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REKISTERIMERKINNÄT:
TOIM INIMI (Rekisteröity 11.06.2013)
Siikaverkko Osuuskunta.
TOIM IALA (Rekisteröity 11.06.2013)
Osuuskunnan toimialana on rakentaa tai hankkia, omistaa,
ylläpitää, hoitaa, myydä ja vuokrata hallinnassaan olevaa
informaation siirtoon tarkoitettua tiedonsiirtoverkkoa ja sen
liittymiä. Osuuskunta voi liiketoiminnallisin perustein ostaa,
myydä, välittää ja tuottaa tiedonsiirtoverkkoon liittyviä
palveluja ja laitteita, sekä siihen liittyviä atk- ja
tietoliikennepalveluja, -ohjelmistoja ja -laitteita. Osuuskunta
voi ostaa, myydä, vuokrata ja hallita toimintaansa varten
tarvittavia kiinteistöjä, rakennuksia, arvopapereita tai muuta
omaisuutta. Osuuskunta voi asettaa ja hallinnoida tämän
tietoverkon luomiseen ja kehittämiseen tähtääviä hankkeita.
KOTIPAIKKA (Rekisteröity 11.06.2013)
Siikalatva.
TILIKAUSI (Rekisteröity 11.06.2013)
Tilikausi on 01.01. 31.12.
-

PERUSTAMINEN (Rekisteröity 11.06.2013)
Osuuskunnan perustamiskirja on allekirjoitettu 19.03.2013.
OSUUSMAKSU (Rekisteröity 11.06.2013)
Osuusmaksu 100,00 euroa.
LISÄOSUUSMAKSU (Rekisteröity 11.06.2013)
Lisäosuusmaksu: 100,00 euroa.
HALLITUS (Rekisteröity 15.07.2015 10:24:58)
Puheenjohtaja:
Äijälä Mikko Johannes
Jäsenet:
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Karjalainen Juha Veikko
Kilpeläinen Rauno Sulo Kalervo
Kurikka Juha Taneli
Toppinen ira Suzan
Yrjänä Voitto Samuli
Varajäsenet:
Haataja Janne Tapani
Junnonaho San Tuula Tellervo
Marttila Juhani Oskari
Myllylä Arto Tapio
Sydänmetsä Mikko Sakari
Tahvoia Mikko Vilho Olavi
MUU JOHTO (Rekisteröity 22.10.2013)
Toimitusjohtaja:
Louet Merja Elina
TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity 11.06.2013)
Tiiintarkastaja:
Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, Y-tunnus 1037064-6,
Kaupparekisteri
Päävastuullinen tilintarkastaja:
Paakkola Simo Kalle Heikki
LAKIMÄÄRAINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity 11.06.2013)
Toiminimen kirjoittaa osuuskuntalain nojalla hallitus.
TOIM IN1MEN KIRJOITTAMINEN (Rekisteröity 11.06.2013)
Sääntöjen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen
puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan
kanssa tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
PROKURAT (Rekisteröity 24.03.20 14)
Louet Merja Elina
Äijälä Mikko Johannes
Prokuristit edustavat osuuskuntaa kukin yksin.
TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity 02.06.2015 03:21:39)
Tilinpäätös ajalta 01 .01 .2014 31.12.2014.
-

VOIMASSA OLEVAT HENKILÖTIEDOT
Haataja Janne Tapani, Suomen kansalainen, Pyhäntä
Junnonaho San Tuula Tellervo, Suomen kansalainen, Siikalatva
Karjalainen Juha Veikko, Suomen kansalainen, Siikalatva
Kilpeläinen Rauno Sulo Kalervo, Suomen kansalainen, Siikalatva
Kurikka Juha Taneli, Suomen kansalainen, Siikalatva
Louet Merja Elina, Suomen kansalainen, Siikalatva
Marttila Juhani Oskari, Suomen kansalainen, Siikalatva
Myllylä Arto Tapio, Suomen kansalainen, Pyhäntä
Paakkola Simo Kalle Heikki, Suomen kansalainen, Ii
Sydänmetsä Mikko Sakari, Suomen kansalainen, Pyhäntä
Tahvola Mikko Vilho Olavi, Suomen kansalainen, Siikalatva
Toppinen Ira Suzan, Suomen kansalainen, Siikalatva
Yrjänä Voitto Samuli, Suomen kansalainen, Pyhäntä
Äijälä Mikko Johannes, Suomen kansalainen, Siikalatva
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TOIMIN! MI HISTORIA
Siikaverkko Osuuskunta 11.06.2013
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Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen
paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.
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SIIKAVERKKO OSUUSKUNTA, säännöt
Osuuskunta on perustettu tuomaan läsenilleen ja
toiminta-alueensa asukkaille ja yhteisöihle nykyaikainen,
pitkälle tulevaisuuteen palveleva tietoverkko. Osuuskunta luo
jäsenilioon ja asiakkailleen mahdollisuuden hankkia ja käyttää
verkon kautta tarjolla olevia palveluita tasavertaisesti,
kestävän kehityksen arvojen mukaisesti ja taloudellisesti
kestävällä tavalla. Osuuskunta tarjoaa palvelujaan ja etujaan
ensisijaisesti jäsenilleen.
i § TOIMENIMI JA KOTIPAIKKA
Osuuskunnan toirninimi on Siikaverkko Osuuskunta ja sen
kotipaikka on Siikalatvan kunta.
2 § TOIMIALA
Osuuskunnan toimialana on rakentaa tai hankkia, omistaa,
ylläpitää, hoitaa, myydä ja vuokrata hallinnassaan olevaa
informaation siirtoon tarkoitettua tiedonsiirtoverkkoa ja sen
liittymiä. Osuuskunta voi liiketoiminnallisin perustein ostaa,
myydä, välittää ja tuottaa tiedonsiirtoverkkoon liittyviä
palveluja ja laitteita, sekä siihen liittyviä atk- ja
tietoliikennepalveluja, -ohjelmistoja ja -laitteita. Osuuskunta
voi ostaa, myydä, vuokrata ja hallita toimintaansa varten
tarvittavia kiinteistöjä, rakennuksia, arvopapereita tai muuta
omaisuutta. Osuuskunta voi asettaa ja hallinnoida tämän
tietoverkon luomiseen ja kehittämiseen tähtääviä hankkeita.
Siinä tapauksessa, että osuuskunnan varsinainen liiketoiminta on
tarkoituksenmukaista myydä tai lopettaa, osuuskunta puretaan 27
§:n mukaan sen jälkeen kun kauppa tai lopettaminen on loppuun
saatettu.
3 § TIEDONSIIRTOVERKON HANKKIMINEN, YLLAPITO, HALLINNO1NTI JA
MUU HOITO
Osuuskunta huolehtii tietoverkon hankkimisesta, ylläpidosta,
hallinnoinnista ja muusta hoidosta liittymäsopimuksessa
määriteltyyn liittämiskohtaan saakka.
4 § JÅSENYYS
Osuuskunnan jäseneksi haluavan tai jäsenyydestä eroa hakevan on
jätettävä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää
jäseneksi ottaeisesta tai eron myöntämisestä. Hallituksen on
käsiteltävä hakemus viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa
hakemuksen tiedoksi saannista. Jäsenyys alkaa, kun h~kernus on
hyväksytty.
Hallitus voi hakemuksesta hyväksyä osuuskunnan jäseneksi
kuolleen jäsenen oikeudenomistajan, jolle oikeus tämän
osuusmaksuun on siirtynyt. Hakemus on jätettävä osuuskunnan
hallitukselle yhden vuoden kuluessa kuolinpäivästä. Siirron
saaja saa lukea hyväkseen osuudesta jo maksetun osan ja saada
osuuteen liittyvät kaikki oikeudet ja velvollisuudet.
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Hallituksen on perustoltava hakoinuksen hylkaäminen. Hakija voi
viedä kielteisen päätöksen osuusku~nan kokouksen ratkaistavaksi,
mitä koskeva ilmoitus on jätettävä hallitukselle yhden (1)
kuukauden kuluessa kielteisen päätöksen tiedoksi saamisesta,
Jäsen voi jättää kirjallisen oroilmoituksensa aikaisintaan
kahden (2) vuoden kuluttua jäsenyyden alkamisesta.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on olennaisesti rikkonut
osuuskunnan sääntöja tai toiminut osuuskunnan etua tai mainetta
vastaan siten, että siitä on aiheutunut osuuskunnalle merkittävä
haitta tai vahinko.
5 § JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Jäsenyyteon kuuluu oikeus hankkia yksi (1) tai useampia
liittymiä osuuskunnan ylläpitämään tiotoverkkoon.
Jäsenellä on oikeus käyttää päätäntävaltaansa osuuskunnan
kokouksissa.
Jäsen on velvollinen
1. liittymäsopimusta tehdessään hyväksymään hallituksen
määrittolemän ja hyväksymän sopimuksen tietoverkkoon
liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä
2. noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä, kulloinkin
voimassa olevia osuuskunnan palvelujen toimitusehtoja ja
hinnastoa
3. luovuttamaan liittymää varten osuuskunnan käyttöön
korvauksetta maata jäsenten liittymispisteisiin johtavien
osuuskunnan tietoverkon rakenteiden, johtojen ja laitteiden
rakentamista, korjaamista ja uusimista varten
4. kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle
oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin
kohdassa 3 mainittuja tietoverkon rakenteita, johtoja ja
laitteita
5. sallimaan, että osuuskunnan hallitus tai sen valtuuttama
henkilö tarkastaa tietoverkkoon liitetyt johdot, laitteet ja
rakenteet.

§ JÄSENTEN HENKILÖKOHTAINEN VASTUU
Jäsenet eivät ole henkilokohtaisessa vastuussa osuuskunnan
sitoumuksist~ tai muista velvoitteista.
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7 § 1UIDEN KUIN JÄSENTEN OIKEUS KÄYTTÄÄ PALVELUJA JA LIITTYÄ
OSUUSKUNNAN II ETOVERKKOON
Osuuskunnan hallitus päättää osuuskunnan ulkopuolisten
liittymien hyväksymisestä osuuskunnan tietoverkkoon.

8 § OSUUS JA OSUUSI4AKSU
Jäsenollä on oltava yksi osuuskunnan osuus. Osuuden nimellisarvo
(osuusmaksu) on sata (198,88) euroa.
Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle
pankkitiliile neljöntoista (14) päivän kuluessa jäseneksi
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hyväksymisestä.
Siinä tapauksessa, että osuuskunta ei perustellusta syystä
rakenna suunniteltua tietoverkkoa, osuuskunta puretaan 27 §:n
mukaan
9 § LIITTYMISt4AKSU
Liittyessään osuuskuntaan jäsen maksaa liittymismaksun,
Osuuskunnan kokous valtuuttaa osuuskunnan hallituksen päättämään
liittymismaksun suuruudesta yhdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Liittymismaksua ei palauteta.
10 § VAPAAEHIOINEN OSUUS
Siikaverkko Osuuskunta voi antaa vapaaehtoisia osuuksia sen
tuottamia palveluja käyttäville jäsenille. )äsenelle voidaan
antaa enintään viisi (5) vapaaehtoista osuutta kutakin
hallitsemaansa liittymää kohti.
lasen voi siirtää vapaaehtoisen osuutensa toiselle Siikaverkko
Osuuskunnan jäsenelle. Siirronsaajalla on oikeus rekisteröidä
saantonsa, mikäli siirronsaajalla on Siikaverkko osuuskunnan
sääntöjen ja osuuskuntalain mukaan oikeus saada vapaaehtoinen
osuus. Vapaaehtoinen osuus tuottaa siirronsaajalle samat
oikeudet ja velvollisuudet kuin Siikaverkko osuuskunnan
varsinainen osuus, ei kuitenkaan äänioikeutta osuuskunnan
kokouksessa.
Vapaaehtoisia osuuksia on enintään viisituhatta (5.000)
kappaletta.
Siikaverkko Osuuskunnan kokous voi valtuuttaa hallituksen
päättämään vapaaehtoisten osuuksien antamisesta.
Siikaverkko Osuuskunnan kokouksella on oikeus päättää
vapaaehtoisten osuuksien lukumäärän vähentämisestä.
Siikaverkko Osuuskunnan kokous voi valtuuttaa hallituksen
päättämään vapaaehtoisten osuuksien lukumäärän vähentämisestä.
Siikaverkko Osuuskunnalla on oikeus kuitata eroavalle jäsenelle
palautettavista maksuista jäseneltä olevat erääntyneet
saatavansa.
Vapaaehtoisen osuuden nimellisarvo on sama kuin varsinaisen
osuuden arvo.
Vapaaehtoinen osuus oikeuttaa Siikaverkko Osuuskunnan ylijäämän
jakamiseen siten, kuin 13 §:ssä on määrätty.
Mikäli Siikaverkko Osuuskunta muutetaan osakeyhtiöksi,
vapaaehtoinen ja varsinainen osuus tuottavat samat oikeudet
osakeyhtiön osakkoisiin. Mikäli Siikaverkko Osuuskunta asetetaan
selvitystilaan tai päätetään poistaa rekisteristä ilman
selvitysmenettelyä, vapaaehtoinen ja varsinainen osuus tuottavat
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samat oi keudet Si ikaverkko Osuuskunnan säästöön.
Jäsenellä ei ole velvollisuutta ottaa vapaaehtoisia osuuksia.
11 § LISÄOSUUDET
Siikavcyrkko Osuuskunnalla voi cd la lisäosuuksia enintään
viisituhatta (5.000) kappaletta.
Lisaosuus voidaan siirtai toiselle. Kaikki ljsäosuudet tuottavat
yhtäläiset oikeudet. Lisäesuuteen ei liity äänioikeutta
Siikaverkko Osuuskunnan kokouksessa eikä oikeutta uusiin
osuuksiin, vapaaehtoisiin osuuksiin, lisäosuuksiin tai
sijoitusosuuksijo taikka rahastokorotuksiin eikä oikeutta
purkautuvan Siikaverkko Osuuskunnan säästöön.
Lisäosuuden nimellisarvo (lisäosuusmaksu) on sata (100,00)
euroa, joka on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan
osoittamalle pankkitilille viimeistään lisäosuuksien antamisesta
päättävän kokouksen määräämänä päivänä, joka voi olla
aikaisintaan 14 päivän kuluttua cm. kokouksesta.
lrtisanotusta lisaosuudesta saaduilla varoilla voidaan maksaa
jäsenen osuus tai vapaaehtoinen osuus siltä osin kuin se kattaa
voimassa olevan osuusmaksun.
Lisäosuudelle voidaan maksaa osuuskunnan ylijäämästä korkoa
jäljempänä sääntöjen 13 §:ssä tarkoitettujen edellytysten
täyttyessä. Mahdollinen korko voi poiketa osuuksille ja
vapaaehtoisille osuuksille naksettavasta korosta.
Mahdollinen korko erääntyy maksettavaksi osuuskunnan kokouksen
päättämänä päivänä.
Lisäosuuteen ei liity muuta oikeutta osuuskunnan ylijäämään.
Mikäli Siikaverkko Osuuskunta sulautuu toiseen osuuskuntaan,
lisäosuus tuottaa samat oikeudet vastaanottavassa osuuskunnassa.
Mikäli Siikaverkko Osuuskunta jakautuu, lisäosuus tuottaa samat
oikeudet siinä osuuskunnassa, joka jatkaa Siikaverkko
Osuuskunnan harjoittaman toiminnan pääosaa. Mikäli Siikaverkko
Osuuskunta muutetaan osakeyhtiöksi, lisäosuuden voimassaolo
päättyy ja lisäosuusmaksu erääntyy palautettavaksi. Mikäli
Siikaverkko Osuuskunta asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin
taikka päätetään poistaa rekisteristä ilman selvitysmenettelyä,
lisäesuuden voimassaolo päättyy ja lisäosuusmaksu erääntyy
palautettavaksi ennen muita osuusmaksuja siltä osin kuin varat
palautukseen riittävät.
Siikaverkko Osuuskunnan kokouksel]a on oikeus päättää
lisäosuuksien lukumäärän, lisäosuusnaksun tai siitä Siikaverkko
Osuuskunnalle naksetun määrän alentanisesta siten, että
palautukseen käytetään Siikaverkko Osuuskunnan jakokelpoista
ylijäämää, jota ei ole päätetty jakaa jäsenille tai muulla
tavoin.
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Lisäosuusmaksu palautetaan omistajansa pyynnöstä. Si ikaverkko
Osuuskunnalla on oikeus kuitata palautettavasta
lisäosuusmaksusta Lisäosuuden haltijalta olevat erääntyneet
saatavansa
12 § VARARAHASTO
Siikaverkko Osuuskunnalla on toiminnan varmentamiseksi
vararahasto, jota kartutetaan niin suureksi, että se vastaa
vähintään sadasosaa (1/100) Siikaverkko Osuuskunnan taseen
loppusummasta, kuitenkin vähintään
kahdeksikymmeneksiviidekSituhanneksi (25.000,00) euroksi. Hiin
kauan kuin vararahasto ei nouse edellä mainittuun
vähimmäismäarään, siirretään siihen sellainen osa vuetuisesta
yli jäämästä kuin näiden sääntöjen 13 §:ssä määrätäan,
Siikaverkko Osuuskunnalla voi vararahaston lisäksi olla muita
rahastoja. Rahastojen perustamisesta päättää osuuskunnan kokous
hallituksen esityksestä.
13 § YLIJÄÄ~Ä
Vuotuisesta ylijäämästä, sen jälkeen kun siitä on vähennetty
edellisten tilikausien tappio, on siirrettävä vähintään
kahdeskymmenesosa (1/20) vararahastoon, kunnes vararahasto on
kasvanut täyteen määräänsä.
Tappioiden kattamisen ja vararahastosiirron jälkeen Siikaverkko
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, vapaaehtoiselle
osuusrnaksulle ja lisäosuusmaksulle.
Edellä tarkoitetun kor-onniaksupäätöksen jälkeen tai koron sijasta
jäsenille voidaan päättää jakaa ylijäämää edellä mainituin
rajoituksin sen mukaan, miten jäsenet ovat päättyneen tilikauden
aikana maksaneet Siikaverkko Osuuskunnan palveluista. Ylijäämää
voidaan rahastokorotuksena jakaa myös jäsenten lukumäärän
mukaisessa suhteessa.
Suoritettavaa maksua voidaan käyttää Siikaverkko Osuuskunnan
vastasaatavien maksamiseen.
14 § OSUUSKUNNAN PERIMÄT JA SUORITTAI4AT MAKSUT JA HINNASTOT
Hinnoittelusta päättää osuuskunnan hallitus.
Hinnoitteluperiaatteista päättää osuuskunnan kokous.
15 § AVUSTUKSET JA LAHJOITUKSET
Osuuskunta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia,
arvontavoittoja ja testamentteja.
16
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OSUUSKUNNAN KOKOUKSET
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Jäsenet käyttavat paatösvaltaansa osuuskunnan asioissa
osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokoukset ovat joko
varsinaisia kokouksia (vuosikokouksia) tai ylimääraisiä
kokouksia.
Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan
kokou een.
Jäseneltä voidaan kuitenkin vaatia, että saadakseen osallistua
kokoukseen jäsenen on ilmoittauduttava kokouskutsussa mainittuun
päivään mennessä. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Osuuskunnan varsinainen kokous eli vuosikokous pidetään kerran
vuodessa osuuskunnan hallituksen näaräämänä päivänä ennen
kesäkuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai kun se on muutoin lain mukaan pidettävä.
Kokoukset pidetään Siikaverkon toiminta-alueella yleisessä
tiedossa ja jäsenistön kohtuullisesti saavutettavissa olevassa
paikassa, jonka osuuskunnan hallitus ilmoittaa.
Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Osuuskunnan
kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla
jäsenillä on enemmän kuin puolet (1/2) annetuista äänistä.
Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten
mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa
osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee puheenjohtajan
kannattama mielipide.
Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että
kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Päytäkirjaan on merkittävä
kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos ja äänten
jakautuminen. Ääniluettelo on liitettävä pöytäkirjaan.
Kokouksessa on valittava vähintään kaksi (2) pöytäkirjan
tarkastajaa.
Puheenjohtaja ja sihteeri vahvistavat allekirjoituksillaan
kokouksen pöytäkirjan, minkä jälkeen pöytäkirjan tarkastajat
vahvistavat ailekirjoituksillaan pöytäkirjan kokouksen kulkua ja
päätöksiä vastaavaksi.
Jäsenellä on oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai
sen osasta sen jälkeen, kun tästä aiheutuvat kulut on korvattu
osuuskunnalle.
17 § OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään
kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaski jaa
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2. todetaan kokouksen kutsun saäntöjenmukaisuus ja
päätösvaltai suus
3. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä
tilikaudelta
4. päätetään tuloslaskeiman ja taseen vahvistamisesta ja
toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen yli jäämä tai
tappio antaa aihetta
5. päätetään vastuuvapauden niyöntämisestä osuuskunnan
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.
6. määrätäan osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten
paikkiot
7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hänelle varajäsen
9. valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen
19. valitaan joko vähintään kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille
varamiehet tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan
tilikauden hallintoa ja tilejä
11. päätetään hallituksen esityksestä lisäosuuksien
merkitsemisehdoista ja myönnetään hallitukselle valtuutus
lisäosuuksien merkitseniisestä
12, päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista
13. valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksu
14. päätetään osuuskunnan kokoukseen kutsun toimitustavasta
15. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
18 § KOKOUSKUTSU
Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan
kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta (2)
kuukautta ja viimeistään neljäätoista (14) päivää ennen
kokousta.
Kokouskutsu toimitetaan jäsenille tiedoksi varsinaisessa
kokouksessa päätetyllä tavalla.
Kokouskutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat.
Kokouskutsussa voidaan myös määrätä jäsenelle
ilmoittautumisvelvollisuus, jonka perusteella jäsen saa
osallistua kokoukseen ja äänestää.
Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai
osuuskuntalain 4. luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa tai
minkäänlaisten uusien esuuksien antamista, kutsusta on lisäksi
mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.
19 § HALLITUS
Osuuskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljästä (4)
seitsemään (7) varsinaista jäsentä, jotka valitaan toimeensa
yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Osuuskunnan perustamisvaiheen toisialueen kunnat (Siikalatva ja
Pyhäntä) voivat yhteisellä sopireuksella asettaa yhden (1)
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hallituksen jasenen ja hanelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Kuntien asettama henkilö on ilmoitettava viimeistään osuuskunnan
varsinaisessa kokouksessa onnen hallituksen puheenjohtajan
valintaa.
Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen, hänen kanssaan
samassa taloudessa vakituisesti asuva porhoonjäsen tai
osuuskunnan jäsenena olevan yhteisön edustaja. Osuuskunnan
kokous voi kutsua hallitukseen asiantuntijajäsenen tai -jäseniä,
jotka eivät olo osuuskunnan jäseniä.
20 § HAItITUKSEN KOKOUKSET
Osuuskunnan hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet
(1/2) sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä kokouksessa tai ajantasaisessa
etäyhteydessä kokoukseen.
Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikilla hallituksen
jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta asian
käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleen
tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian
käsittelyyn.
Osuuskunnan hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se
mielipide, jota enemmän kuin puolet (1/2) saapuvilla olevista on
kannattanut. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se
mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen
varapuheenjohtajan vaalissa äänten mennessä tasan ratkaisee
arpa.
Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu
tarvittaessa. Lisäksi puheonjohtajan on kutsuttava hallitus
koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.
Osuuskunnan hallituksen on huolellisesti hoidettava osuuskunnan
asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti.
21 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallitus muun muassa
1. kutsuu koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistelee niissä
käsiteltävät asiat
2. ottaa ja erottaa toimitusjohtajan
3. huolehtii osuuskunnan omaisuuden, rmhavarojen ja muiden
etujen asianmukaisesta hoidosta tai määrää tähän tehtävään
jonkun jäsenistään
4. päättää osuuskunnan liittymismaksusta saamansa valtuutuksen
nojalla sekä päättää osuuskunnan palveluista perittävistä
maksuista ja hinnastosta
5. päättää osuuskunnan palvelujen sopimusehdoista
6. laatu ehdotuksen toimenpiteistä, joihin vahvistetun tasoon
mukainen ylijiöinä tai tappio antaa aihetta.
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka
allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi (1) hallituksen
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osoittama jäsen. Hallituksen jäsenollä ja toisitusjohtajalla on
oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pc5ytakirjaan.
22 § TOJMJTUSJOHIAJA
Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan
nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus. Hallitus tekee
kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan
tehtävistä, toimitusjohtajan palkasta ja mui eta työsuhteoseen
liittyvistä eduista.
23 § TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN JA PROKURA
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat vaihtoehtoisesti
1. hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen tai
toimitusjohtaja kanssa
2. kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
Osuuskunnan hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeudon
määrättyyn tehtävään osuuskunnan palveluksessa olevalle
henkilölle siten, että tämä voi kirjoittaa toiminimen yhdessä
hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.
Hallitus voi myös päättää prokuran antamisesta.
24 § TILIKAUSI JA TILINP1S.ÄTÖS
Ensimmäinen tilikausi päättyy 3l.l2.2Sl3 ja siitä lähtien
osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätöksen tulee olla valmis ja se on annettava
tarkastettavaksi tilintarkastajille vähintään kaksi (2)
kuukautta ennen varsinaista kokousta.
25 § TILINTARKASTAJAT
Osuuskunnan tilintarkastajana on joko vähintään kaksi (2>
tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tai
tilintarkastusyhteisö, jotka valitaan tilikaudeksi kerrallaan.
Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei
varatilintarkastajaa valita.
Tilintarkastajilta on saatava päivätty ja allekirjoitettu
suostumus tehtävään. Tilintarkastajien on annettava kultakin
tilikaudelta tilintarkastuskertomus ja luovutettava se
hallitukselle vahintään kahta (2) viikkoa ennen varsinaista
osuuskunnan kokousta.
26 § OSUUDEN SIIRTO JA SIIRRON SAAJAN OIKEUS
Osuuskunnan liittymän luovutuksen yhteydessä luovutuksen saaja
hakee osuuskunnan jäsenyyttä 4 §:n mukaan.
27 § OSUUSKUNNAN PURKAUTUMINEN JA SELVITYSTILA
Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja
selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa.
Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on
vähintään kolme neijäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Osuuskunnan kokous päättää osuuskunnan omaisuuden ja säästön
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käytt~misestä jäsenistön hyväksi tai mahdollisen tappion
kattapisesta.
Muutoin noudatetaan osuuskuntalakia.
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