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SAVONLINNAN
BLC-OSUUSKUNNAN
SÄÄNNÖT

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan nimi on Savonlinnan BLC-osuuskunta ja sen kotipaikka
Savonlinnan kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toimiala
Osuuskunnan toimialana ja tarkoituksena on liiketoiminnallaan
tuottaa tietoliikennepalveluja jäsenilleen Suomessa tai ulkomailla
sekä harjoittaa kaapelilähetystoimintaa. Osuuskunta voi
liiketoimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä
kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeita sekä harjoittaa
arvopaperikauppaa. Osuuskunnan toimialana on joko itse taikka
omistamiensa tai hallitsemiensa yritysten välityksellä harjoittaa
Suomessa ja ulkomailla yleistä teletoimintaa, teletoimintaan
liittyvää suunnittelua, asennus- ja huoltotoimintaa, tavaroiden ja
palvelujen kauppaa sekä teletoimintaa palvelevaa muuta
liiketoimintaa, kuten tuotteiden valmistusta, maahantuontia ja
vientiä sekä julkaisu- ja tietopalvelutoimintaa. Osuuskunnan
palveluja voivat käyttää hyväkseen muutkin kuin osuuskunnan jäsenet,
ellei osuuskunnan hallitus toisin päätä.

3 § Jäsenyys
Osuuskunnan jäsen voi olla jokainen, joka on ottanut sääntöjen 5
§:ssä tarkoitetun osuuden ja maksanut siitä osuusmaksun 5 §:n
mukaisesti.

Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan hallitukselta kirjallisesti. Hallitus
päättää jäsenhakemusten hyväksymisestä, hakemuksen hyväksymisessä
noudatettavasta menettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä.

Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa
osuuskunnan sitoumuksista, veloista ja muista velvoitteista.

Jäsenyyttä ei voida luovuttaa toiselle.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota tekemällä siitä osuuskunnan hallitukselle osoitetun
kirjallisen ilmoituksen. Jäsenyys päättyy, kun hallitus on
vastaanottanut eroamisilmoituksen.

Jäsenen katsotaan eronneen, jos hän ilmoittaa hallitukselle
kirjallisesti siirtäneensä kaikki osuutensa kolmannelle. Tällöin
jäsenyys päättyy, kun hallitus on vastaanottanut siirtoa koskevan
ilmoituksen.

Hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta:

1) jos jäsen ei täytä sääntöjen 3 §:ssä mainittuja jäsenyyden
edellytyksiä;
2) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita
maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia
velvollisuuksiaan;
3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai
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muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti;
tai
4) jos jäsen asetetaan konkurssiin tai jos jäsenelle määrätään
edunvalvoja.

Jäsenelle, joka eroaa tai erotetaan osuuskunnasta, palautetaan
sääntöjen 5 ja 7 ja 8 §:ssä tarkoitetut maksut sääntöjen 12 §:n
mukaisesti. Kaikkia palautettavia maksuja voidaan käyttää
osuuskunnan vastasaatavan kuittaamiseen. Eroava tai erotettava jäsen
ei ole oikeutettu saamaan takaisin osuuskunnalle 6 §:n mukaisesti
suorittamiaan maksuja.

5 § Osuudet ja osuusmaksu
Jäsenen on otettava yksi osuus ja maksettava osuudesta osuuskunnalle
kymmenen (10) euron määräinen osuusmaksu. Osuusmaksu on suoritettava
kokonaisuudessaan ennen jäseneksi hyväksymistä.

Osuus voidaan hankkia ja maksaa myös siten, että vastaavan määräinen
täysin maksettu sääntöjen 8 §:n mukainen lisäosuus muunnetaan
osuudeksi sääntöjen 9 §:n mukaisesti.

Osuus voidaan siirtää toiselle. Siirrosta on ilmoitettava
kirjallisesti hallitukselle ja siirto on merkittävä
osuusrekisteriin. Siirronsaaja voi hakea osuuskunnan jäsenyyttä
osuuskuntalain ja sääntöjen 3 §:n mukaisesti.

6 § Liittymismaksu
Ennen jäsenyyden alkamista on kustakin jäsenyyteen oikeuttavasta
liittymästä maksettava liittymismaksu.
Liittymismaksu on maksettava kokonaisuudessaan ennen jäseneksi
hyväksymistä. Liittymismaksun määrän päättää osuuskunnan hallitus
osuuskunnan kokouksen valtuuttamana.

7 § Vapaaehtoiset osuudet
Osuuskunta voi antaa vapaaehtoisia osuuksia jäsenilleen. Osuuskunnan
kokous päättää vapaaehtoisten osuuksien antamisesta. Osuuskunnan
kokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään vapaaehtoisten
osuuksien antamisesta.

Osuuskunnan on annettava vapaaehtoinen osuus lisäosuuden haltijalle,
joka on jäsen ja ennestään omistaa sääntöjen 5 §:ssä tarkoitetun
osuuskunnan osuuden ja vaatii lisäosuutensa muuntamista osuudeksi
sääntöjen 9 §:n mukaisesti. Osuuskunnan hallitus päättää tässä
tapauksessa vapaaehtoisen osuuden antamisesta.

Jäsen voi siirtää vapaaehtoisen osuutensa toiselle. Siirronsaajalla
on oikeus rekisteröidä saantonsa, mikäli siirronsaajalla on
osuuskunnan sääntöjen ja osuuskuntalain mukaan oikeus saada
vapaaehtoinen osuus. Vapaaehtoinen osuus tuottaa siirronsaajalle
samat oikeudet ja velvollisuudet kuin sääntöjen 5 §:n mukainen
osuuskunnan osuus.

Mikäli osuuskunta muutetaan osakeyhtiöksi, vapaaehtoinen osuus
tuottaa samat oikeudet osakeyhtiön osakkeisiin kuin osuuskunnan
osuuskin, jolloin osakeyhtiön osakkeet voidaan jakaa jäsenille myös
muuten kuin pääluvun mukaisessa suhteessa. Mikäli osuuskunta
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asetetaan selvitystilaan tai päätetään poistaa rekisteristä ilman
selvitysmenettelyä, vapaaehtoinen osuus tuottaa samat oikeudet
osuuskunnan säästöön kuin osuuskunnan osuuskin, jolloin säästö
voidaan jakaa jäsenille myös muuten kuin pääluvun mukaisessa
suhteessa.

Jäsenellä ei ole velvollisuutta ottaa vapaaehtoisia osuuksia.

Vapaaehtoisia osuuksia koskevan osuusmaksun palauttamiseen
sovelletaan sääntöjen 12 §:ää.

8 § Lisäosuudet
Osuuskunta voi antaa lisäosuuksia jäsenilleen ja muille. Lisäosuus
voidaan siirtää toiselle. Kaikki lisäosuudet tuottavat yhtäläiset
oikeudet.

Osuuskunnan kokous voi päättää tai valtuuttaa hallituksen päättämään
lisäosuuksien antamisesta.

Lisäosuuden nimellisarvo (lisäosuusmaksu) on kymmenen (10) euroa.
Lisäosuus voidaan hankkia ja maksaa myös siten, että vastaavan
määräinen täysin maksettu sääntöjen 5 tai 7 §:n mukainen osuus
muunnetaan lisäosuudeksi sääntöjen 9 §:n mukaisesti.

Lisäosuudelle voidaan maksaa osuuskunnan ylijäämästä korkoa
sääntöjen 11 § tarkoitettujen edellytysten täyttyessä. Osuuskunnan
kokous päättää korosta samalla, kun päättää ylijäämän jakamisesta.
Mahdollinen
korko voi poiketa osuuksille maksettavasta korosta. Lisäosuuteen ei
liity muuta oikeutta osuuskunnan ylijäämään.

Mikäli osuuskunta sulautuu toiseen osuuskuntaan, lisäosuus tuottaa
samat oikeudet vastaanottavassa osuuskunnassa. Mikäli osuuskunta
jakautuu, lisäosuus tuottaa samat oikeudet siinä osuuskunnassa, joka
jatkaa osuuskunnan harjoittaman toiminnan pääosaa. Mikäli osuuskunta
muutetaan osakeyhtiöksi, lisäosuuden voimassaolo päättyy ja
lisäosuusmaksu erääntyy palautettavaksi. Mikäli osuuskunta asetetaan
selvitystilaan tai konkurssiin taikka päätetään poistaa rekisteristä
ilman selvitysmenettelyä, lisäosuuden voimassaolo päättyy ja
lisäosuusmaksu erääntyy palautettavaksi ennen muita osuusmaksuja
siitä osin kuin varat palautukseen riittävät.

Osuuskunnan kokouksella on oikeus päättää lisäosuuksien lukumäärän,
lisäosuusmaksun tai siitä osuuskunnalle maksetun määrän
alentamisesta siten, että palautukseen käytetään osuuskunnan
jakokelpoista ylijäämää, jota ei ole päätetty jakaa jäsenille tai
muulla tavoin.

Jäsenillä tai muilla ei ole velvollisuutta ottaa lisäosuuksia.

9 § Osuuden muuntaminen lisäosuudeksi ja lisäosuuden muuntaminen
osuudeksi

Sääntöjen 5 tai 7 §:n mukainen osuus voidaan muuntaa sääntöjen 8 §:n
mukaiseksi lisäosuudeksi siten, että oikeus muunnettavaan osuuteen
lakkaa ja osuuden haltija saa oikeuden lisäosuuteen.



Sivu: 4(10)

Muuntamisvaatimus on esitettävä kirjallisesti osuuskunnan
hallitukselle. Osuuden muuntaminen lisäosuudeksi tulee voimaan, kun
osuuskunnan hallitus on vastaanottanut muuntamisvaatimuksen. Jäsenen
katsotaan eronneen, jos hän ilmoittaa kirjallisesti vaativansa
kaikkien osuuksiensa muuntamista lisäosuuksiksi.

Sääntöjen 8 §:n mukainen lisäosuus voidaan muuntaa sääntöjen 5 §:n
tai 7 §:n mukaiseksi osuudeksi siten, että oikeus muunnettavaan
lisäosuuteen lakkaa ja lisäosuuden haltija saa oikeuden osuuteen.
Muuntamisvaatimus on esitettävä kirjallisesti osuuskunnan
hallitukselle. Jos lisäosuuden haltija ei ole osuuskunnan jäsen, on
hänen samalla haettava osuuskunnan jäsenyyttä sääntöjen 3 §:n
mukaisesti. Lisäosuuden muuntaminen osuudeksi tulee tällöin voimaan,
kun hallitus on päättänyt jäseneksi hyväksymisestä sääntöjen 3 §:ssä
mainittujen edellytysten täyttyessä. Jos lisäosuuden haltija on
ennestään osuuskunnan jäsen, lisäosuuden muuntaminen osuudeksi tulee
voimaan, kun osuuskunnan hallitus on vastaanottanut
muuntamisvaatimuksen.

10 § Vararahasto ja muut rahastot
Osuuskunnalla on toiminnan varmentamiseksi vararahasto, johon on
siirrettävä sääntöjen 11 §:n mukaisesti viisi (5) prosenttia taseen
osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen
osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on
kerrytettävä, kunnes rahasto on vähintään sadasosa (1/100)
osuuskunnan taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään
kaksituhattaviisisataa (2.500) euroa.

Osuuskunnalla voi vararahaston lisäksi olla muitakin rahastoja.

11 § Ylijäämä
Vuotuisesta ylijäämästä, sen jälkeen kun siitä on vähennetty
edellisten tilikausien tappio, on siirrettävä vähintään viisi (5)
prosenttia vararahastoon, kunnes vararahasto on kasvanut täyteen
määräänsä.

Tappioiden kattamisen ja vararahastosiirron jälkeen osuuskunnan
kokous voi päättää osuuskuntalain mukaisen jakokelpoisen ylijäämän
jakamisesta jäsenille ja lisäosuuksien haltijoille, kuitenkin
enintään hallituksen ehdottaman tai hyväksymän määrän.

Ylijäämää voidaan päättää jaettavan korkona edellisen tilikauden
loppuun mennessä maksetulle osuusmaksulle ja lisäosuusmaksulle.

Edellä tarkoitetun koronmaksupäätöksen jälkeen tai koron sijasta
ylijäämää voidaan päättää jakaa jäsenille maksettujen osuuksien
mukaisessa suhteessa tai sen mukaan, miten jäsenet ovat päättyneen
tilikauden aikana käyttäneet osuuskunnan tai sen omistaman yrityksen
palveluita. Ylijäämää voidaan rahastokorotuksena jakaa myös jäsenten
maksettujen osuuksien mukaisessa suhteessa.

Suoritettavaa maksua voidaan käyttää osuuskunnan vastasaatavien
maksamiseen.

12 § Osuusmaksun ja lisäosuusmaksun palautus
Jäsen voi saada jäsenyyden päättyessä sääntöjen 5 tai 7 §:n mukaista
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osuuttaan koskevan osuusmaksun palautettua nopeutetusti
palautusperusteen syntyhetkeen perustuvassa aikajärjestyksessä
jakokelpoisen ylijäämän rajoissa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa
jäsenyyden päätyttyä, mikäli hallitus niin päättää taikka on
valtuuttanut jonkun osuuskunnan henkilökuntaan kuuluvan niin
toimimaan. Osuusmaksun nopeutettua palauttamista haluavan siihen
oikeutetun on vaadittava sitä kirjallisesti osuuskunnan
hallitukselta. Palautus maksetaan kirjallisessa vaatimuksessa
ilmoitetulle pankkitilille taikka muulla sopivalla tavalla.
Osuuskunnan katsotaan tällöin palauttaneen osuusmaksu, kun
osuusmaksu on maksettu jäsenen osuuskunnan hallitukselle
ilmoittamalle pankkitilille. Kunkin tilinpäätöksen perusteella
nopeutetusti palautettavien osuusmaksujen enimmäismäärä on kymmenen
(10) prosenttia tilinpäätöksen mukaisesta osuuspääomasta.

Jos jäsen ei vaadi osuusmaksun nopeutettua palautusta edellä
mainitun mukaisesti tai jos nopeutettu palautus ei muutoin ole
mahdollista, jäsenellä on jäsenyyden päättyessä oikeus sääntöjen 5
tai 7 §:n mukaisen osuusmaksunsa palautukseen osuuskuntalain
osuusmaksun palauttamista koskevien säännösten mukaisesti.
Osuuskunnan katsotaan tällöin palauttaneen osuusmaksu, kun
osuusmaksu on maksettu jäsenen osuuskunnan hallitukselle
ilmoittamalle pankkitilille. Jos osuuskunnan jäsen ei ilmoita
pankkitiliään osuuskunnalle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa
siitä, kun hänelle on syntynyt oikeus osuusmaksun palautukseen, tai
hän ei muutoin ole tavoitettavissa, osuusmaksu katsotaan maksetuksi
silloin, kun osuuskunta on tallettanut osuusmaksun
lääninhallitukseen. Osuuskunta ei vastaa siitä, että
lääninhallitukseen talletetulle osuusmaksulle syntyisi tuottoa.

Tässä pykälässä edellä mainittua ei sovelleta sääntöjen 8 §:n
mukaisten lisäosuusmaksujen palautukseen jäsenille jäsenyyden
päättyessä tai muilla kuin jäsenillä olevien lisäosuusmaksujen
palautukseen.
Lisäosuuden haltijoiden on vaadittava lisäosuusmaksunsa
palauttamista kirjallisesti osuuskunnan hallitukselta.
Palautus maksetaan kirjallisessa vaatimuksessa ilmoitetulle
pankkitilille taikka muulla sopivalla tavalla osuuskuntalaissa
lisäosuusmaksun palauttamiselle säädetyssä määräajassa. Osuuskunnan
katsotaan tällöin palauttaneen lisäosuusmaksu, kun lisäosuusmaksu on
maksettu lisäosuuden haltijan osuuskunnan hallitukselle
ilmoittamalle pankkitilille.

13 § Osuuskunnan kokous
Osuuskunnan kokous kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen,
joka pidetään hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään milloin hallitus katsoo
tarpeelliseksi tai kun vähintään neljäkymmentä (40) jäsentä tai
jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa (1/10) jäsenten koko
äänimäärästä, sitä kirjallisesti pyytävät hallitukselta
ilmoittamaansa asiaa varten.

14 § Kutsu osuuskunnan kokoukseen
Osuuskunnan kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoituksella, joka
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julkaistaan hallituksen määräämässä vähintään yhdessä osuuskunnan
toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä tai muulla hallituksen
määräämällä tavalla taikka kullekin jäsenelle lähetetyllä
kirjallisella kutsulla. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään
kahdeksan (8) päivää ennen kokousta, paitsi milloin kutsu on
osuuskuntalain mukaan toimitettava toisin.

Jäsenen on ilmoittauduttava osuuskunnan kokoukseen viimeistään
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi
(5) päivää ennen kokousta.

15 § Jäsenen äänioikeus
Osuuskunnan kokouksessa läsnä oleva henkilö käyttää äänivaltaa
seuraavasti:
jäsenelle rekisteröidystä 1 osuudesta yksi (1) ääni
jäsenelle rekisteröidystä 2 osuudesta kaksi (2) ääntä
jäsenelle rekisteröidystä 3 osuudesta kolme (3) ääntä
jäsenelle rekisteröidystä 4-6 osuudesta neljä (4) ääntä
jäsenelle rekisteröidystä 7-10 osuudesta viisi (5) ääntä
jäsenelle rekisteröidystä 11-15 osuudesta kuusi (6) ääntä
jäsenelle rekisteröidystä 16-20 osuudesta seitsemän (7) ääntä
jäsenelle rekisteröidystä 21-25 osuudesta kahdeksan (8) ääntä
jäsenelle rekisteröidystä 26-30 osuudesta yhdeksän (9) ääntä
jäsenelle rekisteröidystä 31 ja useammasta osuudesta kymmenen (10)
ääntä

Tämän pykälän ensimmäistä momenttia sovellettaessa, osuudella
tarkoitetaan 5 §:n mukaista osuutta ja 7 §:n mukaista vapaaehtoista
osuutta, mutta ei 8 §:n mukaista lisäosuutta.

Jos useat omistavat osuuden, he voivat käyttää jäsenen äänioikeutta
vain yhteisen edustajan kautta. Yhteisen edustajan tulee olla yksi
yhteisesti omistetun osuuden yhteisomistajista tai osuuskunnan
jäsen.

Jäsen saa käyttää oikeuttaan osuuskunnan kokouksessa myös asiamiehen
välityksellä, jonka on esitettävä päivätty valtakirja. Jäsenen
asiamiehenä saa olla vain toinen osuuskunnan jäsen. Valtakirjalla
voi osuuskunnan kokouksessa edustaa vain yhtä (1) jäsentä. Tätä
sovellettaessa tämän pykälän kolmannessa momentissa tarkoitettuna
yhteisenä edustajana toimivan yhteisomistajan muilta
yhteisomistajilta saamia, yhteisesti omistettuun osuuteen perustuvia
valtakirjoja ei oteta huomioon.

Läsnä olevista henkilöistä kukaan ei saa äänestää enemmällä kuin
kymmenesosalla (1/10) kokouksen yhteenlasketusta äänimäärästä.
Myöskään toistensa kanssa samaan kulloinkin voimassa olevan
kirjanpitolain mukaiseen konserniin, siihen verrattavaan yhtymään,
kuntayhtymään tai kuntakonserniin (sellaisena kuin se on määritelty
äänestyshetkellä voimassa olevassa kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston konsernitilinpäätöstä koskevassa yleisohjeessa, tai jos
sellaista ei ole voimassa, lähinnä vastaavassa virallislähteessä)
kuuluvat yhteisöt, säätiöt tai julkisyhteisöt eivät saa äänestää
yhteensä enemmällä kuin kymmenesosalla (1/10) kokouksen
yhteenlasketusta äänimäärästä. Sama koskee kaikkia, joilla on
kulloinkin voimassa olevassa kirjanpitolaissa tarkoitettu
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määräysvalta edellä tarkoitetuissa yhteisöissä, säätiöissä tai
julkisyhteisöissä riippumatta siitä, kuuluvatko ne edellä
määriteltyihin.

Tämän pykälän viidettä momenttia sovellettaessa on samaan
konserniin, siihen verrattavaan yhtymään, kuntayhtymään tai
kuntakonserniin luettava myös sellaiset ulkomaalaiset yhteisöt,
säätiöt, julkisyhteisöt tai niitä vastaavat, jotka kuuluisivat
mainittuun kokonaisuuteen, jos ne olisivat suomalaisia.

Vaali suoritetaan suljetuin lipuin, jos joku läsnä olevista sitä
vaatii.

Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa
tapauksissa ratkaisee mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on
yhtynyt.

16 § Osuuskunnan kokouksen avaaminen ja pöytäkirja
Osuuskunnan kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja, hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai joku hallituksen
jäsenistä, tai kokouksen koolle kutsujan nimeämä henkilö. Tämän
jälkeen läsnä olevat jäsenet valitsevat pääluvun mukaan
puheenjohtajaksi läsnä olevan osuuskunnan jäsenen tai osuuskunnan
hallituksen paikalle kutsuman henkilön.

Osuuskunnan kokouksen pöytäkirjan laatii kokouksen siihen valitsema
henkilö ja se on hänen, puheenjohtajan ja kahden
pöytäkirjantarkastajan allekirjoitettava.

17 § Varsinainen osuuskunnan kokous
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä
tilikaudelta sekä tilintarkastajien kertomus;
2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
toimitusjohtajalle tai muusta toimenpiteestä, johon tilikauden
hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta;
4) päätetään toimenpiteistä, joihin ylijäämä tai tappio antaa
aihetta;
5) päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
sekä matkakustannusten korvausperusteista;
6) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
7) valitaan hallituksen jäsenet;
8) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2)
varatilintarkastajaa. Kaikkien tilintarkastajien tulee olla
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.
Tilintarkastajaksi voidaan valita vaihtoehtoisesti
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin
varatilintarkastajia ei tarvitse valita;
9) päätetään hallitukselle mahdollisesti annettavista
valtuutuksista; ja
10) käsitellään muut asiat, jotka hallitus on esittänyt kokoukselle,
tai jotka joku jäsen vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen
kokousta on kirjallisesti esittänyt hallitukselle ja jotka tämä oman
lausunnon ohella on jättänyt kokouksen ratkaistavaksi.
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Päätöksen tekeminen edellä 2-4 kohdissa mainituista asioista voidaan
siirtää osuuskuntalain mukaisesti jatkokokoukseen.

18 § Kelpoisuus hallituksen jäseneksi
Vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi on henkilö, joka on osuuskunnan
jäsen tai joka ilman prokuraa, valtakirjaa tai muuta erityistä
valtuutusta on joko yksin tai toisen kanssa oikeutettu toimimaan
osuuskunnan jäsenenä olevan suomalaisen yrityksen, yhteisön tai
säätiön puolesta.

Hallituksen jäsenenä ei voi olla osuuskunnan tai sen määräysvallassa
olevan yhteisön ja säätiön palveluksessa oleva.

Hallitukseen valittava henkilö ei saa valintahetkellä olla täyttänyt
kuusikymmentäviisi (65) vuotta.

19 § Hallitus
Osuuskunnalla on hallitus, johon kuuluu 6 jäsentä. Hallituksen
jäsenet valitaan tehtäväänsä kolmeksi vuodeksi siten, että heidän
toimikautensa alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy valintaa
kolmen vuoden kuluttua seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen
päättyessä.

Edellisessä momentissa määrätystä poiketen tämän pykälän voimaan
tulon jälkeen osuuskunnan ensimmäistä hallitusta valittaessa
hallituksen jäsenistä 2 valitaan yhden vuoden, 2 kahden vuoden ja 2
kolmen vuoden pituiseksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsenistä 2 on vuosittain erovuorossa. Heidät voidaan
valita tehtäväänsä uudeksi kolmivuotiskaudeksi.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet
hallituksen jäsenistä on kokouksessa läsnä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa,
kuitenkin vähintään neljä (4) kertaa vuodessa.

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka kokouksen
puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään yksi hallituksen tehtävään
valitsema jäsen allekirjoittavat.

Hallituksen kokoukset voidaan järjestää myös verkkoneuvotteluna tai
hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen myös sähköistä
viestintävälinettä käyttäen.

Osuuskunnan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän
edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa
tehtävän merkitykselliseen hoitamiseen. hallituksen tulee koostua
jäsenistä, joilla on monipuolinen toisiaan täydentävä kokemus ja
osaaaminen.

20 § Hallituksen tehtävät
Hallitus vastaa osuuskunnan liiketoiminnasta sekä huolehtii sen
hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, ellei
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säännöissä ole toisin määrätty.

Hallitus edustaa osuuskuntaa, kirjoittaa osuuskunnan toiminimen ja
käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimessa ja viranomaisten luona. Sama
edustamisoikeus on sillä tai niillä, joilla on oikeus merkitä
osuuskunnan toiminimi.

Hallitukselle kuuluvat erityisesti seuraavat asiat:
1) päättää osuuskunnan liiketoiminnan oleellisista laajennuksista ja
supistuksista sekä toimintarakenteen muutoksista, jotka eivät
vaikuta osuuskunnan toimialaan;
2) päättää velan ottamisesta sekä takaussitoumusten ja muiden
vakuuksien antamisesta;
3) päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ja kiinnittämisestä;
4) päättää vuokramaalla olevien rakennusten vuokraoikeuden
hankkimisesta, luovuttamisesta ja kiinnittämisestä;
5) ottaa ja erottaa osuuskunnalle toimitusjohtajan; ja
6) päättää toiminimenkirjoitusoikeuksien ja prokuroiden antamisesta.

21 § Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja
Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, joka hoitaa osuuskunnan
päivittäistä hallintoa lain, näiden sääntöjen ja hallituksen
antamien ohjeiden mukaan.

Hallitus voi nimittää osuuskunnalle toimitusjohtajan sijaisen, jota
nimitetään varatoimitusjohtajaksi. Tämän tehtävänä on toimia
toimitusjohtajan varamiehenä toimitusjohtajan ollessa estyneenä.

22 § Toiminimen kirjoittaminen
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja
toimitusjohtaja kumpikin yksin.

Hallitus voi antaa toiminimen kirjoitusoikeuden osuuskunnan
palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat
toiminimen kaksi (2) yhdessä.

Hallitus voi antaa toiminimen kirjoitusoikeuden per procuram siten,
että prokuristi kirjoittaa toiminimen yhdessä toisen prokuristin tai
edellisessä momentissa mainitun toiminimen kirjoittamiseen
oikeutetun kanssa.

23 § Tilikausi ja tilintarkastus
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi
päättyy 31.12.2003.

Osuuskunnan tilinpäätös on viimeistään maaliskuun 15. päivänä
annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi.

24 § Sääntöjen muuttaminen
Osuuskunnan sääntöjen muuttamista tarkoittavaan päätökseen
vaaditaan, että siitä tehty ehdotus on saanut vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) tai osuuskuntalaissa määrätyn suuremman määrän
sääntöjen 15 §:n mukaisesti annetuista äänistä kahdessa (2)
perättäisessä, vähintään kolmen (3) kuukauden väliajoin pidetyssä
osuuskunnan kokouksessa.
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25 § Osuuskunnan asettaminen selvitystilaan ja säästön jako
osuuskunnan purkautuessa
Osuuskunnan asettamista selvitystilaan tarkoittavaan päätökseen
vaaditaan, että siitä tehty ehdotus on saanut vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) sääntöjen 15 §:n mukaisesti annetuista äänistä
kahdessa (2) perättäisessä, vähintään kolmen (3) kuukauden väliajoin
pidetyssä osuuskunnan kokouksessa.

Osuuskunnan purkautuessa osuusmaksujen palautuksen jälkeen jäävä
säästö jaetaan maksettujen osuuksien suhteessa.


