PUOLUEEN EHDOKKAAN SUOSTUMUS JA VAKUUTUS /
VALTAKIRJA LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUN PIDÄTTÄMISTÄ VARTEN

Kuntavaalit 18.4.2021
Tummennetut kohdat vaalilain edellyttämiä

Kunta

Kunnan nimi

Seinäjoki
Puolue

Puolueen nimi

Suomen Keskusta r.p.
Puolueen
ehdokas

Nimi (sukunimi ensin, puhuttelunimi alleviivaten)

Henkilötunnus

Arvo, ammatti tai toimi (enintään kaksi ilmaisua)

Osoite

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Suostumus
ja vakuutus
Valtakirja

Suostun Suomen Keskusta r.p:n ehdokkaaksi ja ottamaan vastaan valtuutetuntoimen sekä vakuutan,
etten näissä vaaleissa ole suostunut toisen puolueen enkä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.
Valtuutan Seinäjoen kaupungin pidättämään saamistani kokous- ja vuosipalkkioista 15% kokouspalkkion
bruttosummasta.
Valtuutus luottamushenkilömaksun perimiseen alkaa 1.7.2021 ja on voimassa toistaiseksi.
Puolueen maksun saavan järjestön nimi

Tilinumero

Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestö ry

FI67 5419 0140 0022 58

Paikka

Päivämäärä

Ehdokkaan allekirjoitus

Kunnallisjärjestön perimät maksut
Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestö perii jokaiselta ehdokkaalta 50 euron suuruisen
ehdokasmaksun. Ehdokasmaksua vastaan kunnallisjärjestö toteuttaa vaalikuvauksen ja
laajan vaalikampanjan. Esim. vuoden 2012 vaaleissa ehdokkaiden yhteismainos ilmestyi
alueemme lehdissä 15 eri kertaa (Seinäjoen Sanomat 5, Ilkka 2, Epari 2, Seinäjokinen 2,
Pohjankyrö, JP-kunnallissanomat, Lakeuden Risti, Seinäjoen Keskustan oma vaalilehti)
Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestö perii 15% ns. puolueveroa luottamushenkilöiden
kokous- ja vuosipalkkioista. Luottamusveroa peritään kaupunginvaltuuston,
kaupunginhallituksen, lautakuntien, liikelaitosten ja toimikuntien luottamushenkilöiltä.
Seinäjoen kaupungin konserniyhtiöiden hallitusten jäseniltä, käräjäoikeuden lautamiehiltä
tai kiinteistötoimitusten uskotuilta miehiltä puolueveroa ei peritä. Ylikunnallisista
luottamustehtävistä puolueveron kerää Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri.
Kerätty puoluevero käytetään pääosin vaaleihin, painopisteen ollessa kunnallisvaaleissa.
Ehdokasmaksu 50 euroa.
Ehdokkaaksi tai luottamushenkilöksi valitseminen
Ehdokkaaksi on perinteisesti ollut enemmän halukkaita kun listalle on mahtunut nimiä.
Ehdokaslistaa muodostettaessa otetaan huomioon mm. tasa-arvo, ikäjakauma,
alueellisuus, monipuolisuus sekä ehdokkaan henkilökohtaiset ominaisuudet.
Kunnallisjärjestön tavoitteena on mahdollisimman monipuolinen, kilpailukykyinen ja täysi
ehdokaslista.
Kaikille ehdokkaille pyritään vaalien jälkeen tarjoamaan luottamustehtäviä ehdokkaan
oman kiinnostuksen mukaan. Tehtäviä jaettaessa pääpaino on ehdokkaan
henkilökohtaisella äänimäärällä ja sopivuudella tehtävään. Huomioon otetaan myös tasaarvo, ikäjakauma, alueellisuus, vallan hajautus ja tehtävien kierrätys.
Esim. vuoden 2012 kunnallisvallien ehdokkaista suurimmalle osalle löytyi
luottamustehtäviä ja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikille löytyi vähintään
varasijoja. Erityisillä syillä on muutama henkilö valittu luottamustehtävään ehdokasjoukon
ulkopuolelta.

Lisää tietoa löytyy mm. kunnallisjärjestön kotisivuilta www.seinajoenkeskusta.net

