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, .Iurvepeh~u-osuuskimnan säännöt. 

1 §. 
Osuuskunnan nimenä on 

Turvepehku-osuuskunta r. 1. ; sen kotipaikkana on pi-
dettävä . __ _______ ________ ____ __________ ________ _______ ____________________ _____ ___ . __ pitäjä 

lääniä. 

2 §_ 
Osuuskunnan _toiminta-ala on 

________ ______ __________ ___ __________ _________________ __ ___ _____ ___ ___ ____ :_____________ _ kylään 

_______ : ______ _______ ________________ _____ _____________ _______ ___________ __ _____ _______ __ pitäj ään 

perustettavassa turvepehkulaitoksessa valmistaa ja ja
kaa jäsenilleen kuivikkeeksi käy~ettävää turvepehkua. 

Jos osuuskunnan kokous niin päättää, saattaa 
osuuskunta myydä valmistamaansa turvepehkua myös 
muille kuin jäsenilleen. 

3 §. 
Kukin osuuskunnan jäsen ottaa siihen osaa yh-

dt=!llä _________________ _____ markan suuruisella osuusmaksulla 

jokaisesta karjaansa kuulu vasta lypsylehmäsLä _ -
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Osuusmaksusta suoritetaan heli ....... .............. mark-
kaa, ja jäännös ........... ........... markan erissä kolmen 
seuraavan kuukauden kuluessa. 

4 §. 

Osuuskunnan jäsen on oikeutettu alempana mää
rätyillä ehdoilla osuuskunnalta vuosittain saamaan 
...................... kiloa turvepehkua jokaista ottamaansa 
osuutta kohti . Jos turvepehkua vielä sen jälkeen kun 
kukin jäsen on osansa saanut, on jälellä, voi jäsen 
saada enemmänkin . 

. Jäsen on velvollinen joka vuosi hallituksen mää
räämän ajan kuluessa ilmoittamaan, paljonko turve
pehkua hän sinä vuonna haluaa ottaa. 

Jäsenellä ei ole valtaa muualta .ostaa käyttä
määnsä turvepehkua, mikäli sitä on osuuskunnalta 
saatavissa. 

5 §. 

Turvepehkusta, jonka jäsen osuuskunnalta ottaa, 
on hän velvollinen osuuskunnalle maksamaan sen 
hinnan, minkä osuuskunnan hallitus joka vuodeksi 
määrää. 

Jäsenellä ei ole oikeutta muille myydä osuus
kunnalta ostamaansa lurvepehkua. 

6 §. 

Joka osuuskunnan perustamisen jälkeen tahtoo 
ruveta sen jäseneksi, ilmoittakoon siitä kirjallisesti 
osuuskunnan hallitukselle. Uusi jäsen on velvollinen 
suorittamaan, paitsi H §:ssä mainittua osuusmaksua, 
myöskin määrätyn sisäänpääsymaksun. 
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Sisäänpääsymaksun suuruuden , joka on vähin-
täin .................. ... ja 'enintäin ...... __ .. __ .. __ ..... markkaa, mää-
rää vuosittain osuuskunnan hallitus . 

. Sisäänpääsymaksut suoritetaan heti kun osuus
kunnan jäseneksi tullaan ja menevät vararahastoon, 
kunnes tämä nousee 9' §:ssä sanottuun määrään. Sen 
jälkeen siirretäan sisäänpääsymaksut 10 ' §:ssä mai
nittuun korjaus- ja kunnossapitorahastoon. 

7 § . 
.Jäsen ei saa erota osuuskunnasta kahden vuoden 

kuluessa jäseneksi rllpeamisestaan. 

8 § . 
.Jos jäsen jättää säännöllisesti suorittamaUa mak

samattomat osat osuusmaksujaan on halliLuksella 
valta erottaa hänet osuuskunnasta. 

Halliluksen antamasta ' päätöksestä saa valittaa 
osuuskunnan ensiksi pidettävässä ylimääräisessä tai 
varsinaisessa kokouksessa. .Jos jäsen kolmenkymme
nen päivän kuluessa senjälkeen kun hallituksen paa· 
tös hänelle tiedoksi anneUiin, khjallisesti hallitukselle 
ilmoittaa tyytymältömyytensä päätökseen, oIkoori hal
litus velvollinen nimenomaan mainitsemaan asiasta 
kokouksesta ilmoittaessaan sekä erittäin antamaan 
hänelle tiedon sen ajasta. 

9 §. 

Osuuskunnan toiminnan varmentamiseksi muo-
dostetaan ____ .... ______ .. ____ . markan suuruinen vararahasto, 
joka kerätään sisäänpääsymaksuista, sekä siirtämällä 
siihen osa osuuskunnan vuosivoitosta alempana 11' 
§:ssä sanotulla tavalla . 

• 



• 
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10 §. 
Osuuskunnan rakennusten ja tehdaslaitosten yllä

pitämiseksi ja korjaamiseksi kerätään osuuskunnalle 
erityinen korjaus- ja kunnossapito-rahasto. Tähän 
siirretään osa vuosivoitosta, kuten 11 §:ssä määrätään, 
sekä, vararahaston tultua täyteen määräänsä, sisään
pääsymaksut, niinkuin 6 § :ssä on sanottu. 

11 §. 
Voitto, jonka osuuskunnan liike, sittenkun tar

peelliset poistot ovat tehdyt, tilivuoden kuluessa anlaa, 
jaetaan seuraavalla tavalla: 

1) Siirretään kymmenen prosenttia siitä vara
rahastoon, kunnes lämä on noussut 9 §:ssä sanottuun 
määrään; 

2) Siirretään ................ prosenttia siitä 10 §:ssä 
mainittuun k01:jau~ - ja kunnossapito-rahastoon ; 

3) Jäännöksestä, mikäli sitä ei käytetä osuus
kunnan velkojen maksamiseen, jaetaan jäsenille var
sinaisen kokouksen päätöksen mukaan korkeintaan 
viisi prosenttia sille määJ:älle, joka tilivuoden alkaessa 
oli kerätty heidän osuusmaksuistaan ; 

4) Voiton jäännös, joka vielä on jälellä, jaetaan 
jäsenille sen mukaan kuin kukin heistä on osuus
kunnaIta tilivuoden kuluessa turvepehkua ostanut. 

12 §. 
Osuuskunnan jäsenet vastaavat osuuskunnan si

toumuksista ei ainoastaan sen omalla omaisuudella ja 
osuusmaksuillaan, mikäli niitä ei ole osuuskuntaan 
kerätty, vaan ovat myös sen lisäksi velvolliset .............. . 
markan määrään asti kutakin ottamaansa osuutta 
kohti tekemään osuuskunnan sitoumusten suorittami
seksi mahdollisesti tarvittavia lisämaksuja. 
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13 §. 
Osuuskunnan hallituksena on ........ henkilöä, jotka 

ynnä ........ varajäsentä osuuskunnan jäsenistä valitaan 
toimeensa .. kalenterivuodeksi. Varsinaisista jäse-
nistä eroaa ensimmäisenä vuotena yksi ja ... ..... ......... seu-
raavana kaksi; varajäsenistä eroaa vuosittain yksi. Niit
ten sijaan uudistusvaali on toimitettava . Eroamisvuo
ron määrää aluksi arpa, sittenupin toimiaika . Uudes
taan valitseminen on sallittu . 

. Hallitus edustaa osuus kuntaa ulkopuolella ole
via sekä yksityistä jäsentä kohtaan. Sen tulee myös 
lain ja näiden sääntöjen sekä osuuskunnan kokouk
sessa vahvistetun ohjesäännön ja annettujen osotusten 
mukaan kaikella ahkeruudella ja huolella sekä laissa 
säädetyn vastuu velvollisuuden alaisena hoitaa osuus
kunnan asioita . 

14 §. 
Hallitus valitsee keskuudestaan esimiehen ja 

varaesimiehen sekä rahastonhoitajan. 
Esteen sattuessa hallituksen esimiehelle tahi 

jäsenelle astuu esimiehen sijaan varaesimies ja jäse
nen sijaan esimiehpn sii hen kutsuma varajäsen . 

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituk
sen esimies ja yksi jäsen. 

Ilman osuuskunnan kokouksen lupaa älköön 
hallitus ottako rahalainaa. 

15 §. 

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa tm'kas
tamaan edellisen kuun tilit ja käsittelemään muita 
sen toimenpidettä vaativia asioita. Tarpeen vaatiessa 
on ylimääräillenki 11 kokous pidettävä. 
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Hallituksen kokouksissa laaditaan pöytäkiIja, 
jossa mainitaan saapuvilla olevat jäsenet ja hallituk
sen tekemät päätökset. Pöytä kirja on heti kaikkien 
saapuvilla olevien jäsenten allekirjoitettava. 

Hallitus on päätös valtainen esimiehen (tai esteen 
hänelle sattuessa varaesimiehen) ja kahden jäsenen 
läsnäollessa. , 

16 §. 
Hallituksen tulee ottaa joku hallitukseen kuulu

maton henkilö, mieluimmin osuuskunnan jäsen, isän
nöitsijäksi, jonka toimena on osuuskunnan liikkeen 
välitön johto paikalla. 

17 §. 
Osuuskunnan liikkeen tilinpäätös tehdään kalen

terivuodelta. Tilit sekä vuosikertomus ynnä muut 
tarpeelliset asiakirjat ovat ennen seuraavan helmikuun 

päivää jätettävät osuuskunnan tilintarkastajille 
siinä tarkotuksessa kun 19 § säätää. 

18 §. 
Tilinpäätöstä tehtäessä poistetaan vuosittain ra ken-

nuksien kirjaanpannusta arvosta ......... prosenttia sekä 
koneiden, kaluston ja muun irtaimiston arvosta ......... __ 
prosenttia, ei kuitenkaan missään tapauksessa yhteensä 
vähempää kuin samana vuonna on kerätty kunnos
sapitoa, korjausta ja uudistusta varten. 

Toiselta puolen on täyteen määräänsä arvon 
lisäyksenä kirjoihin merkittävä, mitä vuoden kuluessa 
äskenmainituista varoista on korjauksiin käytetty. 

19 §. 
Osuuskunnan hallintoa ja tilej~ tarkastamaan 

valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varamiestä, 

I 
~ 
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jotka esteen sattuessa tilintarkastajille astuvat heidän 
sijaansa. 

Tilintarkastajien tulee ennen maaliskuun .... ..... . 
päivää hallitukselle jättää kirjallinen, osuuskunnan 
kokoukselle osotettu kertomus tarkastuksesta. 

20 §. 
Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään halli

tuksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. 
Varsinaisen kokouksen tulee, paitsi laissa sää

dettyjen asiain käsittelyä, määrätä isännöitsijän palkka 
kuin myös hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä 
tilintarkastajille ja näiden \'aramiehille ehkä ma kset
tavat palkkiot. 

Ylimääräinen kokous pidetään ainakin kerta vuo
dessa syys- tahi lokakuussa, jolloin hallituksen tulee 
antaa kokoukselle tarkka selko liikkeen menestymi
sestä ja rahavaroista. 

.21 §. 
Kutsumus osuuskunnan kokoukseen ja muut tie

donannot sen jäsenille ilmoiietaan heille kmilutuksella, 
joka vähintäin 7 päivää ennen määräpäivää on naulat
tava osuuskunnan turvepehkulaitoksen seinälle. Kut
sumus varsinaiseen kokoukseen on sitä paitsi' samassa 
ajassa julaistava paikkakunnan eninluetussa sanoma
lehdessä . 

Jos kirjallinen tiedonanto jätetään jäsenelle vii
meistään neljää päivää ennen määräpäivää, tahi jäsen 
saapuu kokoukseen kutsumuksetta , olkoon sekin häntä 
vastaan pätevä. 



8 

22 §. 
Osuuskunnan kokouksen päätös 8 §:ssä maInI

tusta asiasla on jäseneen nähden ehdottomasti sitova. 
Ja tämä on niin muodoin rupeamalla osuuskunnan jä
seneksi alistunut kokouksen päätösvallan alle, eikä hä
nellä ole oikeutta sellaisesta asiasta tuomioistuimessa 
tai muun viranomaisen kautta osuuskuntaa vastaan 
ajaa kannetta tai muulla tavalla tehdä mitään vaati
muksia. 

23 §. 
Jos osuuskunnan ja sen hallituksen tai hallituk

sen ja isännöitsijän välillä syntyy riita siitä, miten 
hallitus tai sen jäsen taikka isännöitsijä on velvolli
suutensa täyttänyt, ynnä tästä johtuvasla korvausvel
vollisuudesta tai isännöitsijälIe ja hallituksen jäsenelle 
tulevasta palkasta tai kulujen korvauksesta, niin rat
kaistaan se välimiesten kautta, joista kumpikin riita
puoli valitsee kaksi ja nämät sitten viidennen pu
heenjohtajakseen . Ja on jäsen rupeamalla osuuskun
taan sekä isännöitsijä astumalla osuuskunnan pal
velukseell sitoutunut alistumaan tällaisen sovinto-oi
keuden alle ilman että sen päätöstä on valta saattaa 
tuomioistuimen tai muun viranomaisen uudelleen tut
kittavaksi . 

24 §. 
Jos osuuskunta Osuustoimintalain 26 §:n mukaan 

puretaan, päättää osuuskunta sanotun §:n toisessa 
kohdassa ·maihitun säästön käyttämisestä. 





Pellervon Mallisääntöjä 
saadaan ostaa Pellervon 'l'oimistosta seuraaviin hintoihin: 

kappale ilmaisek"i. 

2-25 kappaletta a 10 p:iä. 

yli 25 a 9 

Nämät vihot on aiottu hankittaviksi o8uuskunnrl1! kaikille 

,jäsenille sitä varten on niihin jätetty aukkoja nimiä ja nu

meroita varten. Jos tahdotaan niistä jotakin poistaa, niin voi

daan tietysti helposti kynällä pyyhkiä ne paikat pois. 

Säännöt eivät sellaisinaan kelpaa lähetettäviksi kuvernöö· 

rin vahvistettaviksi, vaan ovat ne puhtaaksikirjoitettavat, sekä 

alkuun ja loppuun liitettävä sellaiset lisäykset kuin laki määrää 

sopimuskirjan muodosta. 

Paitsi Sääntöjä sisältävät nämät vihot myöskin kaikki 

tärkeäm'mät, jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia selvittävät py

kälät uudesta osuustoiminfalaista, 

Tällaisia vihkoja on 3aatavana osuusmeijereitä varten 

sekä rajoittamattomalla lisämaksuvelvollisuudella että ilman sitä, 

osto-osuuskuntia varten rajoitetulla lisämaksuvelvollisuudella, 

osuuskassoja varten ainoastaan rajoittamattomalla lisäm. v. ja 

karjanvakuutusyhdistyksiä varten; muille valmist~taan sitä mu

kaa kuin keritään. 

Pellervon Toimisto. 

-~ 

Helsinki 1903. Osakeyhtiö Kauppakirjapaino. 


