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PITAJÃNMÄNN OSUUSRUOKALAN SAEUNÖT

1 S TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA
Osuuskunnan tolminlmi on Pitäjänmäen Osuusruokala

ja

sen

kotipaikkana on Hel-sinki.

2 S TOIMIALA
Osuuskunta harjoittaa ravitsemisliiketoimintaa, kahvila- ja
ruokal-atoimintaa, automaateista myyntiä, koulutusta, opetusta ja
konsul-tointia ravitsemistoiminnan alaffa,
3 S TYTARYHTIÖ
Osuuskunta voi perustaa toimial-aansa liittyen

tytäryhtiöitä.

4 S OSUUSKUNNAN PALVELUT
Osuuskunta palvelee muitakin asj-akkaita kuin jäseniään.
toimi-nta voidaan hal-l-ituksen päätökselIä rajoittaa vain
j äsenistöä koskevaksi.
5 S OSUUSKUNTAAN

Sen

LIITTYMTNEN

Jäseneksi voidaan hyväksyä ABB:n palveJ-uksessa oleva henkil-ö, jonka
työsuhde on voimassa toistaiseksi tai vähintään yhden vuoden
määräaj an.

toimittamal-l-a kirj al-Ì j-nen hakemus

Jäseneksi liitytään

osuuskunnan

hallitukseIIe

6 S OSUUSKUNNASTA

.

EROAMINEN

erota osuuskunnasta il-moittamall-a siitä
kirjal-lisesti hallitukselle. Ero astuu voimaan, kun eroilmoitus
on toimitettu osuuskunnal-l-e. Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäfi
Jäsenel-l-ä on oikeus

hänen työsuhteensa ABB:n palveluksessa päättyy.

7 S OSUUSKUNNASTA EROTTAMINEN
Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta
1. el-l-ei hän täytä l-ain ja näiden sääntöjen mukaisia

velvol I i suuks iaan
2. jos hän on aiheuttanut osuuskunnafle huomattavaa vahinkoa tai

muuten il-meisesti toiminut vastoin osuuskunnan etuja tai

tarkoitusperiä.

Jäsenen erottamisesta päättää hall-itus.

Erotetull-a on oikeus valittaa erottamisesta
osuus kuntakokou ksel l-e

BS

.

OSUUSMAKSU

Osuusmaksu
Osuusmaksu

on 2 euroa. Jäsen voi l-unastaa yhden osuuden.
suoritetaan osuuskuntaan liityttäessä.

9 S OSUUSKUNNAN RAHASTOT
tulee ol-la vararahasto. Vararahastoon on
siirrettävä viisi (5) prosenttj-a taseen osoittamasta
ylfjäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio
edel-lisiItä tilikausil-ta. Vararahastoa on kartutettava, kunnes
se on vähintään (1/100) taseen loppusummasta, kuitenkin
vähintään 2.500 euroa.
Lisäksi osuuskunnafla on käyttörahasto.
Osuuskunnal-l-a
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Sen jäIkeen, kun vararahastoa on kartutettu sääntöj en
määräämäIfä taval-la, ylijäämästä siirretään käyttörahastoon
vähintään kymmenen (10) prosenttia.

11 S RAHASTOJEN KÄYTTJU¿TNEN TAPPION KATTAM]SBEN
Rahastoja käytetään tarvj-ttaessa tappion kattamiseen
osuuskuntalain B luvun mukaisesti.
12 S OSUUSKUNNAN HALLTTUS JA HOITO

kuusi jäsentä ja kaksi
jäsenten
varajäsentä. Hallituksen
toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerral-l-aan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja
varasihteerin. Hal-litus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on fäsnä.
Osuuskunnan hal-litukseen kuuluu

13 S HALLITUKSEN TEHTÄVAT
Hall-itus edustaa osuuskuntaa ja hoitaa sen asioita, ellei se
lain tai näiden sääntöjen mukaan tai muulla perusteella ol-e
jonkun muun tehtävänä.

1. hyväksyä jäsenet osuuskuntaan
2. Ottaa ja erottaa toimihenkilöt ja määrätä heidän
palkkaetunsa, eÌIei tämä ole jonkun muun tehtävänä
3. valmístella osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi tulevat
asiat
4. valvoa osuuskunnan kokouksen päätösten täytäntöönpanoa
5. noudattaa hallltuksen toimintatapaohjetta ja päivittää sitä
tarvittaessa
14 S TOIMINIMEN KIRJOITUS
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat

hallituksen jäsenet kaksi
yhdessä. Toiminimen voj- kirjoittaa myös siten, että
kirjoitusoikeuden saanut kirjoittaa toiminimen yhdessä

hal-l-ituksen jäsenen kanssa.
15 S

TOIMITUSJOHTAJA

toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on liikkeen
välitön johto hal-l-ituksen vafvonnassa hall-ituksen ohjeiden ja
päätösten mukaan. Toimitusjohtajan ol-lessa estyneenä, hoitaa
hänen tehtäviään hall-ituksen määräämä henkilö.
Osuuskunnal-l-a on

L6 S TILINPÄÃTÖS

tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätösmateriaalit
ja toimintakertomus on toimitettava osuuskunnan
tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen osuuskunnan
varsinaista kevätkokousta .
Osuuskunnan

L7 S TTLINTARKASTUS

Tilintarkastajaksi valitaan
-t i l- lntar kastusyhtei sö .

KHT

tai HTM-tilintarkastaja tai

Tilintarkastaja antaa til-intarkastuskertomuksen vähintään
viikkoa ennen osuuskunnan varsinaista kevätkokousta.
Muj-l-ta osin tilintarkastuksessa noudatetaan osuuskuntal-ain ja
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.

KOKOUKSET

varsinainen kokous pidetään kahdesti vuodessa
hal-l-ituksen määräämänä päivinä ennen kesä- ja marraskuun J-oppua.
Kokouksessa valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi
pöytäkirj antarkastaj aa .
Pöytäkirjaan on merkittävä l-äsnäol-evat jäsenet sekä miten
osuuskunnan jäsenet on kutsuttu kokoukseen.
Osuuskunnan kokouksessa on jokaisella jäsenelJ-ä yksi ääni, )a
asia ratkaj-staan yksinkertaisella äänten enemmistöl1-ä. Äänten
mennessä tasan tuÌoksen ratkaisee puheenjohtajan ääni ja
vaal-eissa arpa. Vaal-it toimitetaan lippuäänestykseJ-lä.
Muilta osin osuuskunnan kokouksissa noudatetaan osuuskuntal-ain
Osuuskunnan

säännöksiä.

L9 S KOKOUSKUTSU
Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenílle kirjallisel-la
il-moituksella, joka asetetaan nähtäväksi toimipaikan
il-moitustaul-ul-l-e viikkoa ennen kokousta. Muut tiedonannot
jäsenilJ-e toj-mitetaan samal-la tavoj-n ja samassa ajassa kuin
kokouskutsu.

20 S VARSINAINEN

KEVATKOKOUS

Osuuskunnan varsinaisessa kevätkokouksessa

asiat:
1. esitetään toimintakertomus, tilipäätös,
t i I int ar

ka

käsitell-ään seuraavat
tase ja

stus kertomus

2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hall-itukselle ja
toimitusjohtajall-e tai muista toimenpiteistä, joihin osuuskunnan
kul-uneen vuoden hall-into ¡a siitä annettu kertomus antaa aihetta
4. päätetään ylijäämän käyttämisestä
5. käsitel-fään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
2I S VARSINAINEN

SYYSKOKOUS

Osuuskunnan varsinaisessa syyskokouksessa

käsitell-ään seuraavat

asiat
1. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä
tilintarkasta j ien pal-kkiot
2. val-itaan hallitukset jäsenet ja varajäsenet joka toinen

vuosi.
3. todetaan tai tarvittaessa val-itaan

KHT tai HTM
-tilintarkastaja tai -tilintarkastusyhteisö.
4. käsitell-ään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

22 S KUULUMINEN

JÄRJESTÖIHTN

Osuuskunta voi liittyä

23 S

jäseneksj- al-ansa järjestöihin.

OSUUSKUNNAN Si\ANTÖJEN MUUTTAMINEN

Osuuskunnan sääntömuutos
säännöksi-ä.

24 S

toteutetaan noudattaen osuuskuntal-ain

OSUUSKUNNAN LAKKAUTTAMINEN

Osuuskunnan lakkauttaminen

säännöksiä.

toteutetaan noudattaen osuuskuntalain
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