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OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON SAANNOT

1 Toiminimi ja kotipaikka

toiminimi on Osuuskauppa Suur-Savo ja sen kotipaikka on
Mikke1i. Ndissii siiiinn6issd tdstA osuuskunnasta kiiytetiiiin nimitystii
Osuuskunnan

osuuskauppa.

2 Toiminnan tarkoitus
Osuuskaupan tehtdvilnii on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa
palveluja ja etuja jAsenilleen ja niij-n edistiiii jiisentensii
tal-oudell-ista hyvinvointia. Osuuskauppa voi tuottaa palveluja my6s
tytiiryhteisdjensd avulla tai muull-a tavalla.

3 Toimiala
toimialana on harjoittaa viihittiiiskauppaa, autokauppaa,
korjaamotoimintaa, matkail-u- ja ravitsemiskauppaa, leipomotoimintaa
sekii muuta palvelutoimintaa.

Osuuskaupan

voi rakennuttaa, omistaa ja vuokrata kiinteistOja ja
omistaa arvopapereita sekd kityda niillii kauppaa.

Osuuskauppa

4

S-ryhmii

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jaljempiinA
j iisen.

SOK)

S-ryhmiilld tarkoitetaan SOK:n jdsenosuuskauppojen, niiden
tytiiryhti6iden ja SOK-yhtymiin (SOK ja sen tytiiryhti6t) sekii niiiden
hallitsemien yhteis6jen muodostamaa kokonaisuutta.

mainituista yhteis6istii on
hal-Iintoneuvoston esityksestd piiiitettiivii kahdessa periittiiisessd
edustajiston kokouksessa. PiiiitOs on pdtevd vain, jos se
j alkimm;ij-sessd kokouksessa tehdiiiin yksimieli-sesti.
Osuuskaupan eroamisesta 1 momentissa

5 Jdsenyyden hakeminen ja alkaminen
Jiisenyyttii haetaan osuuskaupan hallitukselta kirjal-l-isesti.
Osuuskaupan jiiseneksi voj-daan hyviiksyii ja jiisenenii voi oll-a vain
luonnol-linen henki16, joka sitoutuu noudattamaan niiitd siiiintOjii sekii
maksamaan osuuden merkintiihinnan. Hallitus pii5ttiiii
hyviiksymismenettelystd j a hyviiksymisen edellytyksistii. Jiisenyys
al-kaa, kun hakemus on hyvdksytty ja osuusmaksusta on maksettu
vdhintAiin 20 euroa.
Osuuskaupan

jiisenestii kiiytetdiin myds il-maisua asiakasomistaja.

6 Osuus ja osuusmaksu

Jokaisella osuuskaupan jiisenellii on yksi osuus. Osuudel-la ei ole

nimel-l-isarvoa. Osuudesta maksetaan osuuskaupalle merkintdhintana
sata (100) euroa.

Sivu z 2 (12)

Merkintiihinnasta kaiytetiidn nimityst;i osuusmaksu.
Osuusmaksusta tulee maksaa liittymisen yhteydessii viihintiidn
kaksikymmentd (20) euroa. Loppuosa jAsenen on suori-tettava
viimej-stddn kahden vuoden kuluessa liittymispiiivdstd osuuskaupan
hallituksen pdittiimiillii taval-la.
Osuudesta maksettava osuusmaksu merkitiiiin kokonaisuudessaan
osuuskaupan sijoitetun vapaan oman pddoman rahastoon.

7

Eroaminen

Jdsenell-d on oikeus erota osuuskaupasta ilmoittamalla siitii

kirjall-isesti joko hal1itukselle tai osuuskaupan hallituksen tdhdn
tehtivAdn nimedmdlle. Jiisenyys pddttyy, kun eroamj-silmoitus on

vastaanotettu.

8 Erottami-nen
Jdsen voi-daan erottaa osuuskaupasta:
1) jos hdn on laiminlydnyt osuusmaksun maksamisen tai muun
jiisenyydestEi johtuvan vel-vol-lisuutensa tai
2) jos hiin aiheuttaa osuuskaupalle haittaa tai vahinkoa.

Erottamj-sesta piiiittiiA hal-1itus. Jdsenelle ilmoitetaan

erottamisperusteesta ja asian kdsittelemisestd osuuskaupan
hallituksessa vdhintdiin kuukautta ennen erottamista kdsittelevdi
hal-lituksen kokousta. Ilmoitus toimitetaan jdsenluetteloon
merkittyyn tai muuten osuuskaupan tiedossa olevalla osoitteel-Ia joko
kirjall-isesti tai sdhk6isesti.

Erotetul-Ia jAsenellii on oikeus vaatia erottamispddt6ksen siirtdmistd
edusta j iston kokouksen piiiitettdviiksi. Vaatimus on esitettdvii
osuuskaupalle kuukauden ku1uessa siitii kun erottamispiiiitdksestA on
ilmoitettu erotetulle jiisenelle jiisenluetteloon merkittyyn tai
muuten osuuskaupan tiedossa olevall-a osoitteella tai siihkOisesti.
Erottaminen tulee voimaan, kun kuukausi on kulunut
erottamispAdtdksen tiedoksi antamisesta erotetulle, el-l-ei asiaa

siirretty

edusta j

ol-e

iston kiisitel-tiivdksi.

9 Osuusmaksun palauttaminen

il-moittaa haluavansa erota osuuskaupasta,
Mikali jiisen kirjallisesti
joko
palautettava
osuudesta maksettu merkintiihinta
on osuuskaupan
tai sen osa tai hankittava jdsenen osuus.
Mikali jdsen on eroteLtu osuuskaupasta osuuskuntalain ja ndiden
sddnt6jen mukaisesti, oD osuuskaupalla velvoll-isuus 1unastaa
erotetun jdsenen osuus.
Osuuden hankinta- ja l-unastushinta on osuudesta osuuskaupalle
maksettu merkintdhinta tai sen osa ja se maksetaan jiisenelle
viipymdttii, kun jiisenyys osuuskaupassa on piiZtttynyt.
Osuusmaksun hankinta- ja funastushinta maksetaan osuuskaupan
sijoitetun vapaan oman pddoman rahastosta.
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10 Kuol-l-een jiisenen oikeudenomistajan oikeudet ja osuusmaksun
palauttaminen

Mika1i kuoll-een jiisenen oikeudenomistaja, joI1e oikeus kuolleen
jdsenen osuuteen on siirtynyt, liittyy vuoden kuluessa
kuolinpiiivdstd osuuskaupan jdseneksi, siirtyviit maksamatta o1evat
kuoll-een jdsenen osuuteen liittyviit
taloudelliset oikeudet
osuuskaupan jAseneksi liittyneelle
oikeudenomistajalle.
Muussa tapauksessa osuuskaupan on

joko palautettava osuudesta

osuuskaupalle maksettu merkintiihinta tai sen osa kuoIleen jdsenen
oikeudenomistajille tai l-unastettava kuoll-een jdsenen osuus.

Lunastushinta on osuudesta osuuskaupalle maksettu merkintdhinta tai
sen osa ja se maksetaan vail-ittdmiisti lunastuspddtdksen tekemisen
jalkeen sijoitetun vapaan pAdoman rahastosta.
11 Edustajisto
Osuuskaupan jdsenten pddtdsval-taa kaikissa osuuskunnan kokouksel-le
kuuluvi-ssa asioissa kiiyttiia osuuskunnan kokouksen siiasta
edustajisto. Osuuskaupan jiisenet valitsevat edustajiston
vaalijiirjestyksen mukaisesti osuuskaupan jiisenten keskuudesta.

Edustajistoon valj-taan 40-60 jiisentil. Lj-siiksi valitaan varajiiseniii
vaalijdrjestyksen mukaisesti.
Edustajiston jiisenet ja varajdsenet val-itaan neljiiksi vuodeksi
kerrallaan. EdustaSiston jiisenten toimikausi alkaa ja edel-l-isen
edustajiston jiisenten toimikausi pAdttyy, kun S-vaalilautakunta
julistanut vaalin tuloksen.

on

Hal-l-ituksen tai hallintoneuvoston jiisen ei voi toimia edustajiston
jdsenenii. Jos edustajistoon valittu henkilo kuul-uu tai val-itaan
hallitukseen tai hal-l-intoneuvostoon, hdn on pysyviisti estynyt
toimimaan edustajistossa ja hiinen til-al-l-een edustajistoon kutsutaan
varaj Asen.

Mikali edustajiston jiisen kuol-ee tai ilmolttaa osuuskaupalle
ol-evansa pysyviisti estynyt saapumasta edustajiston kokouksiin,
kutsutaan hdnen tila1l-een varajdsen.
L2 Edustajiston kokoukset

Edustajiston kokoukset pidetiiiin hal-l-intoneuvoston kutsusta kahdesti
vuodessa osuuskaupan kotipaikassa tai muussa hal-l-intoneuvoston
mEiiiriidmlssd paikassa. KevStkokous on pidettiivA ennen kesdkuun loppua
ja syyskokous ennen joulukuun loppua.
Keviitkokouksessa:

1) esitetAiin toimitus j ohta j an katsaus
2) padtetddn tilinpiiiitoksen ja konsernitilinpiiatoksen

vahvi stami- sesta

3) piidtetiiiin taseen osoittaman ylijddmin kiiytOstd
4) piiiitetiiiin vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston
jiisenille ja toimitusjohtajalle
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5) val-itaan nimedmisval-iokunta valmistelemaan hallintoneuvoston
jdsenten ja tilintarkastajien va1intaa seki edustajiston ja
hal-l-intoneuvoston ldsenten palkkioperusteita ja maieir:i;i
6) kdsitel-l-ddn muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Syyskokouksessa:

1) esitetddn toimj-tusjohtajan katsaus osuuskaupan kul-uvan vuoden

toiminnasta

2) p5iitetiiiin edustaj iston j iisenten, hallintoneuvoston
puheenjohtajien ja jAsenten palkkioista sekA til-intarkastajien
palkkioperusteista seuraaval-1a tilikaudella
3
valitaan tarvittavat hal-lintoneuvoston jiisenet
q
valitaan tarvittaessa til-intarkastajat ja varati1intarkastajat ja
q
kiisitel-l-ddn muut kokouskutsussa mainitut asiat.
13 Kokouskutsu
Kutsu edustajj-ston kokoukseen ldhetetdAn viihintddn seitsemdn pdiviiii
ennen kokouspiiiviiii, jo11ei osuuskuntal-aki edellytii pidempiiii

kutsuaikaa, kirjalllsesti
edustajiston jisenen il-moittamaan
osoitteeseen. Kutsu voidaan lisiiksi asettaa myymiil6ihin jiisenten
ndhtdviiksi )a/Lat julkaista lehdessd. Kutsussa on mai-nittava
kokouksessa kiisiteltiiviit asiat.
74 Edustaj iston kokousmenettely
Kokouksen avaa hal-lintoneuvoston puheenjohtaja.

Edustajisto valitsee keskuudestaan kokouksel-l-e puheenjohtajan, kaksi
p6ytiikirjan tarkastajaa ja kaksi ddntenlaskijaa. Kokouksesta
laaditaan p6ytiikirja, jonka puheenjohtaja, sihteeri ja p6ytakirjan
tarkastajat allekir3oittavat. Kokouksen sihteeriksi voj-daan kutsua
muukin henki16 kuin edustajiston jdsen.
kiisitellddn vain ne asiat, jotka on kokouskutsussa
mainittu jaltai, jotka si1Ie lain tai siiiintojen mukaan kuuluvat.
Kokouksessa

Edustajiston kokouksessa jokaisella edustajiston iiisenellii on yksi
d5ni. Edustajiston kokouksen pddt6kseksi tulee ehdotus, jota on
kannattanut yli puolet annetuista iiiinistii, jo11ei osuuskuntal-aissa
tai niiissii sAdnnoissii toisi-n miidriitii. Aiinestys toimitetaan avoimena
iiiinestyksend, ell-ei edustajiston kokous piiat;i toisinVaalissa valituksi tulee eniten iidniii saanut tai jos valitaan useita

henkil6iti, eniten ddniii saaneet dflnimAflrdn mukaisessa
jarjestyksessA. Aanten mennessd tasan ratkaistaan vaali arvaIIa,
muissa asioissa kokouksen puheenjohta3an iiiinell-d.
Hallituksen ja hall-intoneuvoston jiiseniltii on edustajiston
kokouksissa liisniiolo- ja puheoikeus, eIlei edustajisto
yksittiiistapauksessa toisin piiaitii.
15 Hall-intoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu 72-1,5 jilsentA, joista edustajisto valitsee
10-14 )a osuuskaupan henki16sto 2 jdsentii.
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Hall-intoneuvoston jdsenet val-itaan ko1meksi kalenterivuodeksi
kerral-Iaan. Vuosittain jiisenistii on erovuorossa noin yksi kolmasosa.

Hallintoneuvostoon tulee valita sellaisia osuuskaupan jdseniS,
joi11a on riittiivii ha11inno11i-sten ja liiketaloudellisten asioiden
tuntemus ja jotka edustavat mahdol-l-isimman monipuolisesti
osuuskaupan jdsenist6d. Heillii tul-ee valintahetkellii oll-a vakituinen
asuinpaikka osuuskaupan toimialueel-1a. Hal-l-intoneuvoston jdsenen
toimikausi p55ttyy aina viimeistddn sen kal-enterj-vuoden piiiittyessd,
jolloin hiin tiiyttiiii 68 vuotta.

valitsee henkil6stOn edustuksesta yritysten
hallinnossa annetun Iain perusteella hallintoneuvostoon kaksi
jiisentd ja hei11e henkil-6kohtaiset varajdsenet.
Osuuskaupan henkil-6st6

76 Hall-intoneuvoston kokoukset

Hall-intoneuvosto val-itsee keskuudestaan kal-enterivuodeksi kerrallaan
puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Hallintoneuvoston sihteerinii toimii hallintoneuvoston tehtdviiiin
kutsuma henki16.

Hall-intoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta viihintdiin kolme
(3) kertaa vuodessa. Kokouskutsu l-iihetetddn viihintiidn seitsemln
piiiviiii ennen kokousta. Hall-intoneuvosto on pddt6svaltainen, kun
kokouksessa on paikal-l-a puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
heidiit mukaan l-ukien yhteensd yIi puolet jdsenistd.
Hal-lintoneuvoston piiiitokseksi tul-ee se ehdotus, jota enemmistO on
kannattanut, tai jos iidnet menevit tasan, ratkaisee puheenjohtaian
6dni. Aanten mennessd tasan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
vaalissa, ratkaistaan vaal-i arval-Ia.

Hallintoneuvoston kokouksesta laaditaan poytiikirja, jonka
allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja viihintiiiin yksi
hall,intoneuvoston pdytiikirjan tarkastajaksi val-itsema jiisen.
Hall-intoneuvoston kokouksissa on hal-l-ituksen liisenillii
puhe- ja l-iisndolo-oikeus.
tilintarkastajilla

sekii

Hal-l-intoneuvosto voi my6s kutsua muita henkil6itii hal-lintoneuvoston
kokouksiin. Kutsutuilla on kokouksissa puheoikeus-

Hallintoneuvosto hyviiksyy itselleen tydjiirjestyksen-

!7 Hallintoneuvoston tehtiiviit
Hallintoneuvoston tehtiivdnii on valvoa hallituksen ja
toimitusjohtajan vastuulla olevaa osuuskaupan hall-intoa.
Hal-lintoneuvosto voi antaa hal-l-ituksell-e ohjeita asioissa, jotka

ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti
Hall-intoneuvosto:

tiirkeitii.

1) valitsee toimitusjohtajan, priattaa hAnen palkkauksensa perusteet
ja tekee toimitusjohtajasopimuksen sekd piiiittiiii toimitusjohtajan
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erottamisesta
2) valitsee hal-l-itukseen kalenterivuodeksi kerrallaan 4-6 jiisentd ja
pSiittiiii heidiin palkkionsa
3) piiiittiiii osuuskaupan toimial-an puitteissa asioj-sta, jotka koskevat
toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista
4) vahvistaa osuuskaupan keskeiset strategiat sekii taloudel-liset

tavoitteet
5) vahvistaa hallituksen ty6jiirjestyksen
6) antaa lausunnon tilinpiiiit6ksestii edustajiston keviitkokoukselle
7 ) val-itsee S-vaalilautakunnan
8) valitsee osuuskaupan edustajat SOK:n kokouksiin
9) valmistelee edustajiston kokouksessa kiisiteltdviit asiat, J-aatii
esityslistan sekii mddrdd edustajiston kokouksen ajan ja paikan.
18 HaIl-intoneuvoston puheenjohtajan tehtiivdt

Osuuskuntalaj-ssa mA5ritel-tyjen tehtdvien l-isiiksi, hal-lintoneuvoston

tehtdviinii on:
1) va1miste11a yhdessii hall-ituksen kanssa hallintoneuvoston
kokouksessa kiisiteltAviit asiat
2) oIIa ldsnd hal-lituksen kokouksissa
3) sopia yhdessd hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kanssa
toimitusjohtaj an palkkaeduista hallintoneuvoston piiiittdmien

puheenj ohta j an

palkkausperusteiden mukaisesti
4) kutsua kooll-e edustajiston kokous hallintoneuvoston puolesta,
osuuskuntalain 1a niiiden saaint6jen mukaisesti.
19 Hallitus

Hallitukseen kuul-uu osuuskaupan toimitusjohtaja ja 4-6
hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerral-laan valitsemaa jiisentii.
Hallituksen jiisenillii tul-ee o11a l-iiketaloudellisten ja
hal-l-innoll-isten asioiden hyvii tuntemus ja heidiln tulee o1Ia
osuuskaupan jdseniS. Henki16d, joka valintahetkell-ii on tiiyttiinyt 68
vuotta, €i voida valita hallituksen jdseneksi.
Toj-mitusjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana. Hallitus
valj-tsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka ei saa o1l-a
osuuskaupan palveluksessa, kal-enterivuodeksi kerral-1aan.

Toimitusjohtaja va1mistelee hall-ituksen kokoukset.

Hallituksen kokoukset kutsuu kool-l-e puheenjohtaja
HaIl-itus on piiiitOsvaltainen, kun yIi puolet sen jiisenj-stA, mukaan
lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla. Hall-ituksen
piiit6kseksi tulee se ehdotus, jota enemmistO on kannattanut, tai jos
ddnet menevdt tasan, ratkaj-see puheenjohtajan 6dn1Lisiiksi hallituksen kokouksiin osall-istuvat hall-intoneuvoston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joi11a on kokouksissa
puheoikeus.

Hallituksen sihteerinii toimii hal-l-ituksen siihen tehtdviidn
henkil6.

kutsuma

Sivu:

1 (72)

Hall-ituksen kokouksista l-aaditaan p6ytaikirja, jonka aJ-lekirjoittavat
kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kokoukseen osallistuneet

hallituksen j iisenet.

20 Hallituksen tehtiiviit
Hal-l-ituksen tehtiiviinA on huolel-l-isesti toimien edistiid osuuskaupan
etua. Se huolehtii osuuskaupan hallinnosta ja toiminnan
asianmukaisesta jarjestdmisestii. Hall-itus hoitaa osuuskaupan asioita
lakien, ndiden sAdnt6jen, edustajiston ja halJ-intoneuvoston
piiiitosten sek6 hall-intoneuvoston antamj-en ohjeiden mukaisesti.
Hall-intoneuvosto vahvistaa hallituksen tyojdrjestyksen.

Hallituksen tehtiiviin kuul-uu :
1) pai;ittiia jiisenhakemusten hyviiksymismenettelystii ja hyviiksymisen
edellytyksistii, j dsenetu j en periaatteista sekd j iisenten

erottamisesta
2) pitaiei osuuskaupan jiisenistd osuuskuntalain mukaista
j iisenluetteloa
3) huol-ehtia siitii, ettd osuuskaupan kirjanpidon sekii varainhoidon
valvonta on asianmukaisesti jarjestetty

4) piiiittiiS osuuskaupan strategiasta ja tal-oudellisista tavoitteista
5) antaa hallintoneuvostol-l-e sen kokouksissa kaikki ne tiedot, jotka
ovat tarpeen hallintoneuvoston tehtdvien hoitamisessa
6) piiiittiiii edustamisoikeuksien antamisesta
1) paattiia J-ainojen ottamisesta ja my6ntdmisestd sekii vakuuksien
antamisesta

8) piiiittiiii rahoitus- ja sijoituspolitiikasta
9) piiEttiia merkittiivistii investoinneista ja real-isoj.nneista
10) laatia toimintakertomus, tilinpddt6s ja konsernitilinpiiiitds sekii
ehdotus toimenpiteistii, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen
mukainen ylijiiiimii antaa aihetta
11) piiiittiiii omien osuuksien hankkimisesta ja lunastamisesta
osuuskuntalain (42!/201,3) ja naiiden s5iintojen mukaisesti.
2t Toimitusjohtaja
Osuuskaupalla on toimitusjohtaia, jonka tehtiiviinii on hoitaa
osuuskaupan juoksevaa hallintoa hallituksen ja hallintoneuvoston
antamien oh j eiden j a miiiiriiysten mukaisesti . Toimitus j ohta j an
tehtiivdnii on huo1ellisesti toimien edistiiii osuuskaupan etua.
Toimitusjohtaja vastaa siita, ettd osuuskaupan kirjanpito on l-ain
mukaj-nen

ja varainhoito 1uotettavall-a tava1la jarjestetty.

Toimitusjohtajan ollessa estyneenii hiinen sijaisenaan toimii
hallintoneuvoston tehtiiviiiin vaLitsema sijainen.
22 Osuuskaupan edustaminen

Hallitus edustaa osuuskauppaa. Lisiiksi toimituslohtaja yksin sekd
hal-lituksen jdsenet tai hal-l-ituksen siihen oikeuttamat henkilot,
kaksi yhdessA, edustavat osuuskauppa&
23 Tilikausi
Osuuskaupan

tilikausi

on kalenterivuosi.
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24 Tilintarkastus

kaksi tilintarkastajaa, joista vdhintiiiin toisen
tarkoitettu KHT-til-intarkastaja sekd
yksi varatil-intarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita myds
KHT-yhteis6, jolloin varatilintarkastajaa ei valita.

Osuuskaupal-la on

tul-ee oll-a tilintarkastuslaissa

Tilintarkastajat val-itaan edustaj iston syyskokouksessa.
Til-intarkasta j j-en toimikausi j atkuu toistaiseksi .
25 Vararahasto ja muut rahastot
Osuuskaupalla on vararahasto ja sijoitetun vapaan pddoman rahasto.
Osuuskaupalla voi oIIa myOs muita rahastoja.

26 Ylijddmiin jakaminen

isto piiiittiiai y1i j iiiimiin j akami-sesta. Edusta j isto voi
hal-lituksen esityksestii paiiittiiii ylij iiAmiin j akamisesta :
Edusta j

osuusmaksun korkona

sen mukaan, kuin jiisen on tilikauden aikana kilyttilnyt osuuskaupan
tuottamia palveluja (ylijiiiimiinpalautus) .

Edustajisto ei saa pddttdA ylijAdmiiA jaettavaksi hallituksen
ehdottamaa tai hyvdksymiiii mdiiriiii enempdd.
Jos ylijAiimiin jako ylittiiA ko. tilikauden aikana kertyneen
ylijiidmiin, piiiitds on patevd vain, jos sitii kannattaa yhdeksiin

liisnii olevista edustajiston jiisenistii.
konsernin tulos tilikautena on tappiollinen, ylijiiiimiiii ei voida
j akaa yli j iiiiminpalautuksena.
kymmenesosaa kokouksessa

Jos

21 Osuusmaksun koron ja ylijAiimiinpalautuksen maksaminen
Sja ylfjddmiinpalautus maksetaan jiisenen tiliIle
pddttiimiillii
tava11a.
Pankki Oy:ssii tai muulIa hallituksen
Osuusmaksun korkoa voidaan maksaa vain niille jiiseni-lle, joiden
osuusmaksu on kokonaan maksettu tilikauden vii-mei-seni pdivdnd, ja
joiden jAsenyys jatkuu jossain S-ryhmiin osuuskaupassa.

Osuusmaksun korko

El1ei jdsenen osuusmaksu ole tdysin suoritettu, siirretiiiin
ylijiiiimdnpalautuksesta enintidn osuusmaksusta maksamatta oleva
osuusmaksun suoritukseksi

mdiirZi

.

28 Osuuskaupan antamat lahjat
Ha1lj-tus voi pddttiii lahjan antamisesta yleishyddylliseen tai siihen
rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen miiiiriiii voidaan
kiiytt6tarkoitukseen sekd osuuskaupan tilaan ja muihin olosuhteisiin
katsoen pitaa kohtuull-isena.
29 Osuuskaupan purkamj-nen ja varojen kiiyttiiminen osuuskaupan

purkautuessa
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purkaa, jos siitii tehddAn pddtos kahdessa
perdttdisessd edustajiston kokouksessa ja paiiit6stei kannattaa
j alkimmaj-sessd kokouksessa vAhint:iiin yhdeksdn kymmenesosaa
iiiinestyksessd annetuista iiiinistii.
Osuuskauppa voidaan

Jos osuuskauppa puretaan, oh sen jaljel-le jiiiiviit varat, sen jdlkeen
kun velat ja sitoumukset on selvitetty sekd osuusmaksut jiisenille
maksettu, kiiytettiivd edustajiston kokouksen piiiitdksen mukaisesti.
30 Viilimiesmenettely

Riidat, jotka koskevat naij-den siiaintOjen tai osuuskuntal-ain
noudattamista osuuskaupan toiminnassa, tai osuuskaupan tolmielinten
piiiit6ksiii, tai osuuskaupan toimitusjohtajan, ha11i-tuksen tai
hallintoneuvoston jiisenen toimintaa toimitusjohtajan, hall-ituksen
tai hallintoneuvoston jAsenen asemassa, ratkaistaan
viil-imiesmenettel-ystd annetun lain (967 /7992) mukaisessa
viil imi-esmenettel-ys sii yks i j dseni ses sii vdl j-mj-esoi keudes sa .
Viilimiehen nimedd riidan osapuolen hakemuksesta Keskuskauppakamarin

viilityslautakunta.

Viil-imiesmenettel-y pidetdEn osuuskaupan kotipaikassa ja se kiiydiiiin
suomen kie1e115.

v5l-imiesmenettelyd koskeva kohta sitoo osuuskauppaa, jdsentd,
hallitusta, hallintoneuvostoa, halfituksen ja hallintoneuvoston
j iisentii, toimitus j ohta j aa sekii tilintarkasta j ia.
Tdmd

31 SiiiintOjen muuttaminen
Pddtds muutoksen tekemisestd ndihj-n sddnt6ihin ei o1e pdtevd, el-l-ei

pddt6stil ole tehty kahdessa periittdisessd edustajiston kokouksessa
ja sen hyvdksymisen puolesta ole viimeksi- pidetyssii kokouksessa
annettu,

a) jos piiiit6s koskee tiimiin a-kohdan tai ndiden siiiintOjen 4 kohdan
muuttamista, kaikkia iiiinestykseen osallistuneiden iiiiniii tal
b) jos pEiiit6s koskee osuuskaupan muuttamista osakeyhti6ksj-,
osuuskaupan purkamista tai ndiden siiiintdj en 25 kohdan 3 momenti-n
tai kohdan 29 tai tdmiin b-kohdan muuttami-sta, yhdeksiin
kymmenesosaa Adnestykseen

osall-istuneiden ddnj-std.

EDUSTAJI STON VAALI JARJESTYS

1 Edustaj iston vaal-it

edustajiston vaal-i larjestetddn joka neljiis vuosi
hal-lintoneuvoston pEiiittdmdnd aj ankohtana. Vaalissa noudatetaan
suhteellista vaalitapaa. Hallintoneuvosto vahvistaa jdsenluettelon
perusteella jiisenalueiden rajat ja kul-takin jiisenalueelta
val-ittavien edustajiston jiisenten Iukumddrdn. Jdsenal-ueille annetaan
tunnukset. Lisiiksi hallintoneuvosto val-itsee S-vaalilautakunnan
vastaamaan vaal-ien jiirjestiimisestd. S-vaalilautakunta piiiittiiS
asioista.
kaikista muista vaal-in jarjestdmiseen liittyvistii
Osuuskaupan

S
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2 Aiini-oikeus
Aanioikeus on jokaisella ennen vaali.vuoden al-kua 15 vuotta
tdyttdneel-IA ja osuuskaupan jiiseneksl hyvdksytyllai jdsenellEi.
AAnestiiii voi vain oman asuinpaikkansa jAsenalueen ehdokasta.
Jdsenalueiden u1kopuo1e1la asuva jiisen voi ddnestiiii minkA tahansa
jdsenalueen ehdokasta.

3 Kelpoisuus asettua ehdokkaaksi
Ehdokkaaksi voi asettua ennen vaali vuoden al-kua osuuskauppaan
hyvdksytty osuusmaksun kokonaan maksanut jdsen, loka vaalin alkaessa
on tiiysivaltainen ja asuu osuuskaupan jiisenalueella.

4 S-vaalilautakunta
S-vaal-il-autakuntaan kuul-uu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme
muuta jiisentd. S-vaalj-lautakunta on piiiit6svaltainen, kun
puheenjohtaja tai hdnen ollessa estynyt, varapuheenjohtaja ja
viihintiidn kaksi muuta jiisentd ovat paikaIIa.

S-vaalilautakunnan jiisen ei voi asettua vaaleissa ehdol-l-e tai toimia
ehdokaslistan asiamiehend tai allekirjoittajana
S-vaalilautakunnan kokouksista pidetdiin p6ytdkirjaa, jonka
puheenjohtaja ja vdhintiiiin yksi jdsen allekirjoittavat.
5 Vaal-ista tiedottami-nen

Vaa]ista, Aanioikeudesta ja vaalin toimittamiseen liittyvistil
jarjestelyistd ja menettelytavoi.sta tiedotetaan S-vaalil-autakunnan
piiiittiimiillii tavalla postitse, siihkdisesti 1a/ta:- julkaisemalla
il-moitus l-ehdessii 1a/Lar siihkdisessii kanavassa6 Ehdokaslista
Viihintiiiin kolme jiisenalueella asuvaa diinioikeutettua jiisentA voi
laatia ehdokaslistan. Samassa listassa on oltava ehdokkai-na saman
liisenalueen jiiseniii vAhintdiin kaksi ja enintiidn kaksi kertaa se
miiiirii ehdokkaita kuin jiisenalueelta voidaan valita edustajiston
jiiseniii. Jdsen voi oLla ehdokkaana vain yhdessii ehdokasl-istassa.
Ehdokaslistassa on mainittava jokaisen ehdokkaan etu- ja sukunimet,
arvo tai ammatti, yhteystiedot, kotikunta ja jdsennumero. Lisiiksi,
ehdokasli-stassa tai sen l-iitteend on o]tava ehdokkaan suostumus tai
listan asiamiehen vakuutus ehdokkaiden suostumuksesta. Kaikki
ehdokaslistan laatijat allekirjoittavat ehdokaslistan.
yksi on ehdokaslistan asiamies ja yksi tdmdn
Allekirjoittajista
varamies. Ehdokasl-j-stassa on ol-tava asiamiehen ja varamiehen

yhteystiedot. Jdsen voi oll-a allekirjoittajana vain yhdessii
ehdokaslistassa. Ehdokas ei voi o]la ehdokaslistan
allekirjoittajana. S-vaalil-autakunta voi asettaa my6s muita
vaatimuksia ehdokasl-istan sisiiI1611e

-
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Ehdokaslistat on toimitettava S-vaalilautakunnalle kirjall-isina
ennen ehdokasasettel-uaj an piiiittymist:i.
7 Ehdokaslistojen kiisittely S-vaalilautakunnassa
S-vaa1ilautakunta kirjaa ehdokasl-istat vastaanotetuiksi, merkitsee
niihin numerotunnuksen vastaanottojiirjestyksessd ja tarkastaa ne. Svaal-ilautakunta hyviiksyy ehdokasl-istat tai pyytiiii asiamieheltd
ehdokaslistan korj aamista.
Jos ehdokasl-ista on puutteell-inen tai virheel-linenr oD ehdokaslistan
asiamiehelle annettava seitsemdn piiiviiii ehdokasasetteluajan
pddttymisen jiilkeen aikaa korjata S-vaalilautakunnan ehdokasl-istassa
havaitsemat virheet 1a/tar puutteet. Mikali ehdokaslistaa ei korjata
mdiiriiajassa, S-vaalil-autakunta hylkiiii ehdokaslistan. Svaalil-autakunta tarkastaa korjatut ehdokaslistat ja hylkeia edelleen
puutteell-iset )a/iuat virheelliset ehdokasl-istat.

Jokaisell-e hyvdksytylle ehdokaslistal-l-e arvotaan tunnukseksi kirjain
jiisenalueittain A-kirjaj-mesta alkaen. Jokaisen ehdokasl-istan
ehdokkaille annetaan juokseva numero al-kaen ehdokaslista A:n
ensimmdisen ehdokkaan numerosta kaksi.
8 Adnestysohjeet
S-vaalil-autakunnan pdiitOksen mukaisesti ddnestys vaaleissa tapahtuu
joko postitse tai sEihk6isesti tai ndiden yhdistelmdnd. Vaalissa
noudatetaan vaalisal-aisuutta. S-vaal-ilautakunnan on erityi-sesti

huolehdittava toimista, joilla
vaal-isalaisuuden siiilyminen.

turvataan jiisenen iidnioikeus ja

S-vaa]ilautakunta piiiittdii iiiinestysajasta (L0-21 piiivdii), l-aati-i
ddnestysohj eet j a iiiinestysliput .
Aiinestysohjeet, hyvdksytyt ehdokasl-istat ja ddnestyslippu
palautuskuorineen tai sEihk6isesti toimitettava vaal-imateriaal-i
liihetetildn iiiinioikeutetuil-Ie j ilsenille niiiden osuuskaupalle
il-moittamaan osoitteeseen ennen iidnestysajan alkamista. Painettu
vaal-imateriaali liihetetiidn vain Suomessa asuvil1e jdsenille.
Aiinestysohjeet, ehdokaslistat ja iidnestysaika voidaan julkaista
siihk6i-sissd viestintdvdl-ineissd .

myds

9 AAnestiiminen
ddnestyslippuun sen ehdokkaan numeron, jota hiin
Jdsen merkitsee
s ..
aanestaa. Aanestyslippuun ei saa tehdA muita merkint6jii.

Aiinestyslippu voidaan toimittaa S-vaalilautakunnalle postitse tai
voidaan jattaa S-vaal-ilautakunnan ilmoittamissa osuuskaupan
toimipaikoissa oleviin ddnestyslippulaatikoihin siten, ettd se on
perillii S-vaalilautakunnalla ennen ddnestysajan piiiittymistii.

se

Mika1i jiisen ennen ddnestysajan pddttymistii luotettavasti osoittaa,
ettei hiin ole saanut iiiinestyslippua tai, ettii se on turmeltunut, Svaalilautakunta antaa hiinell-e uuden ddnestyslipun.
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VaaIit voidaan jarjestAd joko osaksi tai kokonaan siihk6isesti.
SiihkOinen ddnestdminen tapahtuu siihkdisell;i viil-ineel-l-ii Svaalil-autakunnan ohjeiden mukaisesti ddnestysaikana.
10 Adnten l-askeminen

S-vaalitautakunnan on ddnestysajan paiStyttyai huol-ehdittava siitd,
ettd ddnten l-askenta suoritetaan luotettavall-a tavall-a ja

viipymdttii.
Annettu iiilni on mitdtOn, jos
adnestyslippuun on merkitty useamman kuin yhden ehdokkaan numero
tai muuta asiaan kuulumatonta
ehdokkaan numero on merkitty niin epdselvdsti, ettei sitii ilmene,
ketd ehdokasta on ddnestettY
on kAytetty muuta kuin S-vaalilautakunnatta saatua diinestyslippua
- sirhkOisen ja postivaalin yhdistelmdvaalissa ddnestyslippu on
palautettu muussa kuin vaalitoimitusta varten iiisenelle toimitetussa
palautuskuoressa, tai
- ddnestyslippu on saapunut liian myOhiitin.
Adnestyslipun mitat|innin ratkaisee S-vaalilautakunta.

Hyvdksytyistii diinistd lasketaan jokaisen ehdokkaan iiiinimddrii
jokaisen ehdokaslistan yhteinen iiainimiidrii.

sekd

Ehdokasl-istan eniten iiiinid saanut ehdokas saa vertausfuvukseen
listan koko dd,nimddrdn, toiseksi eniten puolet, kolmanneksi eniten
kol-masosan jne. Mika1i saman ehdokasl-istan ehdokkaiden :iAnim5iirdt
ovat yhtii suuret, ratkaistaan ndiden keskindinen jariestys
arpomalla.
Saatu3en vertauslukujen suuruusjiirjestyksessd merkitiiiin ehdokkaat
kultakin j dsenalueel-ta valituiksi edusta j iston ;2lseniksi.

Vertauslukujen perusteell-a liihinnii seuraavat suuruusjarjestyksessd
merkitii;in kunki-n j dsenalueen edustaj iston vara j dseniksi. Jos
ehdokkaiden vertausluvut ovat yhtii suuret, ratkaistaan ndiden
jarjestys arpomalla.

11 Vaatin tuloksen julkistaminen

S-vaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen ja ilmoittaa valituille
edustajiston jdsenille ja varajiisenill-e valinnasta mahdollisimman

pian.

Vaal-in tul-os julkistetaan viimeistiiiin 14 piiiviin kuluessa
ddnestysajan piiiittymisestd S-vaalilautakunnan pdiittdmiil-1ii tavalla.

