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Osuuskunnan säännöt

1 S Tolminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on Mediakunta Osk ja kotipaikka Helsinki.

2 S Osuuskunnan tarkoitus )a toimiala
Osuuskunnan pääasiallisena tarkoituksena

fa toimialana on jäsentensä
hyvinvoinnin, ammalin, työllisyyden ja talouden tukemiseksi
harjoit.taa ja edistää kulttuurituotantoa, kulttuuritarjontaa,
sisä11öntuotantoa, konsultointia, koulutusta, valmennusta, opetusta,
viestintää, markkinointia, tiedotusta ja mainontaa,
tekijänoikeuksien hallinnointia, kustannus- ja julkaisutoimintaa,
graafista suunnittelua, radio-ohjelmien tuottamista ja 1ähettämistä,
elokuva-, video-, Jd televisio-ohjelmatuotantoa, äänitteiden ja
musiikin kustantamista, uutistoimistopalveluita, ta.l-lenne- ja
äänimäärien alkuperäiskappaleiden tuotantoa, painamista ja
tallenteiden monentamista, sanomalehtien painami-sta, ääni-, kuva- )a
atk-tallenteiden tuotantoa, sidontaa ja siihen liitt.yviä palveluita,
ravitsemistoimintaa, teki j änoikeuksien hallinnointia, tuotantoj a,
kulttuuri- ja viihdetoimintaa, tapahtumien järjestämistä ja
kiinteistöjen ja erilaisten työtilojen vuokraustoimintaa.

@

3 S Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen
hallitukselta.
Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti
päättää
hakemuksen hyväksymisestä tai
Osuuskunnan hallitus
hyväksymismenettelystä 1a hyväksymisen edellytyksistä. Jäsenyys
alkaa, kun trakemus on hyväksytty.
4 S Jäsenyyden päättSntrinen
Jäsen voi erota osuuskunnasLa ilmoittamalla siitä kirjallisestl
osuuskunnalle. Eroilmoitus katsotaan osuuskunnal-l-e toimitetuksi, kun
se on annettu tiedoksl hallituksen jäsenelle, toimilusjohtalalle tai
muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä tolsen kanssa kirjoitt.aa
toiminimi. Jäsen voi erota aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua
j äsenyyden alkamisesta

,

.

.,''Jäsen-voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä lohtuvan
''velvollis'uutensa. öi gnää käytä osuuskunnan palveluita, aiheuttaa
,i " osuuskr-rnnatle vahinkoä, toimii osuuskunnan jäsensopimuksen

..

. .vastaisesti'tai muutoln,.totmii osuuskunnan edun vastaisesti tai hän
i
on sefkeästi luopunut o"rrr-rukunnan toiminnasla. Jäsen voidaan erottaa
,, '; myös | )os: hänen'jäsenyytensä .Journalistiliitossa päättyy.
't

'.,.

.

I

'.". ', Jäåenell-.e'on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta
,,.., '., ':,,jja,paatöksen .tekgvästä hatlituksen kokouksesta vähintään kuukautta
,,,.:. ',, ennen, ko'kous{a. ':Ilmoitus, on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon
. Erotetul-la iäsene11ä ön'oit<eus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä
'"''',osuuskunnan
kokouksen päätettäväksi. Siirtoa koskeva kirjallinen
''vaatimus'on toimi'tet.tava tiedoksi osuuskunnan hallituksen jäsenelle,
'toimitusjohtajaite tai toiminimenkirjoittajalle kuukauden kuluessa
- i 'i {-:i
kun.. erottamispäätöksestä ön kirj allisesti
DJI
LO.t
ilmoitettu
erotetulle hänen jäsenluetteloon merkittyyn tai muutoin osuuskunnan
tiedossa olevaan osoitteeseen, Hallituksella on oikeus omasta
aloitteestaankin siirtää asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi.
Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen tekemää eroLtamispäätöstä
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tuomioistuimessa.

5 S Jäsenluettelo
Hallituksen on pidettävä osuuskunnan jäsenistä ja entisistä
jäsenistä aakkosellista luetteloa siten kuin osuuskuntalaissa
määrätään. Jos osuuskunnan osuuksia voivat merkitä myös muuL kuln
jäsenet, myös tällaiset omistajat on merkittävä l-uetteloon.
,läsenluetteloon merkittävistä tiedoista ja jäsenluettelon
julklsuudesta säädetään osuuskuntalaissa.
6 S Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluja
Osuuskunta voi osuuskunnan jäsenten palvelemisen lisäksi tarjota

N

palveluitaan Suomen Journalistitiitto - Finlands Journalistförbund
ry:n jäsenille. Hallltus voi päättää palveluiden tarjoamisesta myös

@

mui11e.

7 S Osuus ja osuuden merkintä
Jäsenen on otettava yksi osuus. Osuuksien merkintähinnasta ja

maksuehdoista määrätään osuuskunnan kokouksen päätöksessä.
Osuuskunnan kokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osuuden
merkintähinnasta sekä maksuehdoista.
Osuuden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osuuspääomaan,
e1lei osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen

valtuuttamana toisin päätä.

B S Llittymlsmaksu
Osuuskunta voi periä jäseneksi liittyvältä
liittymismaksua.
ja
perimisestä
Liittymismaksun
sen määrästä päättää osuuskunnan
kokous tai osuuskunnan kokouksen valtuuttaman hallitus.

Liittymismaksua ei palauteta.

9 S Ylimääräinen maksu
Jäsen111ä ei, ole velvoll-isuutta ylimääräiseen maksuun, mutta
os,,ruskr''htaitwol, oftaa vapaaehtoisesti lainaa jäseniltään. Lainan
:ottamisesta päättää hallitus erikseen jäsenen kanssa kirjallisestl
,

,.'
' ;:
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'10 S l,isämaksuvelvölhsuus
, tJäsgnet eivät'..ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan veloista
,l ja sitournuksis.t,a,, , ',
i

-.

:

':

,':'::::

'

va:rarahastot ja muut r:ahastot
, O-suuskunnalla tuleå o11a'vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä
,,.,.,tr,
'...:.... :::: ,.,viisi
(5')',."prosenttia tas.een osoittamasta tilikauden yIi j äämästä,
josta,
on'väh€nnöt'ty tas.een, osoittama tappio edellisiltä
.,.,,i '

' i

:..

,l-'1 ,S

' ':.' .2500 eu'iioa. Osuusktrnnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin
.' , ,; :.
,,' ,.rafastoi'a'.
:

..:
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'12 s ;iYli-j äämä
Yfijäämää voidaan lakaa jäsenille ylijäämänpalautuksena osuuskunnan
palvelusten käytön suhteessa, osuuksien suhteessa tai korkona
osuuksista maksetull-e määräll-e tai muul1a hal-lituksen esittämä11ä
L----1
1
LdVdllc
1. Yfijäämän jaosta päättää osuuskunnan kokous. Osuuskunnan
kokous ei voi päättää j akaa enempää kuin mitä hallitus on ehdottanut
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tai hyväksynyt.
l-3 S Osuuskunnan palveluistaan perimät maksut
Osuuskunnan jäseniltään ostamien /jäsenilleen hankkimien tavaroiden

/ palvelujen hinnoista påättää hallitus. Hinnoitteluperusteesta
päättää osuuskunnan kokous hallituksen esityksestä.
L4 S Osuuden palautus

Jäsenyyden päättyessä tai osuus irtisanottaessa jäsenelle
palautetaan osuudesta osuuspääomaän merkitty määrä siten ja niillä
edellytyksillä, kuin osuuskuntalain 1"1 luvun 1 ja 2 S:ssä määrätään.
@

15 S Osuuskunnan kokous
Jäsenet käyttävät päätösvalLaansa sille

lain tai sääntöjen
kuuluvissa asioissa osuuskunnan kokouksissa.

mukaan

Kokous pidetään osuuskunnan kotipaikassa. Kokous voidaan

pitää
jossa
muulla paikkakunnalla,
osuuskunnalla on toimipaikka tai
osuuskunnan jäsenistä enemmän kuin puolella on jäsenluettelon
mukainen kotipaikka.

myös

voi osallistua osuuskunnan kokoukseen myös postin tai
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuväIj-neen avulla.
Edellytyksenä orrr että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan
oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa osuuskunnan kokouksessa
noudatettavaan menettelyyn verrattavall-a Lavalla.
,Jäsen

YhteisöjäseneIlä on kaksikymmentäkertainen äänimäärä luonnollisen
henkilön äänimäärään nähden.

koolle kutsumisessa, kokouskutsun sisälJ-össä,
kokouskutsuajassa ja kutsutavassa sekä kokousasiakirjojen nähtävillä
pitämisessä ja lähettämisessä noudatetaan osuuskuntalain luvun
an kokoukseen voidaan julkaista
enten keskuuteen yleisesti
ettää sähköpostilla jäsenen
en tai muulla säLrköiseI]ä tavalla.
Osuuskunnan kokouksen

US

pidettävä kuuden kuukauden

yttämisestä

allituksen jäsenille ja
> Ld.

sen jäsenet

aratilintarkastaj a tai
l_nen

1,1

S Hallitus

hallitukseen kuul-uu vähintään yksi (1) Ja enintään viisl
(5) jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen. Hal I ituksen
jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä. Tolmikausl
Osuuskunnan
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päättyy valintaa lähinnä toisena vuonna varsinaisessa osuuskunnan
kokouksessa uuden hallituksen valintaan. Hallitr-rs valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä valintaa seuraavassa
kokouksessaan. Hallituksen jäsen voi erota toimlkautensa aikana.

Hallituksen kokoukset
Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallltus kokoontuu
tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koo1le, jos
hallituksen 1äsen tai toimitus j ohtaj a sitä vaatii. .Toll-ei
hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta
koolle, kutsun voi toimittaa hallituksen jäsen, jos vähintään puolet
hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kuLsumisen. Kutsun voi
toimittaa myös toimitusjohtaj a.
1B S

6

Hallitus voi päättää, että muukin kuin hallituksen jäsen saa oll-a
läsnä kokouksessa. Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä
hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, vaikka hän ei
olisikaan hallituksen jäsen, jollei hallitus päätä toisin.
79 S Hallituksen päätöksenteko
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille
hallituksen jäsenille ole mahdol-lisuuksien mukaan varattu
tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet
1äsnä olevista on kannattanut. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee

puheenjohtajan ään1. Jos äänet menevät puheenjohtajarr vaalj-ssa

tasan, vaali ratkaistaan arvalla

:

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka
allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan 1isäksi yksi hallituksen
siihen valitsema 1äsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla
on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.
Pöytäkirjat on' numeroitava juoksevasti )a säilytettävä luotettavalla

=

täva11a.

' :
.
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20 S Hallituksen teht'ävät
.-:.'Hal]ituksen on huolellisesti

t-oimien edistettävä osuuskunnan etua.
,' Hallitus huolehtii osuus'kuhnan hallinnosta )a toiminnan
'trärlestilmi-sestä (yleistoimlvalta) . Hallitus vastaa
,: asianmukaisesta.
q'i irä ,että, t<irjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti
" ,, ,iär,jestetty.:,Hal-lituksen muina tehtävinä on nimetä osuuskunnan
, . :'toimitusjohtaja tarvittaessia ja päättää hänen palkkauksestaan.
'.;,,,,-'',, ' ,L'is'äksi ha]litus päättää osuuskunnan henkil-ökunnan palkkauksesta.
LrLvl

't
',

ogur,rskunnan kgkö.uksen
.. . ,. :: ;:
,:.

päätettäväksi

.

:.,

HalLitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa osuuskunnan
kokouksen tai hall-ltuksen tekemää päätöstä, joka on osuuskuntalain
tai osuuskunnan sääntö;en vastaisena päternätön.
2L S Toimitusjohtala
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Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, mikäli hallitus niin päättää.
Toimitusjohtajan on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan
etua. Toimitusjohtaja hoitaa osuuskunnan juoksevaa hallintoa
hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti

(yleistoimivalta) . Tolmitusjohtaja vastaa slitä, että osuuskunnan
kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla
)ärJ estetty.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä osuuskunnan toiminnan laajuus )a laatu
epätavallisiin tai laajakantoisiln toimiin vain, jos
hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei
voi odottaa aiheuttamalLa osuuskunnan toiminnalle ol-ennaista
haittaa. Viimeksi mainj-tussa tapauksessa hallitukselle on
mahdollisimman pian anneltava tieto toimista.
huomioon ottaen

@

22 S Osuuskunnan edustaminen
Osuuskuntaa edustaa )a sen toiminimen

kirjoittaa

hallituksen

puheenjohtaja. Lisäksi hallitus voi antaa toiminimen

kirjoittamisoikeuden nimetylle henkilölle. Hallitus voi päättää

prokuran antamisesta.

myös

23 S Tilikausi ja tilinpäätös
Osuuskunnan tilikausi on kalenlerivuosi. Kultakin tillkaudelta on
laadittava tilinpäätös. Tilinpäätös on annettava tilintarkasta;aIle
vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase

esitetään vahvistettaviksi

.

24 S Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja
Osuuskunnalle on val-ittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
Tilintarkastajan toimikausi on toistaiseksi voimassa oleva.
25 S Sääntöjen muuttaminen

skunnan kokous. Päätös on
joilla on vählntään kaksi
osuuskunt.alaissa tai näissä
määräenemmistöstä

.

nen osuuskunnan purkautuessa
neLtovarat jaetaan
lla jäseni11e ;äsenten
oon ott.aen.

