisen tiedon siirtymisestä.
MUUT MÄÄRÄYKSET
22 § Jos jotakin toimitusta varten tässä vaalijärjestyksessä säädetty määräpäivä sattuu pyhäpäiväksi tai
sellaiseksi muuksi päiväksi, jolloin yhtiön pääkonttori on suljettuna, pidetään seuraavaa arkipäivää
määräpäivänä.
Yhtiön hallitus voi painavasta syystä päättää, että jokin tässä vaalijärjestyksessä määrätty toimi voidaan
suorittaa tai tulee suorittaa muuna määräaikana tai muuhun määräpäivään mennessä kuin tässä
vaalijärjestyksessä on määrätty.
Ellei vaalia ole voitu toimittaa ennen vaalivuoden loppua, erovuoroisten luottamusmiesten toimikausi jatkuu,
kunnes vaalin tulos on vahvistettu. Vahvistuksesta alkaa heidän tilalleen valittujen luottamusmiesten
toimikausi.

