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OSUUSKASSAN JÄSENET! 
Välttäm�tön ehto taloudellisen hyvinvointinne edistämiseksi on 

a!!lmatillisen sivistyksen kohottaminen. 

Tähän tarkotukseen sopiva maamiehen sivistysväline on 

PELLERVO-LEHTI, 
joka vuoden 1907 alusta alkaen kahdesti kuussa pyrkii tarjoamaan 
neuvojansa osuustoiminnan ja maanviljelyksen, karjanhoidon sekä 
meijerihoidon ja yleensä koko maatalouden alalta. 

Pitäkää siis huolta, ettei ainakaan keltään osuuskassanne jäse
neltä puutu Pellervo-lehteä! 

Teh k ä ä  P e l l erv o-le h d en t i l a u k s e t  y h d e s s ä, 
niin saatte lehden halvemmalla! 

Pellervo-lehden tilaushinnat ovat: 

1 mk. 50 penniä vuosi kerralta, mutta 

Tilattaessa vählntään: 
5 vuosikertaa 

25 • 

50 • 

100 j. n. e. 

Maksaa kukin vllosikerta: 
1 mk. 40 p:iä 
1 " 30 • 

1 • 20 • 

I • 10 • 

Osuuskuntien perustajat ja osuustoimintaväki! 

Käyttäkää hyväksenne Pellervon lentolehtisilI, joita nyt jo 
on ilmestynyt : 

N:o J. 

• 2. 

• 3. 

• 4. 

• 5. 

• 6. 

• 7. 

• 8. 

Säästäväisyyttä, joka tulee kalliiksi. (2 pain.). 
H. G., Osuus kassa. (2 pain.). 
J. G. Lagus, Mitä hyötyä on osuusmeijeristä ? (2 pain.). 
H. G., Me osuustoimintaväki - toislemme palvelijoita. 
Ph. Suuronen, Kaksitoista neuvoa osuuskauppaJ"n perus
lajille. 
V. Mäkelä, Viljan myynti yhteistoiminnaksi ! 
E. A. Malm, Turvepehkuosuuskuntia perustamaan I 
Paavo Brummer, Yhteisiä puimakoneita hankkimaan I 

sillä niistä saatte halvimmalla hyödyllistä opastusta osuustoiminnan eri 
aloilla. 

Lentolehtiset N:ot 1-4 sekä 6 ja 8 maksa,'at 5 p. kpl., 25-99 
kpl. å 3 p., 100 kpJ. tai enemmän ä 2 p.; N:ot 5 ja 7 5 p. kpl., 25-99 
kpl. å 4 p., 100 kpl. tai enemmän ä 3. p. 
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II 1902 lopulla julkaisi Pellervo-Seura osuuskassojen perustajille , . ja johtomiehille ohjeeksi kirjasen: �Miten oSlluskassa peruste
taan ja hoidetaan \-, joka antaa neuvoja osuuskassan perustamiseen 

kuuluvissa seikoissa ja tekee selkoa niistä periaatteista. joiden poh
jalle kassan liikkeen tulee rakentua. Keväällä 1903 ilmestyi tämän 
kirjasen toinen painos melkein samanlaisena kuin ensimmäinenkin. 
Kun siihen aikaan ei viel.� ollut minkäänlaista kokemusta osuus

kassojen hoidosta omassa maassa, jäivät kirjasessa annetut käy

tännölliset toimintaohjeet verrattain puutteellisiksi, ja senHihden 
laativat Keskuslainarahaston johtaja, tohtori Hannes Oebhard sek.ä 
sen hallituksen jäsenet, agronoomi Viktor FagerstrOm ja lakit. kandi
daatti PII. Suurollen kirjalle kassojen hoidon k3ytannöllista puolta 
esittävän lis1!vihkon, joka ilmestyi painosta lokakuulla 1904. Tätä
kin oli kumminkin pidettävä ainoastaan aineskokoelmana käsikirjan 
paranneUull la ilosta varten sekä kiireimpien tarpeiden tyydyttäjän:l 
aikaan, jolloin perustusta laskettiin osuuskassojen toiminnalle. 

Pohjana tälle uudelle, osuuskassojen hoitoa käsittetevälle kir
jalle, jonka ovat tehneet Keskuslainarahaston johtaja, tohtori Han
IIes Oebilard, johtajan apulainen Viktor FagerstrOm ja konttoristi 
YrjO Konfuniemi sekä Pellervon neuvoja Ilmari Arvo/a, on ollut 
edellämainittu Iisflvihko ja osittain myöskin osuuskassakäsikirja 
N:o 9,] .Miten osuuskassa perustetaan ja hoidetaan-. Kun kirjaa 
laadittaessa on noudatettu näissä kirjasissa esitettyjä, kaikissa osuus
kassoissa hyviin tuloksiin johtaneita periaatteita sekä käytännöllisiin 
ohjeisiin nähden otettu huomioon se kokemus, mikä Suomen osuus
kassojen tähänastisesta toiminnasta on saatu, toivomme, että kasso
jen johtomiehet siitä voivat töyt1!l1 tyydyttävän vastauksen niihin 
kysymyksiin, joita kassan hoito heille asettaa. 
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Mitä tässä kirjassa on esitetty. on jokaisen kassansa menes
tyksestä huolehtivan osuuskassan hallituksen jäsenen tärkeätä tie
taa. Suotavaa s.ntähden olisi, että kirja hankitlaisiin kaikille 
osuuskassojen hallitusten jäsenille. 

Helsingissä kesäkuulla 1907. 

Pellervon Toimisto • 
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1. 

Osuuskassan toiminnan alottaminen. 

1) Kassa-osuuskunnan ensimmäinen varsinainen 

kokous. 

Kun osuuskassan säännöt ovat vahvistetut ja Osuul:<h""an 
saapuneet kassalle, on osuuskunnan hallituksen ensi ilmoittmJli

tehtävä ryhtyä osuusklmnan rekisteröimistä tarkot-
llenk,ktall��p;l-

.J re 18 "1"1111, 
taviin toimenpiteisiin. Osuuskunnan puolesta ei ni-
mittäin saa ryhtyä liiketoimiin, ennenkuin se on 
kaupparekisteriin merkitty. :\1iten tämä tapahtuu, 
siitä saapi ohjausta: "Osuuskunnat ja kaupparekisteri"
nimisesHi kiljasesta, jq,ka saadaan Pellervon rroimis
tosta. 

':\"iinpian kuin osuuskassa on ilmoitettu kauppa
rekisteriin, vaikka itse rekisteriin merkitseminen ei 
,ielä olisi ehtinytkään tapahtua, voidaan kuitenkin jo 
pitää sääntöjen 20 §:n määräämä kassa-osuuskunnan 
ensimmäinen varsinainen kokous, jossa vahvistetaan 
sääntöjen 12 §:ssä mainittu ohjesääntö kassan halli
tukselle sekä päätetään 1;-3 §:sSä mainituista asioista, 
ellei näitä asioita ole jo perustavassa kokouksessa 
suoritettu. 
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Osuuska::;san Jotta osuuskunnan kokousten pöytäkiljat tu
kokouksi;;::;a. lisivat tehtyä kwmolleen ja  lain vaatimusten mu

pidettävän kaisiksi, laadittakoon ne seuraavan mallin mu
piiytäkll�ljaJ1 kaan; mallissa mainitut pykälät tarkottavat niitä' 

ma 1. 
h 1 

. 
päätöksiä, jotka ovat te tävät osuus mssan enSilll-
mäisessä varsinaisessa kokouksessa. 

Yuonna 19 .. ... kuun .. . 
p:nli kokoontuivat .............. . . . ..... ......... . .  . .. .... .......... . 
osuuskassan jäsenet kutsumuksen nojalla, joka 
kassan sääntöjen �:n mukaan oli [jul-
kaist.u sanomalehden �. N. ........ . ....... n:ossa; 
julistettu 1\. K. piti:tjän kirkossa sunnuntaina 

kuun . . .... ja ... .  päh-änä; ol-
lut nau1attuna kassan kokoushuoneen seinälle 
............. . ......... kuun p:stä alkaen kokouksen 

alkuun asti;. .... . ............ kuun p:nä läbetR-
tyllä kitjallisella ilmoituksella annettu kaikille kas
san jäsenme tiedoksi] varsinaiseen [yliTIläärlli�eellJ 
osuuskunnan kokoukseen N. N. taloon ................ . 

·t .. ··· k 1" .. ..... .......... pl aJan ....... ...... . . ... ..... yasBa, 
käsittelemään alempana kerrottavia, kutsumuk
Ressa mainittuja asioita. Saapuville olivat tul-
leet jäsenet (luetellaan kaikki jä-
senet nimeltään) . Kokouksen avasi 
kassan hallituksen puheenjohtaja [varapuheenjoh
taja] N. K. Kokouksen puheenjohtajaksi valit
tiin N. N. ja pöytäkirjan t.ekijäksi �. N. Til
hän vielä merkittyä, ettei kutsumuksen tieclok::;i
antamiseen nälHlen, siitä kysyttäessä, mitään 
muistutusta tehty, käsiteltiin asiat niinkuin 
�euraa: 

Hallitukselle hyväksyttiin ohjesäännöksi Pellervo-Sen
ran laatimat malliohjeet seuraavilla muutoksilla: 

(Luetellaan kaikki l1luutokf'ct). 
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Sen luot.on ylimlTläksi rajabi, jota jäRen "aa kassasta 
nauttia, m äärät.tiin YllOrleksi 19 
( ) markk�a. :,') 

S; B · 
Korkein maara. jonka 

sää:stöknstmvarat Y. 19 
olemaan 

yli kassan lainaksi ottamat ja 
eivät Haa noui'ta, päätettiin 

..... . . ( ) markkaa. 

J. n. e. 

JI)S pöytäkilja samassa kirjoitetaan ja tarkiste
taan, kirjoitetaan sen loppuun näin: 

Paikalla tarkistettu ja lJ:y\'äksytty. 
Kokouksen puolesta: 

N. No 
Ammatti ja asuinpaikka. 

X. N. 
Ammatti ja asuinp. 

x. X. 
Amm .. tti ja a.uinp. 

K. X 
Ammatti ja asuinp. 

Pöytiikiljan tekijä. 

�Jutta jos pöytäkiljaa ei voida paikalla tarkjs
taa, on kokouksessa valittava 2 pöytäkiljan tarkista
j aa ja siitä ldrjoitettava erityinen § näin: 

Tätii ]löytäkiljaa yht1essä 
kiRtamuau, joka tapahtuu .... 

lla ......................... kl1ull . ,- 'T . '\,- '\,.liii'lE'net, l'. �,. Ja .1'. �,. 

*) yt'l'taa siy. (-j. 

puhE'enjohtajnn kanssa tK'\r-
.. .ssa ............... .. 

p:nä. yalittiin lmssal1 
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Kun sitten pöytäkirja on valmistullut, kirjoittavat. 
tarkistusmiehet sen loppmill tällaisen todistuksen: 

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkistaneet ja ha
yainneet sen kaikin puolin yhtäpitäväksi 
osuuskassan kokouksessa p:nä . _ _  . . . . . kuuta 
19 tehtyjen päätösten kanssa, Yakuutetaan. - Paikka. 
aika. 

K. X, 
Kokouksen puheenjohtaja. 

N. X. 

PöyUikirjoja Kokouksissa tehtyjä pöytäkiljoja ei koskaan pidä 
val'ten el'i- kiljoittaa irtonaisille paperiarkeille, sillä semmoisina 

tyinl'Jl kil·ja. ne eivät pysy tallella ja järjestyksessä eivätkä siis
teinä, vaan on osuuskassan ja hallituksen kokouksien 
pöytäldljoja yal'ten hankittava erityinen sidottu kilja. 
Brittäin käytännöllistä on, että kiljan toisesta puo
lesta alotetaan osuuskassan yleisten kokousten ja 
toisesta puolesta hallituksen kokousten pöytäkiljaL 
Siten tullaan toimeen yhdellä kirjalla. 

rrällainen kirja voidaan hankkia lähikaupungin 
kiljakaupasta tai tilata Pellervon Toimistosta. 

Ott.olainauk- Sattuneiden väärinkäsitysten johdosta huomautet
sen korkein takoon, että päätös: .,korkeimmasta määrästä, jonka 

määrä. 
yli kassan lainaksi ottamat ja säästökassavarat eivät. 
saa nousta", on niin muodostettava, että se tulee si
sältämään yliIIUllän rajan ei ainoastaan sille laina
määrälle, jota mahdollisesti pyydetään Keskuslaina
rahastosta, vaan kassan. ottolainaukselle yleensä. 
rräm�i raja on tarpeellinen niin hyvin varmuutena 
kassan jäsenille kuin myösldn selvyytenä lainananta
jiUe, koska siitä näkyy, miten korkeaan määrään 
kClssan jäsenet ovat yultuuttaneet hallituksen t.eke
mään ,'elkaa jäsenten yhteisellä vastuulla. 



Tätä rajaa määrätessä on muuten muistettava, 
et.tä korkein ottolainamäärä asetetaan jonkun verran 
suuremmaksi sitä määrää, joka liikettä alotettaessa 
tai yleensä l)äätöstä tehtäessä katsotaan tarvittavall 
ja joka aijotaan pyytää Keskuslainarahastolta. Voi 
nimittäin sattua, että kas,'an liike kehittyy no
peammin kuin ensin osattiin aavistaa ja että uusia 
jäseniä liittyy kasRaan niin paUon, että ensin ajateltu 
liikepääoma käy pieneksi. Ottolainamäärän raja 
ei silloin estä kassan hallitusta hankkimasta lisää 
liikepääomaa kassalle. 

Niinikään liD muutamissa kassoissa väärin yID- Antolalna
märretty sanat: "sen luoton ylin raja, jota jäsen saa uksen kOT
kassasta nauttia" sillä tavoin, että on varsinaisessa kein määriJ" 
kokouksessa ruvettu määräämään, kuinka paljon saa 
lainaksi antaa kullekin jäsenelle erikseen. Tarkotus 
on, eWi kokouksessa määrätään yksi yhteinen summa, 
jota sunrempaa lainaa ei saa keUekään jäsenelle 
myöntää, esimerkiksi 200, ;)00, 1,000 markkaa. 

Muutamissa kassoissa on kokemus osottanuL 
olevan käytännöllistä määrätä, että muutamille jäse
nille voidaan "erikoistapauksiRsa ja erityistä vakuutta 
Yllstaan myöntää joksikin aikaa tavallisen luoton li
säksi yUmääräistH luottoa, jos kassan liikepääoma 
sen sallii, ilman että muitten j�isenten tavallinen luo
tontarve siitä tulee kärsimään, tai jos Keskuslaina
rahastosta tätä el'ikoistaryetta varten saadaan lisä
luotto. Tällainen poikkeustapaus on sattunut, kun 
muutamat kassan jäsenet ovat p'y,vhineet erityistä 
lainaa yhteisen höyrypuimakoneen hankkimista var
ten. 

Jotta osuuskassan hallitukselle tällaisissa tapauk
sissa kävisi mahdolliseksi myöntää jäsenelle lisäluot-



6 

toa ja ettei osuuskunnan päätös korkeimmasta anto
lainamäärästä sitä estäisi, voidaan osuuskunnan ko
kouksessa päätös sHtä tehdä seuraavassa muodossa: 

t; *) �. 
Sen luotan ylimmäksi rajaksi. jota jäsen saa kas

sasta nauttia, määrättiin vuodeksi 19 
markkaa; knitenkin olkoon hallituksella valta poikkeusta
paukse:>sa ja asiata erittäin harkittuaan myöntää jäsenelle 
luottoa aina . markkaan saakka. 

2) Ensimmäisen arviolaskun laatiminen ja 

korkokannan määrääminen. 

Arviolasku. Ennenkuin ryhdytään liikettä aiottamaan, tulee 
nyt, ellei sitäjo perustamistilaisuudessa ole tehty, laatia 
arviolasku liikkeen kannattavaisuudesta kuluvalle ja 
seuraavalle vuodelle, selvyyden vuoksi molemmille 
erikseen, ellei liikkeen alottaminen tapahdu aivan 
vuoden lopulla. 'l'ämä al'violaskun tekeminen on vält
tämätön, jotta osattaisiin asettaa "suu säkkiä myö
ten", kuten on tapana sanoa. 

Kuluvalle vuodelle on al'violaskll tehtävä seu
raavan kaavan mukaan: 

*) yertaa "iv. :i. 



Kassan t�dot: 

Osuusmaksluen ensi erä Smk. 140:

Lainaksi toivotaan . . "  5,000:

Korko 8 kk:lle Smksta 2,000: -

7 

Smk. 

la 6 Ofo . . . . . .  Smk. 80: - I 
KOl'kotappio 10 Ofo (a 4 Ofo) ,. 5: 30 I 74: 70 
Provisionia lainausliikkeestä 

Provisionia yhteisostoista : 
Smk. 2,000: -a 1 Ofo . 
Tappio . . . . .  . 

20: -
13: 63 

Yhteensä 1 108: 33 

Kassan menot: 

Perustamiskustannukset . . . . .  
1 Keskuslainarahaston osake Smk. 100:
Ottolainauskorko 8 kk:lle Smk:sta 2,000: -

a,40f0 . . . . .  

I Smk. 

30: -

53: 33 
' 1 Posti- y. ill. hoitokuluja 

Kassanhoitajan palkkio '1 25:-
. . . . I 

I Yhteensä 108: 33 

Kuten näkyy, ei tässä ole varsinaisiin tuloihin 
laskettu osuusmaksuja eikä lainoja, koska osuus
kunnan on niistä asianomaisille vastaisuudessa tili 
tehtävä; niinikään ei ole menoihin laskettu sitä 100 
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markkaa, jolla Keskuslainarahaston osake lunastetaan, 

sillä sehän on vaan kassan varojen tallettamista. Vaikka 

lainaksi toivotaan 5,000 mk., ei koko tätä summaa 
ensimmäisenä vuotena, etenkin jos vuosi on vajaa, 
pidä ottaa huomioon kustannusarviossa, vaan ainoas
taan osa siitä, nim. sen verran kuin arvellaan alussa 
menevän lainaksi. Tulopuolella on vielä tehty 10 Ofo:n 
vähennys niistä koroista, joita lainaksi otetuista 
varoista pitää maksaa; se on tapahtunut siitä syystä, 
ettei voi otaksua, että osuuskassan onnistuisi aina 
pitämään kaikki rahansa jäsenille lainattuina, vaan 
on päinYastoin luultavaa, että osa niistä silloin tällöin 
tulee kassassa jouten makaamaan. Ja kun niistäkin 
osuuskassan täytyy itse maksaa korkoa, niin syntyy 
siitä korko tappiota. 

Arviolaskusta näkyy, että kassan liike tuottaa tap
piota ensimmäisenä vajanaisena vuotena, vaikka ei ole 
maksettu mitään palkkiota kassanhoitajalIe tai yhteis
ostojen toimitsijamiehelle. Jos sellainen olisi ollut 
aikcessa, pitäisi se tietysti ensimmäiseksi poistaa, ja j 08 
ei voida saada luotettavaa miestä (naista) alku
aikoina palkatta hoitamaan kassaa, niin sen liikkeen 
ulottaminen on lykättävä siksi, kunnes asia voidaan 
jär:jestää tavalla tahi toisella. 

' 

Mutta oletamme, että kassanhoitaja saadaan 
palkatta. 

Pitääkö siis jättää kassan liikkeen alottaminen 
yllä oletetussa tapauksessa, kun se tuottaa 13 markan 
tappion? 

Ei suinkaan vielä. On näet huomattava, että 
perustamiskustannuksiin on mennyt 30 markkaa ja 
niitähän ei välttämättömästi tarvitse liikkeen ensi 
vuotena kaikkia saada kuoletetuksi. Kun perustamis-
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kustannukset tässä ovat tappiota sumcm.lllat, niin 

osottaa se, että liike itse asiassa on kannattanut. On 

sen vuoksi tarkastettava, millaiseksi kassan asema 

tulee, jos se samoilla edellytyksillä vielä toimii koko 

seuraavan vuoden. 
Semaavan vuoden arviolasku: 

Kassan tulot: 

Osuusmaksuj en kaksi erää Bmk. 280: -
Lainattua pääomaa. " 5,000:
Korko Smk:sta 3,200: - a 6 % Smk. 312: -

Smk. 

Korkotappiota 10 % (a 4 %) "  20: - 292: 
Provisionia yhteisostoista: 

Smk. 3,000: - a 1 Ofo. 30: 

I Yhteensä I 822: -1 

Kassan menot: 

rrappio edelliseltä vuodelta . 
Ottolainauskorko Smk:sta 5,000: 
Posti- y. m. hoitokuluja . 
Yhteisostoista toimitsij amiehelle 
Voitto 

Srnk. 

13: 63 
- a 4% 200: 

30: 
30: 
48: 37 

Yhteensä 322: -

:.Jäemme siis, että toimittuaan koko seuraa
van vuoden samoilla edellytyksillä kuin ensimmäi
senä vaj anaisena YUOlllla, paitsi että j äsenille lainattu 
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pääoma on suurempi, kassa saapi edellisen vuoden tap

:pion poistetuksi j a pääsee jo voiton puolelle. Mutta heik
koa kassan elämä kuitenkin on, etenkin kun ottaa hun
mioon, että kiljanpitäjälle kustannusarviossa ei ole 
laskettu eri palkkiota. Siitä näkee myös, miten tär
keätä osuuskassalle ensi vuosina on saada palkaton 
kirjanpitäjä. lTseimmassa tapauksessa saadaankin 
c1Lussa kassan kirjanpitoa palkatta hoitamaan joku 
asiata harrastava henkilö, sillä tämä toimi on, ainakin 
niin kauvan kuin liike pysyy pienempänä, verrattain 
vähätöillen. Jos kirjanpitäjälle ei tarvitse maksaa 
:palkkiota, vaikuttaa se luonnollisesti siihen, että 
kassan tulo- ja menoarviota suunnitellessa voidaan 
tyytyä pienempiin tuloihin. 

Yhteisostojen toimitsijamiehelle maksettava palk
kio on luonnollisesti aina saatava yhteisostoista kassan 
hyväksi kannetusta välityspalkkiosta eli provisionista. 
rJ1ämä välityspallckio on määrättävä ainakin niin suu
reksi, että se riittää toimitusmiehen palkaksi, mutta 
mieluimmin niin sumeksi, että siitä joku määrä jää 
.vli kassan hyväksi. Missään tapauksessa toimitus
miehen palkkaan ei saa käyttää korkotuloja varsi-
11aisesta lainausliikkeestä, vaan pitää yhteisostojcn 
kannattaa itsensä. 

Miten ovat kassan asiat järjestettävät, jos khjan
pitäjäUekhl maksetaan palkkio ja kassan omien varojen 
kartuttamisesta samalla tahdotaan pitää huoli � rrämä 
on erittäin otettava huomioon sellaisissa osuuskas
soissa, missä yhteisostoja ei voida toimittaa, eikä 
kassa siis niiden kautta voi saada mitään sYljätuloja 
eli voittoa. Ensiksikin voidaan ajatella, että kassa, 
oltuaan jonkun vuoden toimessa ja osotettuaan kyke
nevänsä toimimaan siten, että sille voipi uskoa enem-
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mtill luottoa, lisää jä!-Jenmääräänsä ja hankkii isomman 

liikepääoman. �IuUa tämä keino edellyttää, että 

kassan hoidossa jo on saavutettu jonkun verran koke

musta ja eUä osuuskassaan liittyy uusia, täysin luotto

kuntoisia jäseniä. Sillä ymmärrettäväähän on, että 
kassa menettelisi hyvin kevytmielisesti, jos se liikkeen 
kannattavaisuuclen toivossa rupeaisi hankkimaan jäse
nikseen sellaisia henkilöitä, jotka eivät luottoa ansaitse 
tai eivät kykene lainarahoja toswyödykseen käyttä
maan. Tätä keinoa onkin käytettävä yarovaisesti. 

Toinen ja parempi keino on se, että lainoista KOl'kokan
koron lisäksi otetaan joku määrätty provisioni kerta nan ja pl'ovi
kaikkiaan, esim. 1 % kustakin lainasta, huolimatta sionin mää

laina-ajan pituudesta. Tätä keinoa on paljon käytetty 
l'ääminen. 

Saksassa ja sii hen on meilläkin jo ryhdytty eslrn. 
Karjalastla varsin hyvällä menestyksellä. 

Kuitenkin tapaa muutamissa osissa maata vielä 
lJaljon vastenmielisj'Jitä tätä keinoa vastaan. Osittain 
johtuu tämä vastenmielisyys siitä jokseenkin yleisestä 
käsityksestä, että provisionin ottaminen muka olisi 
vääryyttä, korollkiskomista. Tämä on kuitenkin väärä 
käsitys. Provisioni on ymmärrettävä lainauksesta 
johtuvien hoitokulujen korvaukseksi, ja kauppapan
keissa se on aiyan yleistä. Jokainen lainanottaja 
tuleekin sen kautta suhteellisesti sUhen, missä määrin 
hän käyttää kassaa ja sHs tuottaa työtä kiljanpitäjälle, 
ottamaan osaa tästä johtuvien kulujen korvaamiseen. 
f'itä paitsi tulee muistaa, että provisionin maksaminen 
omalle kassalle ei ole samaa kuin korkean koron 
tai hyvityksen kantaminen koronkiskurille, sillä oma, 
yhteinen kassahan siitä hyötyy, ja kun kassa hyötyy, 
niin se voipi yastaisuudessa sitä tehokkaammin hyö
dyttää jäseniään. 



1 2  

Toiseksi johtuu tuo yastenmielisyys pmvisionin 
kautta lisättyä korkeampaa korkoa vastaan siitä käsi
tyksestä, että maanvilj elyksen ei muka kannattaisi 
maksaa sithen pannusta pääomasta sellaista korkoa. 
Mutta tämäkin käsitys on väärä. Ei tietysti voi kalliita 
pääomia kaikkeen panna. �aan ostoon tai asuin
rakennusten rakentamiseen ei kannata ottaa kallis
korkoista lainaa. Sitä vastoin voipi itse maatalouden 
hoito, jos sitä tehdään järkiperäisesti, kannattaa varsin 
hyvin korkeitakin korkoja. Tästä muutamia esi
merkkej ä :  

1 .  Jos myypi pois sellaisen lehmän, joka ei  ole 
tuottanut kuin ruokansa tai ainoastaan jonkun markan 
vuodessa puhdasta tuloa ja ostaa lainarahalla sij aan 
lehmän, joka maksaa 100 markkaa enemmän, mutta 
tuottaa vuodessa samalla ruokinnalla vaikkapa vaan 
50 markkaa puhdasta voittoa eli siis 50 markkaa 
enemmän kuin tuo ensimmäinen lehmä, niin silloin
han 1 markan provisioni lainasta, joka tekee voittoa 
tuottavan lehmän oston mahdolliseksi , ei tunnu 
missään. 

2. ,Jos on saanut kyläänsä osuusmeij erin, joka 
maksaa 10 penniä maitolitralta ja ostaa kahdelle 
lehmälleen 100:n markan lainarahalla väkirehuj a, 
jotka vaikuttavat sen, että lehmät lypsävät 1,400 litraa 
enemmän, niin silloinhan voittaa puhdasta tuloa 40 
markkaa eli 40 OJa ; eikö silloin kannata maksaa 
omalle kassalleen l:n markan provisionia ? 

3. Tai jos rupeaa 50:11ä markalla, jotka on 
kassasta lainannut, osalliseksi yhteiseen kylvökonee
seen, joka vuosittain säästää siemenvilj aa 10-20 
markan arvosta, eikö silloin kannata maksaa 50 
penniä kerta kaikkiaan koron lisäksi ? 
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�äistä esimerkeistä, jotka oyat otetut tosielä
mästä, käytännöllisten maanvilj elij äin kokemuksista, 

pitäisi jo h.711in selvästi voida nähdä, että tuo puhe, 

ettei maanvilj elys muka kannattaisi yhtä hyvin kuin 
mikä muu elinkeino tahansa maksaa tayallista korkoa 

lainarahoista, ei pidä paikkaansa. 
Jos kassan tulo- ja melloarviota suunnitellessa 

arvellaan, että kassan j äsenet eivät kykene lainojaan 
käyttämään sillä tavoin, että ne tuottavat kUl1l1ollista 
yoittoa, eivätkä siis \'oi osuuskassalle maksaa sellaista 
korkoa, että sen liike kannattaa itsensä j a  edistyy, 
tai jos kassalla ei  ole muita mahdollisuuksia saada 
liikettänsä kannattavaksi, ni in silloin on paras jättää 
liHdceen alottaminen tuonnemmaksi : Pat-empi ilman 

kuin että on huono OS�l�lskunta, sanoo osuuskassan 
luoj a Raiffeisen. 

�Iutta antolainauskorkoa ei ole asetettava ainoas- Owien varo

taan sen verraJl ottolainauskorkoa korkeammaksi, että jen kokoa-
saadaan tulot töintuskin vastaamaan menoja.  mi nen . 

Päi:tlyastoin : Osuuskassojen yhtenä päämääränä 
tulee olla saada omat varansa, ja  eritoten vararahas
tonsa nopeasti kasvamaan, niin että kassasta tulee 
vakavarainen laitos, joka herättää luottamusta ulos
päin j a  yoipi helposti saada tarvittavaa lisäluottoa ja  
J oka tulevaisuudessa saattaa tulla toimeen etupääss�i 
omilla varoillaan sekä myöntää tuleville sukupolville 
nykyistä huokeampia lai:tloja, sillä niitä nykyisten 
maanviljelijäi n  j älkeläiset tulevat tarvitsemaan paljoa 
cnE'll1män kuin heidän isänsä. Juuri näistä syistä 
ovatkin kaikkein useimmat kassat pitäneet anto
lail1auskorkol1sa 6 Ofo:na j a  useat sen lisäksi lainoista 
uttaneet proYisionia, vaikka Y. 1906 Keskuslainarahas
tolle maksettaY<L korko alennettiin 4 lhRta 4:ään % :iin. 



II.  

Osuuskassa ja  Keskuslain arahasto. 

Reskuslaina- Voidakseen alottaa liikettään, tarvitsee osuus-
rahaston kassan lainata itselleen pääomaa. Mutta lainat sekä 

luotto. yksityisiltä että tavallisista rahalaitoksista tulevat 
osuuskassalle epäedullisiksi ei ainoastaan sen vuoksi, 
että niille on maksettava verrattain korkea korko, 
vaan varsinkin siitä syystä, että osuuskassan täytyy 
pitää niiltä kerran saadut rahat, katsomatta siihen, 
saapiko kassa vuorostaan ne aina j äsenilleen laina
tuiksi, jota paitsi aina voipi olla se vaara taljona, 
että osuuskassalta vaaditaan laina takaisin. 

Käitten hankaluuksien poistamiseksi Suomen 
osuuskassoilta" perustivat muutamat asianharrastaj at 
ja pikkuviljelij äin ystävät Osuuskassojen Kesl,;uslaina

rahaston. Tältä rahalaitokselta voivat oRuuskassat 
saada itselleen n. s. konttolcurctnttiluoton. 

rrämä Ke skuslainarahaston luotto tarkottaa sitii , 
että osuuskassalla on oikeus tarpeen mukaan tilata 
rahoja Keskuslainarahastolta määrättyyn rajaan saakka 
j a  maksaa ne tahi osa niistä takaisin, kun niiden 
tarve lakkaa, ilman edelläkäypää irtisanomista. Kor
koa osuuskassan ei tietysti tarvitse maksaa koko 
luottumäärästä, vaan ainoastaan niistä rahoista, jotka 
sillä kulloinkin on ulosotettuna Keskuslainarallastosta. 
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Sanotun määrän rajojen sisällä  yoi osuuskass1t 

tilata rahoj a  suuremmissa tai piencmlllis::;ä erissä. 

Luottoa käyttäessä ei kuitenkaan pidä pyrldä siihen, 

että rahoja otetaan ulos mahdoll is imman suurissn 

::;uml1l issa, si llä siten tehd�iän pian loppu myönnetystä 

luotosta , Päinvastoin on myönnettyä l uottoa käytet
täyä sää!'ihirästi : lainoja myönnettävä kassan halli

tuksen tarkan harkinnan mukaan k u hunkin tarko
tllksern ainoastaan tan'ittaya määrä ja vasta silloin, 
kun j äsen tocld1i::;estl tarvit,sec ja voi käyttää rahat 

i lmoitdluUIl tarkotukseen. 
' 

Jos osuuskn::;saan jok o  sen kautta. että lain(ua on 

maksettu takaisin tai tehtyj\'n säästöönpanojen kautt.a 
t<1ikka numLen on karttunut rahoja enemmän k ui n  mitti 
lähim mässä tukvaisuudessa otaksutaan tarvittavan,  
ni in o n  panu.; heLi lähettää j outen oleyat rahat Keskus
lai  narahasto!lll. Täällä hyvitetään si l l o i n  osuuskassan 
tiliä Yclstaayalla summalla e li, toisin sanoen, mel'ldtään 
kilj oihin, rHii. osuuskassa on lyhentänyt (maksanut 
takaisin) saamaansa l ainaa lähetpt.rl lä summalla. 'l'ä
miin lyhe nnyksrn kautta ei osuu::;kasRal le myölllleUJ' 
luotto YälH'J1e, vaan pysyy se entisel 1Mn. ,Jo käytetty 
osa luotosta tietysti vähenee, ja sama lla  käyttämättä 
oleva osa suuren('\, panoa vastaaval la sUlllmalla. 

Esimerkiksi : Osuuskassalle on Kpskuslainarahas
tm.;fa myölll1rtty luottoa Blllk. h,OOO: -' . rJ'ätä luottoa 
yastaan on osuuskassa vähitellen tilannut ralloja 3,500 
markkaa j a  tulee sell siis t ä s Ui sUlllm,u.;ta maksaa 
korkoa Keskuslai narahastolle.  Käyttämättä oleva luotto
määrä on �mk. 1 ,:)00: -, josta. e i  mitään korkoa mak
seta. Osuuskassan j äsenet maksavat takaisi n  lainojaan 
y hteellt;ä Sm k, 700: -, josta swnmHsta sa mal la myön
netään u u sia l ainoja Smk . 200: -. Osuuskassaan jä�i 
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silloin käyttämättä Smk. 600: -, josta SlUl1masta 
osuuskassan on maksettava korkoa Keskuslainarahas
toon, vaikka se ei osuuskassalle tuota mitään korkoa. 
:Mutta jos tämä summa h eti lähetetään Keskuslaina
rahastolle, jossa se silloin merkitään kirj oihin, niin osot
tavat nämä, että osuuskassalla vielä on luotostaan käyttä
mättä Smk. 2,000: - sekä että osuuskassan ei tarvitse 
maksaa korkoa Keskuslainarahastolle muuta kuln 
Smk :sta 3,000: -, koska osuuskassa on maksanut 
takaisin Smk. 500: - ja koska panoille lasketaan 
r:;ama korko kuin otoillekin. Luottoa käytetään tämän 
j älkeen aivan samalla tavalla kuin eunen : tarvittaessa 
nostetaan rahoja ilman mitään irtisanomista, käyttä
mällä vain tavallista rahantilauskiljettä. 

l'\äin menetellen ei osuuskassa siis kärsi mitään 
korkotappiota. 

Jos osuuskassa aikoo hanldda itselleen lainan 
]{eskuslainarahastolta, tulee kassan hallituksen Kes
kuslainarahastolta pyytää sitä varten tarpeelliset kaa
vat. Tähän, ynnä alempana mainittuihin valmistns
puuhiin, hallitus voipi varsin hyvin ryhtyä heti sen 
jälkeen, kun kruununvoudille on asiakirj at rekisteri
ilmoitusta varten jätetty, huolimatta siitä, että itse 
reki steröim inen ei vielä olisikaan tapahtunut, sillä 
mihinkään yarsinaisiin sitoumuksiin hallitus ei kui
tenkaan tule, ennenkuin Keslruslainarahasto on luo
ton myöntänyt, mikä tapahtuu vasta sen jäU{een, 
km1 se on Teollisuushalliiuksesta saanut tiedon, että 
osuuskassa on rekisteriin merkitty. 

E:eskuslaina- Ne ehdot, jotka Keskuslainarahaston hallinto-
rahaston neuvosto on toistaiseksi asettanut luoton myöntämi

ehr1ot. Relle osuuskassoille, ovat sem'aavat : 
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Yoiduksem;u ::;aada j a  n auttia luot.toa Usuuskadsojen Kes
kuslainul'ahastosta, tulee osuuskassan olla perust.ettu Osuus
u.imint.alain mukaisesti j a  on sen hallinnossa j a  liiketoi
mes::;a nomlat.ettaya n iitä ohjeita, joita Keskuslainarahasto 
antaa. Yiimeksimainitusf'a katsanno��a ovat toistaiseksi 
�euraayat määräykset ,·uarinotetta,·at : 

1 � � .  

U�uuskassan tulee tarkotukseensa. järjestysmuotoonsa , 
hallint.oonsa j a  liiketoimell:la harj ottami:-;een nähden ottaa 
huomioon, et.tä : 

1) o�uuBkassa on peru,;tettu j äBenten"ä raj oittamatto
l1lulle lisämabuvelvol lisuuclelle : 

2) kassan toimilltapi irinä o n  määrätty, ei varsin laaj a  
nlue maaseutua, e1'im. muutamia lähekkäin olevia kyliä tahi 
pieni , taajaan asuttu kunta ; 

3) kassa ei maksa jäsenilleen suurempaa ,·oitto-osuutta 
kuin J % heidän suorittamistaan osuusmaksuista ; 

4) kassan toimi miehet, paitsi kirjanpitäjä, ovat pal
kattomia : ellei kirjanpitäjäksi ole saatavissa täysin sopivaa 
hpukilöä i lman palkkaa, tahi "ittenkuin kassan liike on kas
yanut niill suuritöiseksi, ettei voida kohtuudella vaatia ke
tään p allmtta sitä hoitamaan, tulee tOllnen hoitajalla olla 
m ääräpalkka ilman mit.ään liikevaihdon tai vuosivoiton suu· 
rnudesta riippuvaa lisäystä (tantiemia) ; 

5) kaKsast.a an netaan lainoj a ainoastaan sen omille j ä
�eniJ le vissiä, ilmoitettua tarkotusta varten, jonka t.oteutta
mi nen on omansa kohot.tamaan lainanot.tajan elinkeinoa ; 

6) jos lainanottaj a käytt�lä kasi4asta saamiallsa rahoj a 
muuhun kuin ilmoitett.uun tarkotukseen, eikä kassan halli· 
tu,.; muutosta hyväksy, on laina ,iivyttelemättä perittävä 
takaisin : 

7) kassan puhdas voitto, mikäli sitä on j älellä, 1'itt.en
kuin säädetty määrä o n  vararahastoon si irretty j a  j ako
osuudet suorit.ettu, on pantava joko vararahastoon tai eri
tyiseen käyt.törahast.oon , jonka varat o\·at käyt.ettävissä 
yhtei ;;;ten edistYl"pyrintöj en tahi osuu;:;toimintayritysten hy
Yäksi.  

2 
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2 S .  
Saadessansa luottoa Osuuskassojen Keskuslainal'ahas

tostl\ osuuskassa antautuu Keskuslainarahaston hallituksen 
valvonnan alaiseksi j a  sitoutuu sallimaan sen koska t.ahansa 
tarkastaa osuuskassan hallintoa ja tilejä. 

Osuuskassan kirjanpito-, tili- ja yelkakirjojen tulee olla 
Keskuslainarahaston hallituksen hyväksymien mallien nUl
kaiset. 

3 §. 
Luottoa haetaan Osuuskassojen Keskuslainarahaston 

hallitukselta kirjallisesti. Hakemuskirjan tulee olla halli
tuksen kaikkien jäsenten ja kirjanpitäjän omakätisesti alle
kirjoittama ja sisältää : 

1) sitoumus tarkasti noudattamaan näitä lainalls
ehtoja sekä niitä ohjeita ja huomautuksia. joita Keskns
lainarahasto antaa ; 

2) ilmoitus, onko kassalla lainoja muualta j a  miten 
paljon yhteensä a) jäseniltä, b) muilta, sekä mihin määrään 
kassalla on jo suoritettuj a ol:iuusmaksuj a, vararahastoa ynnä 
säästökassavaroja hallussaan ; 

3) sitoumus kutakin myönnettyä 5,000 markan luotto
määrää kohti lunastamaan 1 kappaleen Osuuskassojen Kes
kuslainarahasto-Osakeyhtiön osakkeita. 

Hakemusta tulee seurata : 
a) Keskuslainarahaston antaman kaavan mukaan tehty 

luetklo osuuskassan jäsenistä, sisältävä ilmoitukset kunkin 
jäsenen nimestä, asuinpaikasta, ammatista, vuosituloista "ii
meisen kunnallistaksoituksen mukaan, sekä mitä raha-a1'\-oa 
kunkin j äsenen koko omaisuuden, velat pois luettua, kassan 
hallituksen tunnollisen arvion mukaan on katsottava edus
tavan ; 

b) ote osuuskassan kokouksen pöytälcirjasta, sisältävä 
päätöksen siitä korkeimmasta määrästä, jonka yli kassan 
lainaksi ottamat ja säästökassavarat yhteensä eivät saa 
nousta ; siitä korkeimmasta määrästä, joka kassasta saadaan 
j äsenelle lainaksi antaa ; sekä siitä, että kassa on hyväksy
nyt Keskuslainarahaston antaman mallin mukaisen ohjesään
nön hallitukselleen ja kirjanpitäjälleen ; jos siihen on muu-
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t.oksia tehty, oyat ne selvästi pöytäkirjanottee�sa ilmoitet

tavat. 
4 k ;:;; . 

Jos KeskusJainarahaston hallitm; eJellisessä §:ssä mai

nittujen asiakirjai n  ja muuten tuntemiensa olosuhteiden no

jalla havaitsee oRuuRkassan luottoa ansaitsevaksi, myönne

tään pyyJ etty luotto siinä määrin kuin rahaston vakuuden 

ja kassan yleisen luotontarpeen harkitaan saJJivan. Keskus

lainarahaston halJituksen päätös ihnoitet.aal1 kas�an hallituk

selle kirj allisesti. 

)Jyänl1etty luotto on oSlluskaHsan käytettävänä kontto
kumuttilainal1 muo(lossa, kunnes se jommaltakummalta puo

len irtisanotaan. 
Luottovälipuheesta kirjoitetaan erityinen, kmwanmu

kainen luottosopimus. 

6 § .  

Osuuskassan hallituksen tulee vuosittain, ennen tam
mikuun loppua, lähettää Keskuslainarabastolle kaavanmu
kainen ote kassan tilistä ja tilinpääWksest.ä. 

7 §. 

Jos jäsen kuoleman kautta tai lUnusIK't syystä poistuu 
osuuskassast.a, on hallituksen heti annettava siit.ä ti@to Kes
kuslainarahastolle. Osuuskassan hallituksessa tapahtuneista 
henkilömuutoksista on niinikään viipym ättä Keslmslainn,ra
hastolle ilmoitettava. 

JOi' osuuskassan kokous on päättänyt muuttaa kassn,n 
sääntöjä, otto- tai antolainauksen korkeinta määrää, taikka 
jos kassan hallituksen ja kirjanpitäjän ohjesääntöä o n  muu
tettu, on sitä ko;:;kf'vasta päätöksest ä heti annettav>1, Keskus
lainaraha�tolle tieto. 
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9 !'( � . 

Osuuskai;sau hallitu,.: ou velvolliueu Ke,;kuslaillara
haston l ähettämälle blrkastajallr:> näyttiimään kaikki tilikir
jansa. ja niihin kuuluvnt liit,teet, kirjevaihtonsa ja hallitu1<
;:en kokouksi"sa tehdyt pöytlt k i rjat, sekä antamaan hänelle 
muita ka>'san koske\'ia tietojn . 

1 0  R. 
Keskuslainarahastoll Lallitukselht on oikeus jonkuJl 

edu"tajansa kautta ottaa o,>aa ke8kusteluihin osuuskai:lsan 
kokouksessa, mutta ei päätöb iin. 

l{Ull ehtojen B:ssa §:sR�i mmmtaan, että OSUUR
kaSSall tulee sitoutua ottamaan ainakin ] kappaleen 
Osuuskassoj en Keskuslainarahasto-Osakcyhtiön osak
keita kutakin myönnettyä :5,000 markan luottomitärää 
kohti, niin se tapahtuu si  inä tarkotu ksessa, että 
tämä laitos vähitellen tulisi osuuskassojcn omaksi. 
j,IyönnettY.)11 luottomäärään nähden tulce osuuskas
san sHs lunastaa itselleen ICcskuslainarahaston osak
keita scuraa va määrä : 

Kun myönnetty luotto on alle 10,000 mk. yksi 
osake ; kun luottomäärä on 10,000 mk ., mutta ei 
,iclä nouse täytecn 15 ,000 mk., 2 osaketta ; k un luotto
määrä on l fi,OOO mk., mutta ei nouse täyteen 20,000 
mk., kolme osaketta : j .  n .  e. 

Erit.yisesti on huomattava, et.tä I\cskm;;lainara
hasto ei voi lllyiintää osuuskassalle lai naa näitten 
osak keitten lunastamisecn yhtä vähän kui n  muihin
kaan kassan perustamiskustannuksiin, vaan ovat ne 
maksettavat kassan omilla s. o. tavallisesti suorite
tuista osuusmaksujsta keräytyneillä varoilla. ,Jos jä
senet sääntöjen mukaan eivät ole velvollispt ensi 
vuonna maksamaan tarpeellista määr�iä osuusmak-
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sujn, täytyy Jainanhakemir,;en Kl'skusJaillcuahastolta 
jäädä toistair,;ek:,;i , ellei kassassa o k- spllaisia  j äseniä, 
.i otka BlIOr,;tu vat heti suorittamaan tarpeel l isen mää
rän. �ämä eivät tule siitä mitään korkovahinkoa 
kärsimään, jos kassaa hoidetaan järkevästi, sillä sään
töj en mukaanhan sisäänmaksetuille osuu::lmHk8U i Uc 
on laskettava määrätty korko. 

Sittenkuin kaik k i  ehtojen 3 §:ssä m ainitut asia

kirjat on saatu kuntoon, tt'hdään luoLoll hakemus 
[{cskuslainara har,;tor,;ta saadtm kaavan mukaan 8en

raavaan 1 apaan : 

Osuuskassojen Keskuslainarahastolle 
Helsingissä. 

Kalliolan o,.;uuskusc<a lHlkN' täten Osuuska"sojen Kes
kuslainurnha�toJta viideniuhannen (.5,000) markan sllurui�ta 
luottoa. sit.outuen tarkasti noudattamaan ei ainoastaan Kes
ku,.;lainuJ:al lastoll yleisiä lailHHlsphtoja, vaa.n myöskin niitä 
ohjeita ja huomautuksia, j oita KeRkuslainarahasto katsoo 
tnrpeelli selnii kaf'sf111e al lLaa, ja oheenl iittää siinä tarkotuk-
SCR�a : 

a) Keslm,;laillal'ahaRtoll antaman kfLHvan mukaan tah-
11yn luettelon osnu::.kaR;;an jäsenititä, ,.;i:::ältävä ilmoitukset 
kunkin jäsenen nime;;tä. asuinpaika,;ta, ammatista , vuositu
loi,;ta viim ei::.ell kunnfllli staluioituksell mukaan, :;ekä mitä 
rn lta-m'yoa kunkin jäsellen koko ollla isuuden, YI · l�t poi � 
laettua, ka>isan hallituksen tunu oJli"ell  arvion l llulmfLIl on 
katsottava eclustavan :  

b) t)tteen ol'uuskassan kokouks('Jl pÖ'ytäkirjnsta , sisäl
tävä päätökselJ siitä korkeilllmasta l11äärll"tä, jonka yb 
kn ,,:-;an lainaksi othlmat ja säästökasi'A Varat yhteem;1i, eiyät 
Saa nou",ta ; siitä korkeimmasta määrä,;tä, j oka kassasta saa
daan j äsenelle laiucl.b;i antaa ; "ekii "iitä, et.tä kassa on muut
tamatta (eräillli pöytäkiljanotteessa, mainitui lla l lluutoksiJla) 
hyväki:iynyt Keskuslainarahaston ,Ultnlllan mal l i l1 mukaisen 
ohjesäänllön hallitukRelleen ja kilj:lllpitäj älleen . 

L\lotonha
kemu,;. 
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Samalla "aa osuu"ka,.;;a ilmoittaa, että kas:::alla tlitä 
nykyä on 

1) Suoritettuj a osuUiHnaksuja Smk. 

2) VararahastosRa " 
3) SäästökassaY<\l'oja " 
4:) Muita lailloj a " 

Siinä tapauk8ess,�, pUä pyytämälllllle luotto myölIne
tääll , ,;itoutuu osuuska�sa lunastamaan itselleen yhden kap
paleen Osuuskassojen Keskuslainaraha,:;to-Osakeyhtiön osak
keita. 

Jaakkimassa 15 p:nä lokakuuta 1 906. 
Kalliolan mmuskasRa : 

Kalle Kohonen .  
Hallitu lO'len puheenjohtaja. 

A rpa Pennanen. 
Hallituksen varapuheenjohtaja. 

Asa Kaksonen. 

Matti Soikkeli. 

E. Juntunen. 

J. Penttala. 
Kirjanpitäjä. 

Luotonhake muksen tnlre olla kaikkien hallitttk
sen jäsenten ja kirjanpitäjä n  omakätisesti allekirjoittama. 

Jäsenluettelossa olevat tiedot j äsenten puhtaasta omai
suudesta tulee samojen henkilöitten niinikään oma
kätisillä llimikiljoituksilla oikeiksi vahvistaa. Sitä 
" astoin tulee knnnallislmdakunnan esimiehen oikeiksi 
todistaa antamansa tiedot j äsenten tuloista viimeisen 
kunnallistaksoituks('Jl mukaan j a  todistuksensa kun
nan sinetillä vahvistaa. 

Ennenkuin Keskuslainarahasto ryhtyy osuus
kassan luotonhakemusLa käsittelemään, ottaa se sel-
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koa siitä, mIssa maäfl ll kas::;a on luottokuntoinen s. 
o.  millaisiksi sen hallituksen j äsenet ovat kotipaikal
läan tunnetut, missä määrin he ovat asiaan perehty

neet ja miten he pystyvät asioita hoitamaan. Erityi
sesti on suotavaa, että kassa ei tule Keskuslainara
hastolta luottoa pyytämään, ennenkuin se on saanut 
sellaisen kirjanpitäj än, j oka paikkakunnalla on tun
nettu täysin luotettavaksi j a  täsmälliseksi omien 
asiainsa hoidossa, joka luonteeltaan on semmoinen, 
että hän pystyy vaatimaan tarkkuutta muilta, jonka 
talouclellinen asema on varma ja joka omaa sellaisen 
s i vistysmäärän, että hän pystyy kiIjo.ja tyydyttävästi 
hoitamaan : häneltä 011 siis vaadittava e nemmän kir

j oitustyöhön harjaantumista, kuin että hän töintus
k i n  pystyy , kirjaim ia: kokoon panemaan. Itsestään 
selvänä on pidettäVä, ettei kiIjanpiUU ä saa olla j on
kun yksityisen liikkeen asiamiehenä ja  että hänellä 
ei ole sellaisia sivutoimia, j otka voivat estää häntä 
toimimasta osuustoimintahengessä osuuskassan hy
väksi. 

�äjstä vaatimuksista kirjanpitäj ään nähden on 
tarkoin pidettävä kiinni, sillä luoton , saanti voi usein 
snuressa määrässä riippua siitä, minkälaine'n henkilö 
Idijanpitäj ä  on. 

NiiIlpian kuin Keskur:;lainarahasio on saanut täy- Luottosopi-
delliset asiakirjat, tyydyttäviä tietuja kassasta sekä mus. 

val'mllUden siitä, että se 011 rekisteröity, myöntää se 
kassalle harkinnan mukaan luottoa. Sen jälkeen lä
hetetään osuuskassalle 2 kappaletta valmiiksi kirjoi-
tettua luottosopimusta, joista kassan tulee palauttaa 
toinen varustettuna tarpeellisilla I allekirjoituksilla 
Keskuslainarahastolle takaisin, samalla kun se ensi 
kerran tilaa rahoja. 



2-:1: 

Luottosopimus. 

Osuuskassojen Keskuslainarahasto 

myöntää täten Kalliolan osuuskassalle viidentuhannen 
(5,000) Suomen markan sumuisen konttokuranttiluot.on kti�"
tettäväksi niin kauyan, kuunes se jommaltakummalt.a, puo
len irtisanotaan kuuden (6) kuukauden kuluttua lakkaf.\
vaksi seuraa,-illa ehrloilla : 

1 )  OtQt tapahtU\"at siten, ('tW. osuuskassan hall itllS 
l äheWUi Kesku,;lainarahastolle kirjallisen t.ilauksen j a  rahat 
lähetetään osuuskassalle kassan määräämäl lä t.avalla. Raho
jen saavut.tua on kassan viipymättä lähetettä"ä Keskuslain a
raha:-;tolle kuitti. 

Nii n Imuvan kuin Keskuslainarabastol1 hall itus Yll.at i i ,  
tulee osul1skassan lähettää Kesku:;lainarahastolle kaa nl.runu
kaiset tierlot myäntärrilstälin lainoista. 

3) Jokaisesta otetusta määräst,ä maksaa osuuskasl'a 
korkoa neljä (4) saclalta lähettämispäivä:-;tä alkaen, ja kas
san 11yYäksi luetaan sallloin neljä (4) saclalta kustakin telt
.lystä panosta, rahojen saapumiSpiiiYän jälkeisestä arkipäi
västä alkaen. 

J 08 Keskuslainar'al l aston hallitus p äättää muutt.aa 
korkokantaa, ilmoitetaan päätös oSlluskaqsan hallituln,eIJe .  
1fuu(,ol:i astuu ;"oimaan kuuden (6) kuukauden kuluttua. 

3) Jokaiselta päii (tyneeltä kalenterivuorlelta annetaan 
osuuskassan hallitukselle tili.  Ellei tiliä vastaan teh<lä 
mnistutllsta tammikuun kuluessa, josta o:-;uuskassan hallituk
sen on Keskuslainal'ahastolle heti tieto annettava, katsotaan 
se hyväkRyt.vks i .  Tilivuoden kulueHsa kasyanut kOl'komäärä 
on maksettava ennen tielU'aaVan tanuuikuun loppua. 

4) Jos osuuskassalle j äsentensä takaisin maksamista 
lainoista kertyy Keskuslainaruhastosta lainattllja varoj a 
enemmän kuin mibi tie sillä kertaa voi .i�tlleen j äsenillensä 
lainaksi antaa. oyat liikenevät varat "ijoitcttavat Keskus
lainarahastoon osuuskal'san \"ellUl. 1 y 11enn y kseki'li . 

5) Keskusla,inarahasto saakoon, j os se huomaa OSUll,;
kas::;<ln J I laksuk;vyyn käyneen epä I'<ll'lllaksi tai sen h allin-
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nos,.;a illll8nn8en epäsäännöllisyyttä, tahi  jo;;; kassa on jättä
nyt koron määl'äaikana ffifl.ksamatta taikka muuten laimin
lyönyt, mitä lainaehdot määl'äävät, toi::;taisekRi tai lopulli
sesti kirltää kassalta luoton käyttämisen l'lekä jälkimmäisessä 
tapaukseRsa samalla määrätä kassalle annetut yarat k01'koi
Heen yh denkin kuukauden kuluesRa takaisin maksettaviksi, 

6) Jos osuuskassan hallitus on tahallansa väärin il
moittanut a"ianlaidan,  josta oikea tieto on KeskuslainarahaH
tone tarpeen osuuskassan luottokelpoisuuden arvostelemi
sessa tai Ren toiminnan asianmukaisessa vah'omisessa, pide
tään luottosopimus rikottuna ja kassalle annetut ,'arat ilman 
irtisanomista heti takaisin maksethwikt1i langel1l1eina, j os 
Keskuslainarahasto yaatii. 

7) Jos luottosopimus ilman 5 tai 6 kohdassa mainit
tua syytä Keskuslainaraha�ton puolelta irtisanotaan, päättää 
rahaston hallitus, onko konttolmranttivelka kokonaan takai
sin maksettaya heti irtisanomisajan kuluttua, yai saako maksu 
tapahtua vuotuiserissä enintään viiden (5) vuoden kuluessa, 

8) Kun luottosopimus on i rti salJottu, lakkaa osuus
kassan oikeus ottojen tekemi"eell. 

9) Jos osuuskassa tämän Ropimuksen kestäessä pure
taan, katsotaan sopimus l akanneeksi ja konttokul'::.nttivelka 
on Hilloin joutunut maksettavak" i ill l lHn irtisanomista. 

HelsingiHsä 30 p:nä lokakuuta 1 906, 

(Kes kusla inarahaston halli tn kscn all ekirj oi tus), 

.Kallio lan osuuskassa ilmoittaa täten suostuvansa 
kaikkiin tämän sopimuskirjan m ääräyktii in ja sitoutuu niitä 
tarkoin non,lattamaan, 

Jaakkimassa 12 p :nä marraskuuta ] 906, 

(Osuu"ka""an ha llitubelJ al lrkirjoitu;;), 

Luottosopimuksen alle kilj oittavat ne henkilöt 
nimensä, jotka ovat sääntöjen mukaan oikeutetut 
merkitsemään osuuskassan toiminimen ja joista on 
tehty i lmoitus kaupparekisteriin, Siis kassan puheen-



26 

johtaja tai h änen sij assaan varapuheenjohtaja yhdessä 
kirjanpitäj än kanssa. 

Nämä allekirjoitukset ovat oikeiksi todistettavat 
j a  tämä todistus allekirjoitusten oikeaperäisyydestä 
kirjoitetaan lyhyesti näin : 

N .  N:n ja N. N:n nimikirjoitukset omakätisiksi to
distavat (Paikka ja  aika): 

N. N. K. N. 
(Ammatti tai arvo ja ko tipaikka). (Allunatti tni arvo ja kotipaikka). 

Todistajien tulee kumpaisenkin olla paikkakun
nalla vakinaisesti aS'iwia ja kirjoitustaitoisia, j ota paitsi 
toisen heistä tulee olla henkilö, joka hoitaa j otakin 
valtion, kirkon tai kunnan luottamustointa tahi virkaa. 
Sellaisia henkilöitä ovat kruununvouti, nimismies, 
pappi, .kunnallislautakunnan esimies, lukkari-urkuri, 
kansakoulunopettaj a  y. m. Myöskin sopii toiseksi 
todistaj aksi joku tunnettu maanviljelysseman tai Pel
lervon konsulentti. 

Lisäluoton Tässä yMeydessä a nnettakoon jo muutamia viit-
hakeminen. tauksia lisäluoton hakemisesta. 

Keskuslainarahasto ei aina katso voivansa myön
tää vasta-alkavalle kassalle niin pa�on luottoa kuin 
Re j äsenmääräänsä j a  j äsenten tuloihin j a  omaisuu
teen nähden voisi saada. Mutta jos kassaa hoide
taan hyvin, voipi se j onkun ajan periistä ehkä saada 
l isäluottoa. Samaten j os kassan hallitus ja kirjan
pitäj ä  ovat luotettavia ja  jäsenmäärä on lisääntynyt, 
yoipi se jo verrattain p ian saada lisäluottoa. Lisä
luottoa haetaan samalla tapaa j a  saman kaavan mu
kaan kuin ensimmäistäkin luottoa. 

rrämän lisäluoton hakemuksen mukaan ei tar
vitse panna uutta j äsenluetteloa, ellei vuosi ole ku-
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lunut siitä kuin viimeinen lähetdiin ja eHtci sanot
tavia muutoksia ole tapahtunut. Mutta jos kassaan 
on liittynyt sellainen määrä uusia j äseniä, että niiden 
tulotaksoitus voipi yaikuttaa l isäluoton myöntämiseen, 
on n iistä lähetettävä luettelo, samalla tavalla laadittu 
ja todistettu kuin ensi mm äincnldn. 

Jos osuuskassan kokouksessa on päätetty muut
taa otto- j a  antolainauksen korkeinta määrää, on tästä 
l i itettävä oikeaksi todistettu pöytäkirjanote. 

Jos kassan hall ituksessa ja kirjalJpitäjän virassa 
on tapahtunut muutoksia sen jällceen kuin Keskus
lainarahastolle viimeksi annettiin niistä tieto, on asia
k hjoih in liitettävä ote sen kokouksen pöytäkirjasta, 
jossa vaali toimitettiin, sekä tieto siitä, milloin muu
toksist.a on annettu ilmoitus kruununvoudille kauppa
rekisteriin merldtsemistä varten. 

Jos ainakin yksi kesä on kulunut siitä kuin 
elJsi lUGtto saatiin, on lisäluoton hakemukseen liitet
tävä sellainen kertomus lainojen käyttämisen tarkas
ta,m iaesta, josta N luvussa mainitaan, ellei sitä jo 
enncn ole l ähetetty tai ellei Keskuslainarahasto j o  ole 
l akannut sellaista yaatimast-l. 

trOS on jOk'1l erityinen tarkotns, mihin lisäluot
t o a  a iotaan käyttää, niin yoipi se lisäluoton myöntä
mistä helpottaa, jos se hakemuksessa mainitaan j a  
lährmmin selitetään. 

Ottamalla luottoa Keskuslain arahastosta 011 osuus- OSlluskassas
kassa alistunut sen valvonnan j a  tcukastusten alai- sa Keskus
seksi. Näitä tarkastuksia Kcskuslainarahasto toimeen- lainarahas

panee virkamiestensä tai muitten asiaan perehtyneit- t�n p:tolelta 

ten henkilöitten kautta. �e tapahtuvat tavallisesti t,a:�:s��\. 
kirjanpitäjän kotona, mutta voidaan niitä myöskin 
toimeenpanna n. k. kiljanpitok'llrsscil la, joihin useam-



pia k iIjanpitäj iä kokoontuu ti likiljoineeD j a  niih i n 

kuuluvine tililiitteinf'en . Kun tarkastus tapahtuu ki r
janpitäjän kotoDil, kestää sitä tayallise1:iti kauvemm i n  

j a  on se samana neuvontatoim itus k assali i kkecn hoi
don kaikissa puolissa : s i l loin on suotavaa, että kas
sall h allituksen jäsenetkin,  mikäli m ahdo l li sta, ovat 
osan ajasta läsniL Tällaisin, tarkastuksia pyritä ii n pi
täm ään ainakin kerran vuodessa, m utta kun asiat. 
vaatiyat tai jos matkoissH muutoin sopu, toimitdaan 
ni itä useamminkin. 

Jotta kassan hal liul1:i ja kirjallvHäjä voisivat Vil
rnstautua näitä 1 arkastuksla varten, pannaan tähän 

se ka ava, jonka mukaan tarkastuksista annetaan ke r
tomus Keskuslainarahaston haUituksC' Ue . 

Osuuskassojen Keskuslainarahasto. 
Kertomus osuus-

kassassa p:nä . kuuta 1 90  toimitetusta tarkas-

tuksesta, jonka Keskuslainarahaston puolesta piti ...... . . 

E.lellisell tarkastuk,en piti 

p:nä kuuta 190 . 

1 .  

1) Kassa laskettiin heti ; rahaa oli Smk . 

Rahatilin saantopuoli tilikirjojen mukaan " 

" antopuoli " " "  
Kassa"sa oli rahaa liikaa " " ., 

" ,. " l iian "ältän " ,. 
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�) Tasattiinko erotus ja miten ? 
3) Onko osuuskassan rahoj a tarkoin pidetty erotettuna 

kirjanpitäjän omista rahoista j a  muista kassoista? 
4) Miten kirjanpitäjä selitti erotuksen syntyneen '; 

"Missä oli syy tarkastajan mielestä'? 
5) Onko suurempia rahaeriä pitemmän aikaa kassassa 

pidetty käyttämättä ') Kuinka suuria '? Kninka kauyan ,) 

II. 

6) Olik.o kir:janpitäjä merkinnyt erät kirjoihin, tarkoin 
noudattaen aikaj ärj estystä? 

7) Olivatko kaikki erät merkityt kirjoihin tarkastus
päi välin saakka '! 

8) Oliko hän ne merki�lllyt oikeille tileilie'? 
9) Olivatko päi väkirjan erät yhtäpitävät hallituksen 

pääWksien kanssa '1 
10) Onko maksuja suoritettu ilman että siitä halli

tuksessa on päätetty '? Mitkä? 
11 )  Ovatko kaikki meno erät to(listeilla vahvistetut ; 

velkakirjat muodollisesti ktmnossa (asianomaisesti täytetyt, 
lainatarkotus ja nosto- sekä takaisinmaksuehclot tarkoin 
määrätyt, allekirjoitetut, todistetut ja takaussitoumus täy
dellinen) '1 

12) Ovatko sisäänkil'joitus- ja osuusmaksut jäsenkir
jassa ja päiväkirjassa yhtäpitävät '? 

13) a) Oliko puheenjohtaja merkinnyt velkakirjoihill 
myöllnetyn lainamäärän '! b) Olivatko velkakirjat kuitatut'? 
c) Kukin nostettu raha-erä erikseen? 

14) Olivatko korot ja provisionit oikein lasketut ? 
1 5) Olivatko yhteenlaskut ja siirrot toimitetut oikein "� 
16) a) Onko tilinpäätös toimitettu ajoissa '! b) Onko 

suna omin neuvoin tultu toimeen '1 c) Mitä erehdyksiä on 
tehty '? 

17) .YIinkälaisessa kunnossa olivat kirjat ulkoasuunsa 
nähden '! 

III. 
1 8) Onko hallitus täysilulminen '? 
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19) Onko }lallitus pitänyt huolta siitä, että kruunun
voudille on tehty laissa määrätyt ilmoitukset (uusista jäse
nistä, eroamisi lmoitukset, muutokset hallituhessa, aakkos
luettelo) '? 

20) Olivatko jäsenilmoitulu;et ja  eroamisilmoitukset 
kunnossa? 

2 1 )  Onko hallitus pitänyt johtosäännöissä määrätyt 
kokoukset ? 

22) Ottolainat : K eskuslainarahastolta ? KeItä muilta, 
ehdot'! 

23) Onko otto- ja antolainauksessa pysytty osuus
kunnan määräämien rajojen sisällä? 

24) O.qko lainoja myöntäessä otettu huomioon KeskuR
lainarahaston antamia ohjeita '/ 

25) Onko laillat myönnetty kassan ja lainanottajau 
etua valvomalla (laina nostetaan ja maksetaan erissä ; laina
aika ja takaisinmaksuehdot tarkotuksemuukaiset j ,  n, e,) '? 

26) Onko lainoja myöntäessä otettu huomioon, että 
lainanottaja itse sno�'ittaa osan työstä eikä siis t.ähän osaan 
tarvitse enempää knin korkeintaan "leipäpalkan " '? 

27) a) Onko hallituksen puolesta lainain käyttämistä 
tarkastettu? 

b) Tulos ? 
c) Onko sitä pöytäkirjaan merkitty '? 
c1) Onko ryhdytty toimenpiteisiin ? 
28) Onko lainoja myönnetty muuta "akuutta vastaan 

kuin takausta '? Mitä? Oliko vakuus tyydyttävä '� 
29) a) Onko vanhentuneita velkakiljoja?  
b) Ovatko jäsenet maksaneet lainojaan ja muita mak-

sujaan määräaikoina '? 
c) Onko kirjanpitäjä ilmoittanut tästä hallitukselle ') 
(1) Onko asia käsitelty hallituksessa '? 
30) Onko lainoja uudistettu ? Missä muodos"a? 
31)  a) Onko myönnetty pitennytitä maksuajassa'), h) 

Onko se merkitty hallituksen pöytäkirjaan ? c) Ovatko h
kausmiehet suostuneet edelleen takaukseen '? 

32) Onko eroavilta jäseniltä sanottu lainat irti ? 
33) Onko kassan pitänyt ryhtyä pakkokeinoihin lni

nain t.akaisin saamiseksi? 
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IV. 

34) Onko yhteisostoista päätetty hallituksessa ja  pää
töksiä semattu ·1 

35) a) Onko ammattitarvetavarain yhteisostot mer· 
kitty päiväkirjaan "? 

b) Onko niistä pidetty eri tilikirj aa ? 
36) Onko kassa harjottanut kulutustarpeiden yhtels

ostoja? Onko kassan varoja käytetty niihin? 
37) Ovatko yhteisostot muuten olleet hyvin järjeste

tyt ja  onnistuneet ? 

v. 

38) Olivatko kaikki erät hoitokuluissa tarpeelliset ? 
39) Maksetaanko palkkaa muille kuin kirjanpitäjälle ; 

Kelle, mistä ja  minkä verran "! 
40) a) Onko hallitus kuukausittain tarkastanut kas

saa ? b) Onko siitä tehty ilmoitus hallituksen pöytäkirjaan ? 
c) Onko puolivuosittainen tarkastus tapahtunut ? d) Onko 
mitään huomattavaa näistä tarkastuksista ? 

41) Onko vuosikokouksessa käsitelty kaikki siinä kä
siteltävät asiat ? 

42) Keitä oli läsnä tässä tarkastuksessa ? 
43) Pidettiinkö sen yhteydessä hallitul,sen tai osuus

kunnan kokous ? Onko siitä mitään huomauttamista ? 

VI. 

44) Tarkastajan antama yleinen lausunto osuuskas
sasta sekä ehdotukset toimenpiteiksi tarkastuksessa esiinty
tyvien epäkohtien johdosta. 

45) Kuinka kauvan tarkastusta kesti"? 



111.  

Lainausl i ike. 

Lainausliike on pidettävä pohj ana osuuskasslli1 
sisäiselle kehitykselle. Siitä, miten se osuuskassassa 
j ärj estetään, riippuu, tuleeko j a  missä määrin kassa 
vastaamaan tarkotustaan j äsentensä luotto-olojen pa
rantaj ana j a  taloudellisen aseman kohottaj ana. Saa
vuttaakseen tämän päämaalinsa on ennen kaikkea 
pidettävä mie lessä, että osuuskassan tulee lainaus
liikkeessään pyr'kiä siihen, että se j ärj estetään pai
kallisoloj en mukaiseksi ja sellaiseksi, että se, samalla 
kun se vastaa lainanottajain elinkeinoa j a  taloudel
lista toimeentuloa sekä lainatarkotuksia, kasvattaa 
heitä jälj estettyyn taloudenpitoon, säästäväisyyteen 
j a  täsmällisyyteen raha-asioissa sekä poistaa väärin
käytökset luoton alalla. 

Jo alusta alkaen tulee osuuskassan hallituksen, 
jolle lainausliikkeen yksityiskohtainen j ärj estäminen 
On uskottu, tehdä it8elleen selväksi, että osuuskassan 
tarkotus j a  tehtävä on ,jotain enempää kuin pelkkä 
rahan lainaaminen. Lainaraha tai luoton käyttämi
nen on, jos mikään, kaksiteräinen m iekka. Oikein 
annettuna j a  käytettyrrä on se onneksi ; tarkotuksetta 
annetLuna j a  väärin l{ äytettynä vahingoksi. rrulevatko 



osuuskassan antamat lainal'ahat tuottamaan onnea vai 
vahinkoa, riippuu suurimmaksi osaksi osuuskassan hal
lituksesta j a  sHtä, miten se kassan lainausliikettä j är
j cstäessä ja hoitaessa osaa ottaa j uuri mainittuj a 
n äkökohtia huom ioon ja  soyelluttaa ne paikallis
oloihin. 

Lainausliikkeessä on kassan hallituksen siis 
oltava erittäin tarkka. :Miten siinä on meneteltäyä 
j a  mitä kaikkea siinä on otettaya huomioon, siitä 
an netaan seuraavaSS3 ohjeita . 

1 )  Lainanantomuodot. 

Lainanantomuodot, j oita osuuskassa käyttää, 
ovat kahta lajia, n imittäin lainat velkakirj aa vastaan 
j a  konttokuranttilainat. Paitsi niitä yleisiä ohjeita. 
j oita osuuskassan hallituksen johtosäännön l J  lukll 
(!{assan liikkeestä) antaa velkakirja- ja konttokurantti
lainoj en myöntämisestä, on hallituksen otettava huo
mioon, että velalljsten antamien velkakirjojell ja kont
tokuranttisopimusten tulee olla asiall isesti ja lailli
sesti pätevään muotoon laaditut. 

Velkakhja. Velkakirjat ovat khjoitettavat alem- Velkakilja .  
pana seuraavien kaavoj en mukaan, j oista kaava a) 
käytetään lyhempiaikaisia, yhdellä kertaa takaisin 
maksettavia lainoja varten j a  kaava b) pitemmäksi 
aj aksi myönnettyj ä lainoj a  varten, j otka suoritetaan 
takaisin useammassa erässä. Koska l ainanottajan on 
täytettävä ainoastaan ne lainaa kosk evat ehdot, j otka 
ovat vellmkirj assa luetellut, on välttämätöntä, että, 
paitsi tavallista saantitunnustusta j a  takaisinmaksu
sitoumusta, myöskin lain an tm'kot'Lls, malcsucrät ja nii-

3 
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1 .  Rahat ovat käytettäYllt 

2 .  Vel ka maksetaan takaisin 
( ) vuo(len ku-

luessa Heuraavissa erissä Ja  semaavina aikoi na : 

0 .  Yelalle  luetaan korkoa 
) :saualta VllOdessa. joka on maksettava kunkin .... uo-

den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  kuun p :llä, jota paitsi velan 
lyhennystä Ruoritettaessa makseblan lyhennyserälle tulev" 
korko edelli:sestii koronmaksupäiYästä sen suoritu:späivään asti . 

4. Jos minä yelan tahi o"an siitä maksamatta ollessa 
syystä taikka toisesta mel1tttäisin jäsenoikeuteni kassas"a tahi 
kassan hallituksen luvatta käyttäisin vplaksi saami:llli rahoja 
IllUUhWl kuin ylempänä mainittuun tarkotukseen, samoin 
jos en korkoja säännöllisesti suorittaisi, on velka k01'koi
Heell yhllen knukamlen kuluttua takaisin maksettaya, jo,", 
kas:;an hallitus vaatii. 

5. Osuuskassan hallituksella 
irtisanoa velka _ _  
kuluttua maksottavaksi . 

Vakuutetaan 

on valta milloin hyvänsii 
_) kuukaUllell 

p:nll kuuta 1 9  _ _ _ _  . 

.:\i llJ ikirjoituksen oikeaksi todistavat : 

Ylempänä olevan velkaswmuan Smk. , sille 
j uoksevan % :n koron säännöllisestä maksamisest'1 
sekä mahdollist.en ulosottokulu.i eu kOl'vai1.misesta, menevät 
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;\,llpki1joittaneet kumpikin oma, ta j a  toi"tensa l ) \ lOle�ta takank

tie!'ll . n i inku i n  oma"ta yelasta. 

:\ill l iki l'joitllk.;et oikeiksi todistavat : 

Konttokuranttilainat. Täni ä l ainamuoto voi tul la KOllttoku
käytänWiln ainoastaan kehittyneemmissä oloissa. 11äl- ranttilaillat. 
laisia lainoj a  otetaan, jotta k asscUl jäsenellä olisi var-
masti Raatavalla nthoja aina silloin,  kun h änen elin-
lceinollsa tarvitsee käteistä liikepääomaa. Konttoku
l'anttiluottoa myönnettäessä mä�irätääll vissi, kor-
kein lainasumma, j osta vakuus on annettava, kuten 
tavallisesta l a inast.a. Tämän perusteella saa lainan-
ottaj a tehdä oLtoja j a  panoj a  hänelle sopivissa erissä. 
Kuitenkaan eivät otot luonnolli:,;esti saa nousta yli 
kontrahclissa määrätyn korkei mman summan. Kilj an-
pitäj än työn he lpottamiseksi l i enel '  syytä määrätä, ettii 
f-;ekä otot <,ltä panot ovat tehtävät tasaisissa kym
rnenmarkoiss<1. Kontrahclissa määrätään se korko,  

jonka lainanottajal1 tulee suorittaa ottmnistaan rahoista, 
:,;ekä myvskin se korko, jonka ka.ssa suorittaa, jos 
hän täl l e  W ille asettaa yaroj a  säästöön (josta lähem-
min tuonnempana). Lainanottaj a suorittaa nimittäin 
korkoa vain niistä summista, jotka hän on tililtä ot-
tanut, j a  täm ä k orko lasketaan aina ottopäivästä 
maksupäiyään saakka .  Samalla tH\'o in lasketaan 
korko panoil1e, pcU)on tapahtumispäi västit seuraa vaan 
ottopäivään. Konttokmanttilaina U e  sovcltuu kassan 
yleincn antolainauskorko. 

Konttokuranttilainasta tulee lainanottaj an, paitsi 
HlyulLista korlwa, vuosittajn suorittaa esim . 1/'2 % myön-



Konttojw
ranttilaina

tlopimus. 
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netyn luoton määrästä korvaukseksi siitä tayaUi sta 
suuremma::;ta yaivasta, jota tämänlaatuiset lainat 
tuottavat kiljanpitäjälle. 

KonttokuranUitil iä  voi kassan jäsen sitä paitsi 
käyttää sellaisia talletuksia varten, jotka h än tahtoo 
pitää tarpeen tullen heti saatavissa. Kuta ajattele
vammaksi maanYi�jelijä käy, sitä enemmän tulee hän 
viemään käteiset rahansa kassaan siellä säilvtettäviks i � 

tulenyaaraa, varkaita j a  tarpeetonta tuhlaamista vas-
taan j a  samalla tuottamaan itselleen vähitellen 'i'1loden 
h.'llluessa tähän saakka aavistamattoman ja helposti an
saitun, vaikkakin tosin pienen tulon. Koska otot tapal).
tuvat i lman irtisanomista, tulee kassan aina pitää joku 
pienempi osa luotostaan Keskuslainarahastossa käyt
tämättä myöilllettyj en kontto1..llI'allttilainoj en varal l e'  
ja sitä paitsi ehkä käteistä rahastoa, jonka suul'uu� 
määrätään sen kokemuksen perusteella, minkä kassa 
vähitellen saavuttaa panojen ja ottojen väliseen suh
teesen nähden. )läin ollen ei korkokanta kOlltto
kuranttitilille pannuisht talletuksista voi olla .vhW 
korkea kuin sääsWkassatilillä olevista. TalLettaj ain 
ei sen vuoksi tule pitää konttokuranttitilillä sellai
sia säästöjä, j otka voivat seisoa pitemmän aikaa. 
rJ'ällaisille on säästökassatili edullisempi.  Sitä vastoin 
käytetään konttokuranttitiliä satunnaisia säästöjä var
ten, joita pian taaskin voidaan tarvita. Jäistä mak
saa kassa l�oron, j oka yllämainitusta syystä on las
kettava talletuskorkoa alhaisemmaksi, eikä missään 
tapauksessa 4 OJa" suurcmmaksi. 

Konitohl1"anttilainasopim7ts. 

Niinkuin edelliscst.ä on kä,ynyt ilmi, on osuuskas
l:3an j äsenelleen myöntämästä konttokuranttilainasta 
laadittava kilj allinen sopimus, j ossa kaildd lai naeh-
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dot ovat määrättävät. Sopi musta tehdään kaksi 
a lempana olevan kaavan mukaista yhtäpitävää kap
paletta, joista toisen kassan hallitus pitää huostas
sansa, toi nen annetaan konttokurantin käyttäjä.n nou
da tettavaksi . 

Koska osuuskassa ei voi valvoa konttokurantti
lainan k äyttämistä samalla tavalla kuin se pitää sil
mällä velkakirjalainojen oikeisiin tarkotuksiin käyt
tämistä,  niin on paikallaan, ettei konttokurantti
lainasopimusta yleensä tehdä piterrunäksi kuin yhden 
vuoden ajak si . Tämän ajan kuluttua voidaan sopi
mus uudistaa edelleen vuodeksi, j os konttokurantin 
käyttäj ä  sitä haluaa j a  kassan hallitus huomaa lainan 
olleen hänen elinkeinolleen hyödyksi. 

Sopimuskaavan muut määräykset käyvät ylem
pänä sanotusta selville : niitä kohtia, jotka koskevat 
konttokuranttilainan kirjanpitoa, käsitellään tämän 
käsil{irjan k irj anpito-osassa. 

K 0 n t t 0 k u r a  n t t i l a  i n a S 0 P i m u  s .  

. ....... osuuskassa 
myöntää t äten .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . 

tässä alempana nimitettyä vakuutta vastaan 

( . . . . . . . . . . . . .  ) Suomen markan suuruisen konttokurantti-
lainan käytettäväksi . .  p:stä ..... . . ... . . .. kuuta 19 . . .. . 

.. päivään .. . . . . . . . . . . . .  kuuta 19 . seuraavilla ehdoil l a :  
1 )  Sopimusta teht.äessä saa konttokuranttilainan ha

kija käytettäväkseen vastakil:jan sekä suorittaa kll:i anpito-
maksuna . . . . . . . . . . . . . ( . ) prosenttia myönnetyn luo-
ton koko määrästä. 
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2) Konttokmantin käyttäj ä kuittaa tililtä otot vas
takirjaansa, joka on rahoja nostettae,,;sa kassanhoitaj alle näy
tettävä, ja antaa niistä vaaclittaessa osuuskassalle eri kuitiu ; 
parrot kuittaa osuuskassan kirjanpitäjä samoin yasta
kirj aall. 

3) Otat saa konttokurantin käyttäj ä tehllä ilmatl  
irtisanomista, j a  suorittaa osuuskassa ne viimei stään kym
menen päivän kuluessa ; kuitenkin saakoon osuuskassa ra
hanpuutteen sattuessa ::luoJ"ittaa otettayan määrän puol ikuu
k ausittain vähintään 1 00 markan erissä. 

4) Pienin pano, j onka konttokunmtin käyttä.i ä  saa 
t ilille tehclä, on kyulluenen · markkaa. . 

5) Konttokurantin käyttäjä maksaa korkoa 
( . . .  ) sac1alta yuode,.:sa kustakin tililtä otf'tusta 

määrästä siitä päivästä lukien, .iona otto tapahtuu, ja las
kee osuuskassa konttokurantin käyttäjän hyväksi korkoa 
samoin ( )  sarlalta yuodessa kustakin 
\'elan lyhennykseksi tehdystä panosta panon tapahtumis
päivästä lukien. J 08 panot uousevat ottoj a  suuremmi ksi . 
maksetaan niistä korkoa ( )  sadalta. 

Jos osuuskassan hallitus päättää muuttaa korkokantaa, 
autaa se päätöksestä konttokurantin käyttäj älle heti tiedon. 

6) Konttokuranttivuoden päätyttyä antaa osuuskas8a 
konttokurantin käyttäjälle tilin. Jos tämä ei 1-:1: päivän 
kuluessa sen saatuaan tee tiliä vastaan muistutusta, katso
taan hänen se hyyäksyneen. 

7) Jos lwnttokuralltin käyttäj ä tämän sopimuksen 
kestäessä kuolee tahi hänen omaisuutensa luovutetaan kOll
kurssiin, katsot.aan sopimus lakanneeksi ,  j a  on konttokurantti
velka yhden kuukanclen kulue�sa sen jälkeen korkoi neen 
j a  kuluineell suoritettava, jos osuuskassan h allitus lllUl 
päättää. 

8) Konttoknrantill käyttäj än tulet;) konttokuralltti
\Tuoden loppuesola suorittaa oSlluskassalle konttokurantti
velkansa korkoineen. Jos se laiminlyädään, on konttokuran
tin käyttäj ä velvollinen suorittamaan tililtä ulkona olevall" 
määrälle kumIen (6) prosentin yuotuiscn koron sekä kor
vaamaan kaikki o"unskassan kustannukset lainan valvomi
sesta j a  hausta. 
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9) J 08 osuuskassan hallitus huomaa konttokul'anttia 
varten asetettul vakuuden arvon alenneen tai jos muut sei
kat siihen antayat aihetta, voi osuuskassan hallitus irti
sanoa joko koko myönnetyn luoton t.ai jonkun osan siitä, 
ja tulee konttokurantin käyttäjän sellaisessa tapauksessa, 
yhden kuukauden kuluessa irtisanomisesta, teh,lä vaadittu 
suoritus, jollei hän sitä ennen ole asettanut osuuskassan 
hallituksen hyyäksymää lisävakuutta, eikä hänelle sen no
.ialla ole myönnetty oikeutta nauttia alkuperäistä luottoa. 

1 0) Kun konttokuranttilaina on irtisanottu. lakkaa 
konttolmrantin käyttäjän oikeus oUo.ien tekemiseen . 

Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappa
letta, joista toinen on annettu konttoku ralltin käyttäj än 
noudatettavaksi. 

............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ . . . . . . . . . . .  p :nä . kuuta Hl 
osuuskassa. 

Hallit llksen puheenjohtaja. Kirjanpitäjil. 

A.llckilj oittan. ilmoitta täten suostl1vansa 
kaikkiin tämän sopimuksen määräyksii n j a  sitoutu . 
niitä tarkoin noudattamaan. 

Kaikesta siitä, mitä tällliil1 sopiJlluksen mukaan tu-
Je ...... olemaan ...... ..... ...... . . . .  . ....... ........ . . . ............ osuus· 
kassalle yelkaa pääomaa ja  korkoj a, sekä kuluista, joita 
osuuskassa sen johdosta saattaa tulla kärsimään, ole . .  
hyväksyen jälempänä seuraavat, palltatusta omaisuudesta 
osuuskassassa voimassa olevat yieiset määräykset, osuuRkas
�alle j ättän allamainitnn vaknml en, .ioka tun
nustetaan. 

r:nä kuuta J �J . 

( )makäti se allekirj oitukse 
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Määräyksiä konttokuranttilainan panttina olevasta 

omaisuudesta. 

()suuskas"all hallitus on oikeutettu. vaan ei velvolli
nen, m illoin tarpeelliseksi katsoo, konttokurantin käyttäjän 
kustannu]�sella toimittamaan 'pautattujen tavarain vartioi
mista sekä velvoittamaan kOllttokurantin käyttäjän, uhalla, 
että konttolmranttiyelka muutoin on heti takaisin makset
tava, ryhtymään tarpeelliiiiksi havaittuihin toimenpiteisiin 
panttiesineiden suoj elemiseksi pilaantumiselta tahi muulta 
vaaralta. Niinikään on osuuskassan hallitus oikeutettu, vaau 
ei velvollinen, pitäJllään lmolen pantattuj en tavarain vakuut
tarnisesta palo,ahingon varalta. Osuuskassan hallituksen 
ec1ustajalta älköön missään tapauksessa kieli ettäkö pääsyä 
pantattujen tavarain säiJ:vtyspaikkaan. 

l( un velkaldlja tahi muu arvopapel'i on konttokmant
tilainan panttina, olkoon lainanottajan asiana ryhtyä kaik
kiin niihin toimenpiteisiin. jotka lainan ollessa maksamatta 
ovat tarpeen arvopaperiin perustuvan oikeuden säilyWi
J1liseksi. 

Milloin panttia yastaan myönnettyä konttokurantti
lainaa ei suoriteta määräaikana, on osuuskassa oikeutettu, 
konttokul'antin käyttäjää kuuluRtamatta, laissa hakematta ja 
panttia myytäväksi julistamatta , muuttamaan pantin rahaksi 
:;i)]ä tavalla, minkä hallitus sopivimmaksi katsoo ja saadusta 
hinnasta korvaamaan itselleen sekä konttokul'anttivelan kur
koineen että. kaikld pantin tc'llda kärsimänsä kulut kuin 
myöskin lainhaku- ja oikeudenkäyntikustannukset. Ellei 
pantti tähän riitä , on yt'lnllisen slloritet.ta\"a  puuttuya määrä. 

Vakuus : 

Takaussitoumuksen kaava konttokuranttiJainaa varten. 

Sitoumus kirjoitetaan konttokw·anttisopimukseen. 

Edellä olevan sopimuksen kautta N .  N:lle myönnetyn 
- (000) Suomen markan suuruisen konttokuranttilainan 

takaisin maksamisesta korkoineen kuin myöskin mahdolli
sista lainhakukustannukRista sekä muiden sopimuksen eh-

• 



tojen täyttämisestä, takaavat allekirjoittaneet omasta ja toi
sen:,;ft (toistensa) puolesta. kuten 0Illast" yelasta, vakuutR
taau. Paikka ja aika. 

N. N .  N .  � .  
(ammatti tai HITonimi ja  asuinpaikka). 

Että takaajat N. N .  ja N. K .  omakätiscsti ovat kir
joittaneet nimensä edelläolevan sitoumuko;pnsa alle, todista
vat sam assa läsnä ollpina : 

N. N. N. N .  
(a1llmatti tai arvonimi ja  Ui::ninpaikka). 

2) Vakuudet. 

Kokemus tavallisissa pankkiliikkeissä todistaa 
jo, että jos lainattaessa kiinnitetään huomiota yksin
omaan siihen rahassa mitattavaan varmuuteen, siihen 
aineelliseen varmuuteen, minkä lainanhakija tmjoaa, 
kärsitään u ein suuriakin tappioita. Etevä pankin
johtaj a  kiinnittää näin ollen ai.na huomiota myöskin 
siihen,  millainen lainanhakija itse on, millainen hä
nen luonteensa j a  yksityinen elämänsä on. Sen ohel la  
pannaan suurta huomiota siihen, mi llaisia hänen am
m attikykynsä ja  taloudenhoitotapansa oyat. Vieläkin 
suuremmassa määrässä tulee osuuskassan kiilmittää 
huomiota tähän näkökohtaan. Osuuskassassa on ensi 
sij assa pidettävä silmällä lainanhaldjan mieskohtaisia 
kelvollisuuita. Siellä täällä ulkomailla lainaavat useat 
osuuskassat rahoja ilman mitään vakuutta, j opa ilman 
takaus takin , ehdottomasti kelvollisiksi henkilöiksi 
tUl1lletuille j äsenilleen ; onpa j o  meillä Suomessakin 
sellaisia kassoja, jotka myöntävät lainoj a  ilman mitään 
vakuutta erittäin huolellisiksi tunnetuille,  jopa joku 
kassa kaik illekin jäsenillensä. Kaikki osuuskassat 
taas t:'mpimättä hylkäävät ne lainahakemnkset, joita 
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tekevät esim. j uopot tai muussa suhteessa Jwikko
luontoiset henkilöt. 

Lainat ilman vakautta. Kuten sanottu, on ole-
,·almutta. massa osuuskassoja, j o issa j äsenten luottamus "pank

kiinsa" ja  toisiinsa on niin suuri, että k assa voi an
taa lainoja ilman vakuuksia. Tämä on se ihannetila, 
j ohon kaiklden kassoj en on pyrittävä. Kohta alussa, 
kun kassan. toiminta on uutta j a  outoa ja etenkin 
jos j äsenten yalinnassa ei ole oltu kylliksi tarkkoja, 
niin että kaikkiin ei  täydellisesti voi luottaa, voi kui
tenkin olla varovaisinta, ettei tällaisia lainoja myön
netä. Kassan lainanantaj ien saamisten varmuus e i  
tosin vähene, vaikka kassa antaakin vakuudettomia 
lainoj a :  ovathan kassan j äsenet l'aj attomaan lisämak
SUlm sitoutuneet, mutta j äseniä itseänsä voi pelottaa 
se mahdollisuus, että he kaikki saattavat j outua kär
simään yhden velallisen huolimattomuuden ja  maksu
kyvyttömyyden tähden. Mutta heti, kun j äsenet on 
opittu tuntemaan luotettaviksi j a  kun kassa on käy
nyt j äsenilleen niin tarpeelliseksi, että he todella kat
sovat sen olemassaolon menestyksensä ehdoksi ja  
sentähden tekevät parhaansa, vmjellakseen sitä ja  sen 
kautta toisiaan vahingoilta, myöntäköön osuuskassa 
lainoj a ilman vakuutta. Se helpottaa kassan käyttä
mistä j a  herättää jäsenissä itseluottamusta. 

}(un lainat myönnetään ilman vakuutta, tulee 
hallituksen luonnollisesti olla kahta huolellisempi j a  
tarkempi lainojen myöntämisessä. 

Vakuudet, j oita vastaan osuuskassa saattaa lai
n oj a  myöntää, ovat seuraavat : 

mc�kohtai- Nieskohtainen takaus. Tässä tapauksessa on ta
nen takaus. kausmiesten mieskohtainen kunnollisuus j a  täysiva-
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raisuus tarkoin punnittava sekä piclethiyä silmällä, 
että he omakätisesti j a  tunnettujen to distaj ain läsnä
ollessa ovat tehneet takaussitoUllluksensa. 

Kiinnitys kiinteään omaisuuteen. Kun lainoja 
myönnetään kiinteistöön saatavaa ldinnitystä vastaan, 
on omaisuuden arvo tarkoin punnittava ja laina ra
,joitettava swmnaksi, joka kaikkina aikoina voidaan 
avoimessa kaupassa epäsuotuisissakin oloissa kiin
teistöstä saada. Ennenkuin laina myönnetään, on 
siis omaisuuden arvosta otettava selko asiantuntij ain 
toimittam an tutkimuksen kautt:'l. Koska kiinnityk
sen antaminen vaatii verrattain suuria menoj a  lainan
ottajalta ja osuuskassan sitä vastaan m.viintäm ä luotto 
useimmassa tapauksessa tulee olemaan pieni, ei tätä 
vakuusmuotoa ole syytä käyttää muuta kuin ehkä 
erityisissä tapauksissa. 

Arvopaperipantit. I 1Iyöskin tässä tapauksessa on 
11 antti tarkoin arvioitava j a  laina määrättävä arvo
paperien myyutiarvon mukaan. Jos panttina on yksi
tyisten yritysten osakkeita, on arvioitaessa kiinnitet
tävä huomiota näiden yritysten tilaan j a  voiton mah
(lollisuuksiin. Hyvässä luottamuksessa ei mitään 
panttia saa ottaa vastaan. Osakkeet, j oiden merkitty 
arvo on satoja markkoja, voivat usein olla kokonaan 
arvottomia. 

Osakkeita eri kauppa- ja teollisuusyhtiöissä ei 
yleensä olisi hyväksyttävä vakuudeksi, koska osuus
kassan hallitus useimmissa tapauksissa e i  voine arvos
tella niiden arvoa. Sitä vastoin on osakkeita van
hemmissa pankki- j a  vakuutusyhtiöissä yleensä pi
dettävä varmoina. Mutta myöskin niihin nähden olisi 
sitä varovaisuutta noudatettava, että l ainaa ei myön
netä niiden täyteen arvoon asti . 

Kiillnity�. 

A rvopal'eL'i
l'antit. 
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Säästökassalriljapantit. Jos sääsWkassakilj a  on 
säännöllisessä järjestyksessä, voidaan empimättä 
myöntää koko sääsWsumman suuruinen laina. Ta.
vallisesti asetetaan laina kuitenkin hieman albaisem
Illaksi, esimerkiksi yhdeksäksi kymmenesosaksi talle
tetusta summasta. 

Henkivakuutuskiljapantit. Ne lainat, jotka täl
laista valmutta vastaan voidaan myöntää, määrää va
kuutuskhjan takaisinostoarvo eli se summa, j onka 
vakuutusyhtiö maksaa kirjasta, jol lei vakuutusta pit
ldtettäisi, vaan sen annettaisiin raueta. Ennenkuin 
laina myönnetään, on siis sIltä vakuutusyhtiöltä, joka 
on kirjan antanut, hankittava kirjallinen tieto sen 
takaisinostoarvosta siihen aikaan, j olloin laina myön
netään. Tämä takaisinostoarvo on aina paljoa pienempi 
kuin se vakuutussumma, joka on kirjaan merkitty. 

['avarapantit. Tavarapaniit. Koska useat tavarat ovat sen laa-
tuisia, että ne helposti pilaantuvat., kun niiden säi
lyttäminen on hankalaa ja  ne sopivan säilytyspaikan 
puutteessa saattavat joutua hukkaan, j ota paitsi nii
den hinnoissaldn tapahtuu melkoisia vaihteluj a, on 

osuuskassan mahdollisuttden n!1tkaan kartettava lainojen 
myöntämistä tavampantteja vastaan. Poikkeuksen tästä 
voi kassa kuit.enkin tehdä, kun jäsen lainan vasti
neeksi tarjoaa kassalle viljaa, jonka vast.aanottami
nen ja parempaan myyntiaikaan säästäminen  saattaa 
tuottaa kassoill e  ja siten myöskin niiden jäsenille 
melkoista hyötyä, kuten esimerkit muntamien Etelä
Pohjanmaan kassojen kauransäästölainoi�ta ovat osot
taneet. �1utta tällöinkään ei kassan pidä myöntää 
lainaa pantiksi annetun viljan (tai tavaran) täyteen 
arvool1 asti, \aan ainoastaan niin paljon, että pantu 
hint.ojen mahdollisesti aletessakin ,'astaa lainamäärää. 
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Viljaa tai siementä ei muuten pidä ottaa pantiksi 
muuta kuin siinä tapauksessa, että yhteismyynti sen 
kautta saadaan aikaan. Vilj aa vastaanotettaessa on 
tarkastettava, että Re on täysi ul'voista. 

Ne ehdot, j oilla osuuskassa myöntää lainoja 
panttia vastaan, olipa pantti mitä laatua hyvänsä, 
ovat osuuskassan yleisessä kokouksessa määl'ättävät. 
Mitä tällaisten ehtojen tulee sisältää, nähdään kont
tokurantti sopimuskaavan loppuun painetuista mäii
räyksisiä konttokumnttilainan panttina olevasia omaiSttu

desia sho. 42. 

3) Lainojen myöntämisessä huomioon otettavia 

seikkoja. 

Lainoj a  myöntäessään tulee kassan hallituksen 
ottaa tarkasti huomioon, mitä on säädetty kassan 
�ääntöjen 14 §:ssä sekä hallituksen johtosäännön 1 5  
-17 §§:sSä. Samaten on mielessä pidettävä, mitä 
osuuskassan yleinen kokous viimeksi on päättänyt 
siitä korkeimmasta määrästä, m inkä kassa voi yh
delle j äsenelle lainaksi antaa. 

1'äydennykseksi siihen, mitä mainituissa koh
dissa sanotaan, esitettäköön tässä vielä seuraavaa. 

TJainahakemuksia käsiteltäessä otetaan . ensin Lainanhaki
kysymyksen alaiseksi lainanhakijan kuntoisuus j a  jan mipskoh
voipiko siihen nähden hänelle lainan myöntää. Tässä tainen kel

ei saa kiinnittää huomiota yksistään siihen, että lai-
yolli�mlS. 

nasta asetettu vakuns on siksi riittävä, että laina -
voidaan siihen luottaen antaa. Eikä lainaa missään 
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tapauksessa pidä myöntää, j os on päteviä syitä epäillä, 
että lai nanottaj et ei tule täyttämään lainaan kuulu
"ia sitoumuk sia tai että takuumiehet saavat maksaa 
]ai 11<1n . Se olisi nimittäin häpeäksi koko kassa lle j a  
etenkin sen hallitulnicUe. Koska j äsenen arvflstele
m ineIl tässä suhtees�m on arkaLuontohlen asia, O l l  
parasta ,  että hallituk:scn jäsenet, päästäkseen siitä 
selville,  tekcrät itsel l een kysymyksen : "Jos tuo jäsen 
tuHsi pyytämään lainan minulta, antaisinlco hänelle 
lainan omista rahoistani Hman t akausta?" Jos tähän 
kysymykseen yastaa myöntävästi, niin YOiUaall lai
nanhakij a  pitää luoton arvoisena. Mutta jos  kysy
mys panee ajattelemaan : " En minä omista rahoistan i 
antaisi, mutta kun on kysymyksessä vaan kassan 
rahat j a  hänellä sitä paitsi on täysin pätevät takuu
miehet, niil1 saakoon lainan, takullllliehethän siitä 
vastaavat !" ,  silloin 011 pams hylätä lainahal\:emus, 
koska epäi l.\Ts osottaa, että luotetaa n  takuumiehi i n  
eibi lainallhakij aan i tseensä, kuten p itäisi .  

Kun lainanottajan mieskohtaisl'sta kelvolli suu
desta on päästy selville, ryhdytään itse lainaa j a  sen 
�,hteydesRä olevia seikkoj a  arvostelemaan . 

Lai llatar!w- �fit ä lainatarkotuksiin ensin tule!', niin on osuus-
t l lbet. k assoj C1 1 , mikäli mahdollista, kohdisteLtava liikkeensä 

sellaisten lainoj en l llyöntämiscen,jotka tarkottavat maa
taJouden hmjottamisessa j a  parantamisessa tarvittavan 
lyhempi aikaisen luoton (liikeluoton) tyydyttämistä. Nä
mä l ainat ovat lainanottaj an kannalta katsottuna tuotta
vaisunteensa' nähden ecluU is immat, j a  saa hän niistä 
usein piankin hyötyä. Aina on pidettävä lniclessä, että 
osuuskassan tarkotus ('tuI)äässä on ed istää j äsentensä 
elinkeinoa j a  että muihin tarkotulcsiin tarvittavia lai -
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noja on myölmettävä vasta toisessa �ij assa. Sellaisiin 
tarkotuksiin kuin kiinteistön hankkil'IUseen j a  laajem
piin maanparannuksiin, jotka vaativat sumempaa ja pi
tempiaikaista luottoa, ei osuuskassan sitä vastoin pitäisi 
myöntää lainoja ainakaan niin kauan kuin liikepää
oma on pieni, eikä siitä niin ollen joudu vähääkään 
siduttavaksi tällaisiin tarkotuksiin. Alussa on muu
ten paras supistaa lainatal'kotuksien luku enin tuot
taviin j a  lainanottajia enin hyöd�Tttäviin, j a  vasta kun 
j Ollklll1 verran kokemusta on saavll tettu, vähitellen 
lisätä lainatarkotuksien lukua. 

Osuuskassan hallituksen tulee ehdottomasti pi

tää kiinni siitä, että laillatarkotw, mainitaan velka
kil:j assa. Kuta tarkemmin lainatarkotuR määrätään, 
sitä parempi. Kiinpä olisi esim. maanvilj elyksecn 
myönnettyihin lainoihin nähden määrättävä paikka, 
missä työ on tehtävä, työn laatu sekä miten pa� on 
työtä on suoritettava (miten sunri pinta-ala saatava 
vi� elyskuntoon ; miten monta metriä oj aa kaivettava, 
j .  n. e.). Muihin lainatarkotuksiin nähden on mene
teltävä samoin. �illä kuta tarkemmin lainatarkotus 
on määrätty, sitä paremmin tulee vähemmänkin huolel
linen l ainanottaj a sen täyttäneeksi ja sitä helpompi 
on hallituksen tarkastaa, että laina on oikein 
käytetty. 

Aivan ylimalkaisesti ilmoitettua lainatarkotusta , 
kuten "maanvilj ely kseen", "taloustal'peisID1" ,  " karj an 
parantamiseen" j .  n .  e., ei pidä hyväksyä. Sillä nu
hin sopii miltei mikä tarkotus tahansa. Lainanhaki
j alta on aina vaadittava, että hän tarkoin on ajatel
lut, millin hän rahoj a  tarvitsee. 

Jos hallitus joskus asianhaarain pakosta on 
myöntänyt lainoj a  sellaiRiin tarkot,nk:siin, joita ilman 
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muuta ei voi pitää lainanottaj an maataloutta edii'itä
vänä tai joiden tarpeellisuuuesta \Toi syntyä epäilystä, 
f:lopii rahoja tilatcssa tai lainoista il moittaessa Kei'i
kuslainarahastollc lyhyesti mainita n e  asi anhaarat , 
jotka lainaa myiintäessä on otettu huomioon.  

"Jlissään tapauksessa e i  pidä sa ll ia ,  että laina
tarkotuksen i lmoittamisessn k ierrellääl1 . Se on aina 
suoraan i lmoitett a\'a. Eikä siinä mitä�tl1  pcittelemistii 
o le ,  j os se ei tal'kota turhuutta. .Jokainen kuitenk i n  
käsittää, että maamiljelij äl lä  o n  muitakin rahan tal'
peita kui n yksin taloutensa panmh\ ll1 ista tal'kot
tavat. 

Lainojen �Iuttll e i  s i l l ä  hyvä, et tä osuuskassan hal l i tus 
suuruus. 1m täysin selvi llä si itä, mi  hin tarkotulcseel J  kassast.a 

laillat ut rahat käytetään. H a l lituksen tulee myiiski ll 
katsua, että pyydctyt lainat suuruudeltaan ovat ilmoi
tettl�j ell tarkotustcn muka i set sekä hnrlö ntansa 11111-
kaan n� oittaa l ainamäärät kohtuullis iksi summiksi . 
Kuhnnkin tarkotukscen on myiinneW:Lvä ainoasLaan 

, 

::;en verran luottoa kLlll sen suorittami seen välttä
mäWim ästi tarvitaan. O:-ill\ lskassa ei \TOl kOR
kaan kannattaa hyvin suuria yrityk s i ä. \futta sen 
tal'kotuksen ahan onkin auttaa ja tukea j uuri pieniä 
elinkeinoja.  Sen nlOksi tuottaa se enemmän hyötyä 
ja t,yöskentelec parhaiten oman päämääränsä puole sta, 

. jos se j akaa varansa useihin p ieniin la:inoihin. Täm�i 
on välttämätöntä eräästä tOi tlcstakin syystä. Jäsel1ct
hän oyat kaikki vastuunalais ia  kassan sitoumuksista. 
Tämä vastuun alaisuus on luonnollisesti kepeämmin 
kannettavissa ::;iinä tapauksessa, että si.t01mmkset oyat 
lukuisia ja l'ieni ii ,  kuin jos ni i tä on vähän j a  suuri i\ .  
8.illä tappioiden \Taal'a j a kautuu silloin myöHkin.  .Ja 
vielä.  l(okel11 1 lH o n  osott.nllut, pttä lainanott.l:\jat etOll-
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kin �i l l ( ) i ll ,  k l ln osu l l�kat)sa a l ottc"ta l i i k keel1Hii, mw i n  
tabtoynt mahdolli simman SllUl'ell la inan aina kork e i m 
paan ilntolai JlamäärMn saaldca j n  ta\"al li sest i suurem
man k uin sillä ke rtaa eh k ä edul l i sesti \'oi ,rat käyttäii .  , 
I(U11 korkein määrä , jonka jäsen ��h tai kaa I'oi Haada 
kassasta lainah i , on qj lli tett l l  j a  h än heti pyrki i 
ottam aan kaikki ulos, llHn on si itä se1ll'a uksena, pttii 
hän pitkään aikaan, eli siksi k u in hän on ehtinyt 
maksaa lain aansa t akaisin, ei  \"oi saada luottoa kas
silshl. Tämän estämi seksi on yaroyaisinta, että ensi 
cLikoinct myönnetään yaan verrattain l)iell iä lai n oj a  

j a  yusta si tten, kun j onkun ,'elTan kokemusta o n  saa
nttettll, tarpeen mukaan sl lUl'e mJJ i a La inoj a . Pienem
m istä ' la inoista on n i mi ttäin sr etu, että Lainaa vas
t.aava työ on helpommi n suoritettu Ja suoriutuu lai
l tanottf�ja lai naa m aksaessa siHä p(trt�mmil1 kuin jo� 
suurempi l aina on k,vB'y mykse:,:s�i. Ko kemus etenkin 
kohittymättömissä oloissa toim ivista k assoista osot
taakin, että kuta pienemmät l ainat oyat o l l eet, s itä 
helpommin ovat l ainnnutt<\jat voineet noudattaa täs
mällisyyttä lainojen maki:lul::is<l, ja päinveli:3toin.  Tämä 
onkin lulinnnl listh, jos othw huomioo ll, että monin 
paikOhl ei hlOton käyttäm i sesHä ole o l l enkaan totuthl 
täsmäll ii:lyytecn ei kä ajoissa m raamaan rah oja mak
su a Yil l'ten. Jos laimmott<1j Hle heti < 1 l l 1 �ta sen kautta, 
oU,ä maksett,lYat l ainat oyat viellet, saaflaan osote
t llksi,  että läsmällisJ'yden noudattaminen ei olekaan 
11ii:D \7aikea asia kuin mi ksi e hkä sitä luu Leyat. j a  
t >ttä se helpo�ti k äy päinsä, on j o  pcl \jon voi tettu . 

Kuten esitetyiRtä näkökohdista k �i,v Rclvillc, on 
I lsUllskassan raj oi tettava yksity iset l ain at sellaisiksi 

'ilU n m i ksi, jutka ovat oik eassa suhtef'ssa ka�Ran tar
kotusperään . 'iu u rnu t een .i a k ok l l  Y<lstull nalaisnutecl1 . 



Laina-aika. J ja ina-aj al1 j a  lainan takaisiumaksun mitiiräämi-
nen on h,Fin htl'keä aRia. Siitä, miten nämit onnis
tutaan saamaan sop i"\iksi, riippuu, vastaako osuu�
kasRan myöntämän llJOton hiyttämillcn tarkotustaan 
vai ei . Kum})aakin määrättäcssä on ehdottomast i 
otettava huomioon rahan hidas kiertokulku maata-
10udeRsa. illaamilj elij ä saa nimittäin kiinn i pane
mansa rahat h arvoin takaisin lyhyen u,jan kuluessa . 
Hänen täyty�', riippuen aina siiUt, millin rahat on 
käytetty, odottaa vuosi j a  par i ,  jopa pitempiki.n a ika , 
ennenkuin pääoma ja (yö, jonka hlil1 on sijoi ttanut 
maanlJarannuksiin, siemelliin, työaseihin ja koneihlll, 
apulantoihin, siitoseläimiin j a  talousl'akennuksiin J'. 
m. si itä tulee takaisin.  ,Ja usein saa hän sitä paitsi 
näihin pannut rahat takaisin ainoastaan pien issii 
erissä pitemmän ajan kulueRsa. Laina-aika j a  takai
sinmaksuehuot ovat siis määrättävät sen mllkaan, 
mihin tarkutukseen laina käytetään j a  arviollnalla, 
minkä ajan kuluessa se ehtii hyödyttää lainanottaj aa . 
Sen lisäksi on luonnol l isesti vielä otettava huomiooJl 
kunkin )'bit.yisen lalnanottajan takaisinmaksuk,Yky, 
sillä, l'jjppuen lainallottajan �Tleisestä taloudellisesta 
tilasta, voivat l aina-aikaja takaisinmalnmmäärät, jotka 
toiselle ovat Hopivat, to iselle olla Ropi ll1 attomat. 

Yhtä vähän h.'"Uin lailla-ai.kaa m äärätessä saa 
menetellä Hiten, että kaikille lainoi I l (\ käyt("ttiinpii 
ne mihin tarkotukseen ta bansa, m;detaan' yhtH 
pitbi lallHl-aika, 'yhtä vähän tarvit::;ec laina-aj an sa
maan tarkotukseen myönnettyihin lainoihin nähden 
olla yhtä pitkän. Toisen lainanottajan asema voi 
näet olla sella.inen, ett.ä hän, huolimat.ta siitä, eWi 
lainatarkotus vaatisi pitemlJää takaisinmaksuai kaa, 
yoi maksaa lainan lyh.vcmm�18sä aj assa, kun sitä \"as-
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toin toisen t a lo l l d el linen asema vaatii p i telllmän 
m aksuaj all . I(utakin .yksityistä lain a a  myiilltiiessä on 
laina-aika erikseen mä äl'MtäYä lainanoth0 a l i t' sopi
vaksi. Luon nollista on tieten kin, ett  ä lain an ei  pidä 
myiintää I.\' h�'emmäks i ,  mutta ei m'yöskii äll pitt' l1lmäksi 
aj aks i k u i n  mitä laimm t arkotus ja laina nottajan 
takaisillll1<l ksukyl,T YlilttämiitWmästi ynati\"(lt. Jos 

L ,1 
l ai na-aik a  asetetaan l i ian lyh�'eksi, käy lainan mak
sam inen lainaJlotf<\j aHe l'<l siUanlksi ja pakottaa se 
häntä uuuistamaan lainan.  mikä Oll välteWiYä. Jos 
l aina-aika taasrn nsetetaan liian l)itbi bi,  yoi :-;e lai
mentaa lainanottaja n  pyrkimystä nutksaa laina pois ; 
liian pitk än laina-1\j an knut ta situo l n in an ottaja sitä

l lai tsi ]uott,onsa kassassa, niin ett.ei hän \'0 i saada 
uusia lainoj a  ja j01ltl l l l  myöskin tarpppttom ast i  mak
sam aan ko rkoj a k assaan . 

)Jiill ku i n  edelliisanotusta käy s(' ! \"ille, on mab
(lotonta laina-aikaan nähden antaa siksi yk:;;ityif'
kohti in mel1Pviä neuyoja, että n i i t i i klls:-.akin eri 
tapau k sessa ehtlottom asLi y()i�i st" ll I 'Ma. ,Jo l lkunlai
se ksi ohj eeksi Yl )j neo kllit f'n k i n  mnln i ta ,  I l lHcn pit
kiksi aj oj}"si osullskassat 1 I\"nt �· I (' i:-. i ll1 min myöntä
neet l ainoja eri t arkntllksii n .  

PelloJl ,  suon j a  niityn ojittoltliseen sekä uutis

riljelykseen on lail10j n l1l.v iin I l l'tt�- :-3-:) yuodcksi , j os
Jens lyhemmäksikill , l i kaa,  h mTuin p i t emm äksi .  

Erilaisten siem l'nfen hankkimiseen mytill l H'tyn lai
mm takaisin m akslwhdot un määriltty "en m ukaaJl, 

mitä tiiem ent il on hank ittu. :\iinpii. esi m. l a i n at. lcau
. l'ansiemenen OSl oon on myönnetty 8 n knuk au deksi : 

Iwinänsiemenen ostoon ainH :2 yuod eksi.  
Työaseiden j a  p ienem))jpn koneiden ostuon ova! 

l ainat myönn etyt 2-:-3 yuodektii. 



Lehmän ostoon ei yleensä o]e myönnetty lainoja 
kuin 1-1 11'.!. \'Uodcksl. Poikkeustapauksessa, kun 
l ainanottaj a O l l  o l lut heikko ja tilaisuutta maidon 
muuttamiseen rahak::,;i ei ole ollut, on laina myöl1nett." 
pitem llläksikin <\jaks i  (2 v.). 

He1;OSp.n ja si-itoseläiHien osLuon on lainoj a  yleellRH 
myönnetty n ina :3 vnodeksi. 

Apulantoihin ja tunkioide ll tekoon - missä se 
on \'a ikemlpuoleinPIl , niin eLtä talon omiU,l työvoi
milla ei ole tultu to imeen, vaan on ollut pakko käyt
tää vierasta apua - on lainoja  m�Tönlletty a ina � 
vuodeksi. 

Väkireh u H  ostuon on lainoj a� m'yönnett�' ;}-G 
kuukaudeksi .  Joskus on hei nän ostoon syksyllä myijn
nett.\' lainoj a ,tina !) kuukaudeksi. 

Palvelusviien ja ki ireenä työaikana työväen palk
koihin on l ainuj a  myönnetty ainoastaan niin pitkäksi 
i:0ak:si, että lainanottaja  on ehtinyt muuttaa taloutensa 
kesä- tai muut tuotteet rahaks i .  Laina-aika on taval
lisestI ollut ;}-4 kuukautta, harvoin pitempi. E i  mis
sään tapauksessa voi tällaisia lainoja  myöntää koko 
YllOdeksi, si l lä tämäll_kautta lykätään tuotantovlloteen 
kuuluvat menot seuraavalle vuodelle, jol la muutenkin 
on omat nwnOL1Sel, eilzä \'oine aj atella, että lainanottaja 
silloin ulisi kykcllcvämpi suoriutumaan kahden yuoden 
mel10ista kuin yhden \l.lOd�n . Kun kassan hallituksen 
sitä paitsi on vaikea valvoa tä llaisten lainojen käyttöä ,  
tulee niWi myiintäessiL olla erittäin varovainen. 

Olemm e tässä maininneet vain sellaiset laina
tark otukset, jotka ovat yleisimmät. 

Talousrakennuksien kOljaamiseen j a  ajal1Jllukai
seen bmtoollpanemiseen, sehi myöskin pienempien 
rakennuksien rakentamiseel), kuten riihen, ladon, ma-
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kin, Yirtsakaivon, sikahuoneen y. m .  �. ,  ei ole yleensä 
myönnetty kuin korkeintaan 2 \'. lainoja, vaikka tar
kotus itse asiassa vaatisi pitempiaikaisen lailUUl. �äin 
on menetelty syystä, että kuu osu uskassoilla enim
mäkseen on pien et rahavarat käytettävänään, niin 
rahoja ei riittäisi osuuskassasta yarsinaiseen l i ike luot
toon, jus ne sijoitettai si in pitemmäksi aj aksi raken
nusyrityksi in .  Jotta jäsenten tarpeet myöskin täss�i 
suhteessa jossain määrin saataisiul tyydytetyiksi, 
on , kuten sanottu, n iihin myönnetty lyhytaikaisia 
laulOj n hankkiakseen jäsenille <likaa rah( �jen irti
saamiseen taloudestaan tai muualta .  

Sitä vastoin on katsottu, ettei näiden kassojen 
ohje lmaan ainak aan toistaiseksi kuulu lainoj en myön
tämin en suuria, uusia talous- sekä asuinrakennuksia 
yarten, 11 e kUlI vaativat suuria , pysyväisiä lainoja. 
'rilapäisesti voidaan kuitenkin myöntää " tasku"laina 
näihinkiII tarkotuksiin muutamiksi kuukausiksi siinä 
mielessä, että lainanoLtaja sillä aikaa hankkii pi tem
piaikaisen lainan muualta, tai jol lain mUlula tavalla 
voipi maksaa lainansa osuuskassaUe takaisin. 

�Iihi tulee lainoihin aikaisemmin ostetlm talon 
hinnan suorittamista tai parhaillaan aikeissa olevaa 
maan ostoa varten, on se lvää , ettei osuuskassa liike
luoton tyydyttämistä tarkottavana laitoksena voi 
myöntää lainoja nyt mainittuihul tarkotuksirn muu
ten kuin poikkeustapauksissa. Sellainen voi sattua, 
h.."lll1 laiHaa pyydetään tilanosan lunastamiseen kans
saperil lisi ltä tai j onkun maapalstan hankkimiseen, 
jonka l iittäminen lähivilj elyksiin tekee ne tuottavam
miksi taikka jonkun jo kauemman aikaa sitten oste
tun ja hyvin menest.yneen tilan loppuhinnan suorit
tamiseen. rrällöin saattaa kassan hallitus kutakin 
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eri tapausta varovasti tutkittuaan myöntää lainan 
siellä, missä ei muita luottolaitoksia ole j a  kun Hy
poteekkiyhdistykseltä ei voida Raada. Pitkäaikainen 

laina ei kuitenkaan tässäkään tapa'ulcsessa voi tulla ky
symykseen. 

Mitä taas tulee tilattomain maanoston helpotta
miseen, ei ole paikallaan, että osuuskassat siinä lcoh
den rupeavat kilpailemaan Tilattoman Väestön Laina
rahaston kanssa, eikä se voilman käydä päinsä siellä, 
missä kerran sellainen rahasto on olemassa, tai missä 
voidaan muodostaa maanosto-osuuskunta, j oka siitä 
saapi lainan. Sillä rahat tulevat laillaaj alle maksa
maan osuuskassoista 6 Ofo, mutta Tilattoman Väes
tön Lainarahastosta ainoastaan 3 Ujo, jota paitsi edel
lisistä myönnetään lainoja lyhyeksi aj aksi, j älkim
mäisistä aina 40:kin vuodeksi. Mutta jos osuuskassa 
j ossakin poikkeustapauksessa voipi tässäkin olla to
delliseksi avuksi, saattaa se edellisessä kappaleessa 
mainituilla edellytyksillä myöntää tällaisenkin lainan. 

I\luutamin paikoin on oltu halukkaita ottamaan 
lainoj a  myöskin syämävi(jan ostoon tai muihin kulutus
tarkotuksiin. Sellaista tarkotusta ei yleensä voida 
hyväksyä, sillä syömisellä yksinään ei elinkeinoa 
edistetä. 'Mutta j os lainanottaja esim. ojittaa ja per
kaa hyvänluontoista niittyä, nrnl hän tietysti voiI)i 
osullskassasta saamansa rahat käyttää syömäviJjan t. 
m. kulutustarpeiden ostoon. Niinikään ollaan muu
tamissa osissa maata halukkaita käyttämään osuus
kassasta saamiaan lainoja puotivelkojen maksamiseen . 
. Jos puotivelka on äskettäin tehty, esim. apulantojen 
tai koneitten ostoon, niin silloin sii hen voi myöntää, 
mutta sehän ei ole muuta kuin laina apulantoj en tai 
koneitten h innan suorittamiseen. Jos puotivelka sitä 
vastoin on syntynyt elantotarpeitten ja vieläpä ehkä 
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kaikenlaisten tarpeettomien tavarain ostoista pi
temmän ajan kuluessa, ni i n  harvoin lainanotta

jaa hyödyteUäisiin lainan myöntämisel lä sellaiseen 
(arkotukseen , vaikkapa puotivellra juoksisikin kor
keammalla korolla kuin kassalaina . 8i llii sen kautta 
kauppias arvatcnkin saisi rO]lkeutta houkutf'lla l ainan
nttajaa ottamaan uusia puotivelkoj a ja siten tulisi 
laina olemaan askeleena alaspäin lainanottaj alle . .l\j 
noastaan erityisen hel liWivi ssä tapauksissa ja  jos kas

san hallituksella on täysi varmuus siiLä, että kaup 
piaalle yclkaantunut voi j uko kassan itsensä avulla 
tai esim. osuuskauppaan l i lttymäl lä säilyä uusista 
puotiveloista, saattaa kaRsa myön tää lainan tällai
scenkin tarkotukseen . 

Tärkeätä on, että lainaa ei oteta, ennenkuin se Lainojl'll n()�
todella yoidaan ilmoitettuun tarkotukscen k äyttää j a  Laminen 

erissä. pttä silloin n ostetaan juuri niin paljon kuin t,yön suo-
rittamiseen t. m. tarpeeseen on välttäm ätöntä . Täm än 
seikan merkitys selviää sCUl'aavasta . 

Pantaessa toimeen tarkastukRia siitä, millä ta
voin kassoj en j äsenet ovat lainanl hoj ansa ilrnoi tta
miinsa tarkotuksiin käyttäneet, on tulokRiin yleensii 
voitu olla tyytyYäisiä. ;\Iutta ei kui tenkaan aina. 
Laiminlyöntiä on myöskin ollut havaitt.a vissa. Vaikka 
tällaiset huomiot itsessään ovat.kin ol leet ikäviä, on 
niistä saatu oppiaki n. �Ionet lainanottajat ovat siten 
huomanneet tehn eensä ere hdyksen la inaa hakiessaan 
ja  käyttäessään j a  kassoj en hamtuksct nähneet erl�h
tyneensä l ainoja myöntäessään. Muutamia esimerk
kej ä :  

Niinpä havaitti in muutamista lainoista, että 1ai
nanottajat, huolimatta siitä. että laina oli myönnetty 
ja  nostettiin j o  kevääl lä, eivät ol leet vie] ä lokakuussa 
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ryhtyneet sovitun maanparannustyön suorittamiseen. 
Rahat oli käytetty "muihin tarpei siin " .  rräydellä 
syyllä voi tällaisessa tapauksessa epäillä, onko laina 
ollenkaan oll:ut j äsenelle hyödyksi , koska hän ei  
ole toimittanut lainaa vastaavaa parannusta ma<'l
taloudessaan. Hänen velkataakkansa ei lainan kautta 
ole vähentynyt, eivätkä hänen tulolähteensäkään sen 
kautta parantuneet. 

Toisissa tapauksissa taasen, ja nämä olivat huo
matuista el'ehdyksistä useimmat, oli tehty ainoastaan 
osa siitä t,yöstä, joka lainan avulla  olisi ol lut suori
tettava. Ticdustellessa syitä tähän, huomattiin, että 
j äsenillä kyllä oli ollut hyvä tarkotus, mutta eWi 
työn jatkaminen oli käynyt mahdottomaksi vuoden
aika�U1 nähdt>n.  ::\äin oli käynyt monen lainan kanssa, 
j oka oli annettu jo honkuhun vilj elystä tarkottavaan 
,yritykseen. Lainat o likin myölll1etty niin myöhään 
syksyllä, ettei töitä parhaalla tahdollakaan ehditt;y 
suorittaa ennen tal ven tu loa. 'ryötä päästään jatka
maan vasta talven kuluttua. Kun laina kuitenkin 
nostettiin sulan aikana kokonaisuudessaan, t.uli lai
nanottajan siitä maksaa korkoa nostopäivästä saakka . 
.Ja �yyllä voi tällaisissakin t.apauksissH epäillä, säil,y 
vätkö lainaksi otetut rahat siihen saakka kuin niitä 
taasen tarvitaan työn suorittamiseksi. Onko l ainoja 
tällaisissa tapauksissa otettu ja myönnetty lainanoi
tajan hyörlyksi ja h älwn etuaan valvomal1a,  kuten 
olisi pitänyt  tapahtua ? Kysymykseen täytyy vastata 
k ieltävästi. 

Mutta kenen on sitten syy sii hen , ettil näin on 
voinut tapahtua? 

Joskus on syy ol lut suorastaan lai llan ottajan 
h uolimattomu udessa eli siinä, ettei h än ole \'�Uittänyt 
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lainatarkotuksen täyttämisestä, josku!-; hal lituksessa , 
j oka ('i ok tehnyt osuuskassan ja siiti.i myönnetYJl 
lainan merk it��stä jäsenelle se lväksi, vaan on j ättänyt 
jäsenen siihen uskoon, että kassasta voidaan lainata 
rahaa samalla tapaa kuin mistä muusta rahalaitok � 
sesta tahansa. Useimmassa tapauksessa on syy kui� 
tenkin siinä, että jäsen, pyytäessään lainaa, ei ole 
tehnyt itselleen selväksi, voiko h än käyttää lainara
hoja siihen tarkotukseeu, mihin h än sen on pyytänyt .  
Huomaamattomuudessa haUituskaan e i  01f oLlanut 
tästä selkoa lllj'öntäessään lainoja. 

TäLLaisten erehdy sten välttämiseksi ovat tässä < 
esitetyt kokemukset lai noja m,)'ölmettäessä huomioon 
otettavat.. �(' osottavat, ettii lainat tulevat parhaiten 
käytetyiksi jäsenten hyödyksi,  jos ne otetaan vasta 
silloin, k un niitä todellakin tarvi taan. rrällä ei  kui
tenkaan tarkoteta, että laina on hal"ttava juuri sillä 
hetkellä, kun ryhdytään toi meen. Laina voidaan ha
kea ja se voidaan hyväksyä jo hyvissä aj oin, mutt.,t 
samalla on määrättävä, että laina on lainanottaja'l l 

nosfettavana vasta knn hän ryhtyy lainan ta1'7wtusta suo

rittamaan. Jos tarkotuksell suorittamiseen menee pi
tempi aika ja jos koko lainasummaa ei tarvita siiheJl 
yhdellä kertaa, n ii n  on lainanottaj an hyödyksi asia 
j ärj estettävä siten, että lainanottaja nostaa lainanSlt 
ttseammassa erässä aina sen mukaan htin hän .�itä voi 
käyttää. 

Näi n jäljestettynä tulevat lainarahat jäsenelle 
huokeammiksi, koska hänen ei tarvitse maksaa kor
koa m uuta kuin jo nostetusta m äärästä ja nostopäi
YäsLä saakka. Ja vielä. Lainan tarkotus tulee var
menunin  täytetyksi ja hallitus on taval laan pakotettu 
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va lyomaan slta, l'ttii lainan varemmin nostettu ('1'ä 

on oikein käytetty, ennenkuin lisää annetaan. 
Lainojen to- Lainojen takaisinmaksutapaan nähden ei kassan 
kai"inm aks< I- f'äännöissä tai hallituki?en jobtosäännössä ole mitään 
ruinen. ly'l l�l 1- erityisemmin rajoi tt.avin m ää räyksiä, ei edes siihen 

nyksllla Ja suuntaan meneviä, että samaan tarkotukseen myönmak"ller;iL. 
netyt lainat olisivat ann ettavat samoilla takaisinmaksu-
phrloilla .  Sillä koska toiselle lainanottajal le  f'opii 
paremmin maksaa laina suuremmissa ja harve mmissa 
erissä, toiselle taasen useammassa pienessä eräsl:'ä, on 
t.ässä kassan h a llitu kselle .i : t  asianomaisil le lainanot
l ajille j ätetty vapaat kädet. ,Johtosääl1nÖSsä m ääl'ä
t,ään ainoastaan, että vuotta pitemmäksi aj aksi anne
tut lainat oyat makf:;ettavat yuosittain tapahtllvilla 
lyhennyksil lä . 

�Ionet lainat oyat k l lit€nk in siksi sumet, etUi 
1.)' hennys nousee .iO- l.OO :aan , väliin 200:kin mark
k aan ja täl lainen raha on monessa tapauk.};eSSil n i:iyt
täytynyt liian suureksi, jotta lainanottaja helposti 
\·oil:'i maksaa sen Yhdel lä kertaa . • 

Hanoin nim. tapahtuu , että l ainanottajan < l l l lJil:'-
tuiRi vähitellen säästää koko lyhenl1ykseen tarvittava 
summa. Sillä sitä muka,l:l kuin rahoja  säästyy, i lmes
tyy a ina menoj a  jos jon kinlaisia. Ja seurallk spniL  
onkin usein, että klm laina  tai lyhenl1yt-: on makset
tava, ovat maksamiseen tarvittavat rahat ::>ll1U·P I1l
maksi t ai pienemmäksi osaksi ki ireellä hankitbwat 
yhdl'llä kertaa, joko myymällä omaksi yahingok st'cn 
taloustuotteita, lehmiä tai muuta, tai pah immassa ta
pauksessa lainaamal la puuttuvat rahat sYlj äsiii . On 
sitten tapahtnnut, että n äin saadut rah at on lai nattn 
kassasta heti uudel leen , vaikka erityistä tarvetta [ai
naami seen muuten ei o l isi ollut ja viety S110ea�1 lläätä 
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takaisin tuol le BYljäiselle auttaj alle . I{Ull maksu t 
tapahtuvat tällä tavoin, ej lainanottajalla ole sitä hyö
tyä lainastaan kuin pitäisi olla. Lainojen takaisin
maksu on sen vuoksi järjestettävä niin , että huolel
linen jäsen helposti j a  turvautumatta s;)'lj äisen apuun 
kykenee suorittamaan lyhennysmaksunsa kassaan. 

Saadakseen lainojen takaisinmaksun mahdolli
simman helpoksi lainanottaj ille , on lainojen takaisin
m aksu llBeassa osuuskassassa j ärj cstetty siten , että 
lyllennyksiä tehdään 2, 3, 4, jopa 6, j a  muutamiin 
lainoihin nähdcn eräissä kassoissa 1 2:kin kertaa vuo
rlen kuluessa eli toisin sanoen , että yuosi lyhennyk 
setkin maksetaan useammassa erässä. Tällainen 
tapa onkin kaikin puolin pidettäyä tarkotuksen
mukaisena sekä kassan että lainanottajan kanualt<l 
katsoen j a käyte tään sitä sekä lyhempiaikaisissa ettii 

pite1npiaikaisisiSCt lainoissa. 
Osuuskassan kannalta katsoen on tällaisella jär

j estelmällä m .  m .  semaavat hyvät puolet :  
l:ksi että rahanvaihto kassassa vilkastuu, mikä 

taas aiheuttaa sen, että kaHsa paremm in voi tyydyt
tää jäsenten tarpeet lainoj en saantiin nähden : 

2:ksi että jäsenet tulevat enemmän tekemisiin 
kassan kanssa sen kautta, että heil lä usein on asiala 
kassaal1, ja uppivat paremmin käsittämään kassaa 
sek ä  käyttämään sitä hyödykseen. 

Lainanottajiin nähden tällaisesta j ärj estelmästä 
taasen seuraa : 

l:ksi että lainat ovat helpot maksaa, ne ku n 
suoritetaan aIvan pienissä 10-20-30 mkn erissä . 
Täl lainen raha on pieniviljelij älläkin monta kertaa 
yuodessa taskussa, jossa se ei kasva korkoa ja  jou
taa sell\Tuoksi velan lyhen Vi miseen . Kun lyhennyksrt 
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vielä ovat asetetut soplvnn a ikoihin , ei hän huomaa
k aan , ennenkuin velka on maksettu : 

2 :ksi että lainoista menee vähemmän korkoa . 
Kuta useammassa erässä laina näet maksetaan, siHi 
vähemmän menee siitä rahaa korkoihin . 

Ni inpä esim. 1 vuodeksi otetusta, kerrallaan 
maksettavasta 50 mk:an lainasta menisi korkoa Smk . 
;i: -. *) �'Iaksamalla la inan kahdessa erässä, puolivuo
sittai n 2fi mk., men isi siitä korkoa vain Smk . 2; 2:) 
ja suorittamalla osan siitä j oka toinen kuukausi wtin 
8mk. 1 :  80. 

100 mk : an lainasta menisi  vllodessa korkoa 8mk. 
( j :  -, ,jos laina maksetaan yhdel lä kertaa l aina - ,\i an 
lopussa. �Iaksamalla l ainan 

� erässä. pllolivuosittain 30 mk. . menisi korkoa Smk. -le: :jO 
4 » neljännes " 25 " � " " 3: 75 

300 mkan lainasta menisi kolmessa vuodessa 
korkoina Smk 54: -, ,jos laina maksetacU1 ,Yhdellä 
kertaa, :-'l aksamalla lainan 

,3 erässä. vuosittain 100 mk.. menisi korkoa :->mk. :i6: -
5 " puoli " 50 ,. " , .. 31: 50 

1 2  " ne lj ännes .. 25 " .. " 29: 2.) 
;)00 markan lainasta menitli kahdessa vuodessa 

korkoina Smk. 60: -, ,Jos l aina maksettaisiin 2 erässä, 
nim.  vuosittain 250 mk., menisi siitä korkoina Sm], . 
45: - . Maksamalla  kuukausittain 20 mk . , ri r,;i itii 
mene ko rkoina kuin Smk. 32: 40. 

Selvyyden vuokAi on ylempänä olevissa esimer
k.e istlä otaksuttu, että lainat lyhennetään sä ännö l li 
sesti j oko mosittai n, puol i - tahi neljänneS\'llOsittain 
j a  kuukausittain , :-' I ikään ei kuitenkaan estä ni itil 

" ' )  Kotko on kaiki;;�a alempalJa esitetyisl'H e�imerkpi",ii 
! a,,!wttu 6 il t1 mllkaan, 



muinak i n  a i koina suorittama.sta. L'yhennysel'i(�n ei 
myöskään tanitsc olla yht.ä suuret., mut.ta kilj anpitä

j än työn h e lpottamiseksi on hYT�i, jos ne suoritetaan 
tasa 5- tai 1 0-markoissa. 

?-'fäärätessä, mil loin I ,rhennyksiä on tehtävä. ja 
niiden suuruutta plmnHtaes:sa ,  tu lee muistaa, että toi
:sina vllodenaikoin a  maanvi ljel\j äin sopii  n iitä tehdä 
h elpommi n  kuin t.)isilla. 

Tämmöi nen mak sutapa on pidettäY�i erittäin 
s, .pivana maanvi�jelij ä l l e  siihfln n ähden,  että hän saa 
tulot taloudestaan pil�nisRä smn missa pitkin vuotta, 
ja  olisi se senvnoksi k aiki ssa osuuskassoissa käytän
töiin otettava. 

Kun la inoj a myönnetään, tulee hall ituksen pöy
täkiljaan ottaa tarkasti ei ai noaRt.aan j okaisen 1ai11an
oUaj an njm i ja l ainamäärä, vaaJl myöskin lainan tar
kOlUS, Jaina-aika j a  lyhenn'y' serät j a  muut lainaehdot 
sekä v i h doin kaikki takausmiehet tai se muunlai
llell vakllus, min kä hallitus hyväksyy. Ja kllll halli-
tukselle sittemm i n  tu l ee vdkakil:ja by,'äksyttäväks i ,  

on tutkitiava, että \'eUcakil:jaan todella o n  otettn k a ikki 
ne asial j a  ehdot, jotka hallituksen pöytäkilj assa löy-
tyvät. ,Jos ll i ih i n  muut.oksi a hal utaan, tulee halJituk-, 
sen erityiselli-i, pöytäkir:j aan mer!citJ'llä päätöksel lä ne 
Ilyväksyi-l. 'l\trkastusten helpottamiseksi on suotavaa, 
eWt yelkakil::jan kuJmaan merkitään ne piiytäki tj an 
kohdat, joissa ashtta on käsitelty. 

Pii .\-tiikiljan 
la atimin1'n 

lainojen 
myi'>ntämi

sC'stä,. 

H al lituksen on tarkoill pid ettäyä huolta korko- Lainojl'Jl tH

j en ,j a lainoj en lallkeamispäivistä j a  luj amiclisyydellä kaisinmak
vaadittava t.äsmäl lisyyttä lainojen takaisinmak::-;ami- "1111 \'alvo-
sei:<sa. Vaikkapa usein tuntnisik i n  siltä kuin m onen mi nell. 

pikkuviJjelij äl1 olisi ajyan mahdotont,a h ank kia rahoja 
määrättyyn a ikaan, tulee h allituksell sittenki n tar-
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mukkaasti pitää kiinni tästä periaatteesta, joka epäi.
lemättä on yksi osuuskassan menestymisen kulma
k tviä. Siinä määrässä kuin halli tukset vakavasti 
vaativat sitä, s iinä määrässä ne va ikuttavat taloudel
lisesti kasvattavasti kassan j äseniin. Ja vaikka usei1t 

j äseneL l u ultavasti siitä kiukllstujsivat j a  ehkä so i 
maisivatkin h allitllsta, niin un kokemus muualla 
ol:iottanut, että soima(�j ista pian tulee kassan ki itol
l isimpia jih;eniä, jotka tunnustavat m i elellään, että 
heitä vastaan hmjotettu pakko oli bei lle simiauk
::;eksi. Kokemus on myöskin llsoi ttanut, että kuta " 
lujemmin näistä kassan periaatteista on pidetty kiinni,  
sitä helpommaksi un sen hoito myöhemmin tullut j a  
päinvastoi11, eW1 jos leväperäis.yys on yhdel lekin j äse
nelle annettu anteeksi, n i in se on jo seuraavanct 
vllonna tarttunut useampiin. 

Edelliseen siRält.;yy luonn ollisesti myöskin se, 
ettei pidä sallia sitäbLän, että laillanottaj at t ulevat 
suorittamaan velkansa uudella velkakjrj alla joko sa
maa tai Loista tal'kotusta varten. Jos täl1ainen lai
nan ULlsiminen joskus katsotaan välttämättömäksi, 
niin tulee aina vaatia ei ainoastaan, että maksetta
vaksi jouLunut korku suoritetaan rahassa, vaan myös
kin että itse pääomasta joku osa lyhennetään. 

A inoastaan poUckeustapauksessa s. o. kun joku 
odottamaton seikka, kuten sairaus t. m .  S . ,  estää ve
lallista ti-isttämästä velvollisuuttaan, on hallitus oikeu
tettu malliohjesäännön ] 8 §:n mukaan pidentämään 
laina-aikaa. Mutta tällaiseen pidentämiseell tulee ve
lall isen välttämättömästi hankkia myöskin takaus
miesten suostumus s. o. k i rj allinen sitomnus, että he lai
na-aj an piclentän;Lisestä huo l i matta vastaavat lainasta. 
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8cn lisäksi, m iUi si\'. 1 1 - 1 8  on puhuttu korko- Eri korko eri 

kannllst.a j a  pnrrisionist.a, mai n i ttakoon vielä muuta- laino.i lle ni i

mia :->anoja  l'1'i pitkiksi aj oi ksi  j a  erilaisiin tarkotuk- den apn mu-
sEn m�'öllnetty'j en lainojen kerrosta. Koska kirjfl,n- kaan. 
pi ti\jäl lä on yhtä paljon työtä pienen, muutamaksi 
kuukauch'ksi otetml lainan Jdljoi hi n  vicmisestä kuin 
suuren, piLempiaik aise n la inan  hoi l amisesta, j a  lnm 
sitä paitsi lyhytaikaisten lainain täh( len rahaa useam-
min joutuu makaamaan kassaan korkoa tuotta-
maLta, on  kohtuullista, että täl laisista lainoista ote-
taan hiukan suurempi korko. Tässä on varsinkin 
pai kallaan provisioni (kts. fo;h'. 11), jota olisi otettava 
ainak i n  \'llOLta Jyhemm�iksi <0 a1\ si anneluista lainoista. 

Eri  tark oLuksiin mytinnrt.yi l le lainoi lle on yleensä 
miUll'äWi.vä sama knrkokanta, si l l ä  va i kka lainanottaj a 
vo i k i  tl yhtcp 11 tnrkOlukseen k Llytetystä lainasta saada 
enemmän hyötyä k uin j uhonk i n  toiseen tal'kotukseen 
panemist,aan rahoista ,  niin s i l t i ei 01(\ sanottu, että 
sama lainatarkotus Ull kah delle eri lainaajal l e  kum
mal lekin yhtä edullinen. 

4) Säästökassaliike. 

SääsWje n  koro l le pancmi nen on ,jo säästöpank
k ien k autta y leisesti tunnrttu . T falliLLlksen j oh tosään
n iin 3;J--40 *) §:ssä o lcvat m ääräykseL säästökassati
listä eivät sentähden kaipaa lähcmpiä se lityksiä. 
HUlllll attanl kuitenkin  on, että lai n mukaan eivät 
muut k llin ainoastaan osuuskassan j äscnet sekä hei
dän ala ikäii:-iet lapsensa j a  pa lvel Uansa saa teh d ä  sääs
Wj ä osunskassaan. 

*1 J ohtoSäil uuön ,anhemm ussa painokbetlsa 88 28-35, 
5 

Sää,'itijkassa
l i ike. 
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RääsWkas::;uUli l le  tallet cttuj en Val'(�j ell i rt i sanomi
seen n ähden määrätään j o htosäämlössä eripitui siu irti
sanomisaikoj a. Täm ä on YiHt I ämätiintä sen VUn k Ri ,  
etki kassan aina tarYitsisi piWä iililtä ottoj en yaral l e  
sUlll'ta käteistä rahamäärää J a  sitl'll kärsiä korkutap
}Ji o ta .  Säästii iilllmllui l le makset(ant korko on tiely:-,t i 
a l h aisempi  k u i n  se k or k o, lll ikä paikkaklUll1 a l la ylei
sesti utetmUl l a inoit;ta .j a minkii owuskassa i lse ottaa 
l ainaksi antmnistaan rahoista. Re ni htelee taval l i 
sesti 4 1/2_;} Ofo:iin. 

NäästiikassaWi n hoielosta ja Ytl.stald(j asta tehdään 
selkua Osuuskassan kil:j cUllJid ossa, sh'. 47-f)1. 

'.'aikka osullskassa ei s�iilstöj ä keräämällä Yl l i 
kaan hankk ia itse l lensä mainittayaa liikepiläomaa -

laki k u n  raj oi t taa  sen säästökaRsal iU�keen yai ll ,jiisen
jen kesk uuteen, ja : iUsen ten säästiijen paras pank k i  
taas on pe l to - saattaa kassa kuitenkin huomatia
\'asti kelliWiä s�i�istii \'äisyyWi pii)'isH�il lSä - varR i I1k i !l 

jäsentensä l apsissa. N i isW, j oj ka j o  pienestä p i t äpll 
ovat. oppineet t.untemaan kassan j a  sen tuottaman 
hyc)d'yJl , t,;aa k assa myii h em min parhaat j äsellel1Rä. 
Bikii, a inoClsLaan lapsia vaan aikuisiakill voip i  OSU lll'i
kassa pah'el l a, tm:joallla lla heil le  t i lais l luden säästöj cl1 
Lekemiserl1. ErtWset'n OHlI llSk ast,;;mn on liitiyn.yt j äse
niksi  sellaiDiakin jlikku l�hU iä ,  jo tka ei\-�it koskaan tar
vitse lainoja kassasta, ainoastaan saadak seen panna 
yähät siiästönsii oSllUskassaan taUolle. M issä Y<.li 11 
kast,;<.ln hallitu ksella l l 1 \  h.YYiHi tahtoa j a  harrastusta 
sMistiiväisyyspyri n  nöitil edistämään , siel lä on osuus
kassHn vaikutus Wssiikin k ll lHlen t untm'a - vaikk apa 
paik kakunnalla ol isi säästiipank kikin. �I itä el1l'mmtl n 
tilaisuutta säästämiseen, sitii enemmän säästäj iä. 



IV. 

Osuuskassan ha l l ituksen tehtävät. 

Osul1skassa on kaikkien jäsen ten yhtei nen raha- Hallituksen '  
pankki ja on hoidettava kaikki en yhte i stä etua sil- jäsenten tu
mällä p itäen . TäsUi on l uonnollisen a seurauksena, tus���ne� 

tt'· ' / .. 1 1 ' · .. t t '  , t . . t tehtavaansa. 
e , a Sl �a mu zaa HU ll J asen en osuus OlIDm aSIVls ys 

j a  osuustoimintahpn k i  kasyavat, tuntevat he k aikki 
velvollisuutta kassaa j a  sen edistämistä koh taa n. 

V i el äkin sumemm assa määrässä ja ennen ka ik

k e a  tulee k assan h a l lliuksen j äsenten tuntea tätä 
velvollisuutta. .Jos m i e l i  kassan todella menestyä, ei 
sen hall itus voi pitää J uottamustointaan vaan ni rnel

lisenä j a  muodollisena, n i inkuin niin monta muuta 
samanlaista tointa picletätin. Ja jos h allituksen j äse
net eivät alussa tunUsikaan kyl l i n  se lvästi velyolli
suuksiaan k assaa kohtaan, niin täytyy heidän oman 
turvallisuutensa mwstuttaa hei tä siitä, sillä, kuten 
j ohtosäännön 1 §:n vii mei sessä koh dassa sanotaan 
sananmukaisesti osakeyhtiölain 41 §:n mukaan, joka 
myös koskee osuuskuntia, on hallituksen j äsen ensi 
kädessä vastuwlalainen niistä vahingoista, jotka ovat 
aiheutuneet laiminlyömisestä kassan hoidossa. 

Koska osuuskassan koko toiminta perustuu 
Osuustoimintalakwl, on niiden henkilöiden, jotka muo-
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dostavat kassan h allituksen , otettava tarkka selko 
tästä laista. Sen vuoksi on välttämätöntä, että jo
kaiselle hallituksen j äsenelle hankitaan se Pellernll1 
kirj anen, jossa tämä laki j a  selityksiä siihen on. Sitä 
paitsi on hallituksen pidettävä ohjeenaan oSUlwkassan 
omia sääntöjä sekä osuuskunnan laittam aa johtosääntöä 
hallitukselle ja kujanpitäjälle, j oita molempia on han
kittava jokaiselle hallituksen j äsenelle erityinen kap
paleensa. Välttämätöntä on, että he kukin tarkkaan 
lukevat kaikki nämä k uj at ja asiakirjat kotonaau j a  
suotavaa on, että kassan säännöt j a  sen j o htosäänLö 
vähitellen läpikäydään yhteisesti hallituksen kokouk
sissa. Lopuksi on hallituksen tarkoin noudattaminen 
k aikkia niitä päätöksiä, j otka kassan kokouksi ssa 
lain mukaan tehdään, huolimatta siitä, että j oku e hkä 
on asioita vastustanut kokouksessa ja j outunut vähem
mistöön. 

r [allituksen ei luo nnollisesti tarvitse suorittaa 
kaikkia töitä kassan h oidossa, vaan edellyUä\'ät sään
nöt j a  johtosääntö päin vastoin, että tätä varten ote
taan k i lj anpitäj ä. Hallituksen velyo l ltsuutena on ai
noastaan valvoa, että kaikki se, mitä l aki, säännöt, 
johtosääntö ja lai l l isessa j äljestyksessä tehdyt osuus
kunnan kokouksen päätökset vaativat, aj oissa toi mi
tetaan ja myöskin tarkastaa sekä tutkia, että kaikki 
on oikein toimitettu. 

Kiin pian k u i n  kas"a on kaupparekisteriin mer
kitty j a  saanut tarpeellista pääomaa taikka, jos kassa 
on hakenut luottoa Keskuslainarahastolta, niin pian 
kui n  si ltä on luottosOl)imus tullut al lekirj oitettavaksi, voi 
hallitus pitää ensimmäisen lainojen myöntämiskokouk
sensa. Mitä tähän tehtävään tulee, n i in on otettava 
huomioon, että h a ll ituksen on koetettava j ouduttaa 



asioitten käsittelyä niin paljon kuin suinkin mahdol
lista. Jos jäsen, joka tanitsee lainan, on pakotettu 
odottamaan kuukausim�läriä, n i in ei osuuskassa sil
loh1 voi häntä auUaR, vaan on hänen useinkin ehkä 
pakko k ääntyä mnuallc. Ja näin käypi, jos hallitus 
käsittelee hänen lai nahakemustaan yhdessä, hänen 
velk akirj aansa toisessa, j a  hän ehkä saapi nostaa lai
nansa yasta kolmannessa kokouksessa, j oitten jokaisen 
välillä on kulunut ainakin kuukausi aikaa. Jos siis 
kassaa näin virallisesti hoidetaan, menettää se pian 
tarkohlkscnsa j a  j äsentensä luottamuksen. 

Jotta tämä asia tul isi  mnkavaksi, voip1 sen j är
jestää siten, että annetaan kai k i lle j äsenille tiedoksi, 
että hallitus pitää säännöllisesti kokouksensa vissinä 
h.'llukauden päivänä, esim. kunkin kuukauden ensim
mäisen pyhäpäivän j älkeisenä arkena määrätunnilla 
määräpaik assa. Silloin tietävät kaikki lainantarvitsi
j at tulla sinne ja siellä e hditään kyllä, jos molemmin 
puolin on hyvää tahtoa, yhdessä kokouksessa saattalj. 
koko laina-asia ainakin osapuilleen, joskaan ei aina 
kokonaan, valmiil\:si. Asioita voidaan myöskin j ou
duttaa sillä tavoin, että kassan k iIjanpitäj än l uokse 
ajoissa tullaan lainakysymyksestä neuvottelemaan, 
j olloin hän,  tuntien kassan periaatteet, varat ja Lavat, 
voipi laaLia velkakiIjan valmiiksi j a  lainanottaj a  sit
ten h an kkia tah'llutkin valmiiksi, niin että kun asia 
tulee kokouksen k äsiteltäväksi, hallituksen ei tarvitse 
muuta kuin hyväksyä tai hylj ätä se. Myöskin täytyy 
hallituksen kiireellisten laina-asiain �vuoksi silloin 
tällöin pitää ylimääräisiä kokouksia. lIitä on otet
taya huomioon lainoj a  myönnettäessä, esitetään lu
vussa: lUo Lainausliiko. 
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Lainarahoje n  Kun rahat, joita aijotaan j äsenil le  lainaksi myön-
tilaaminen tää, ovat Keskuslainarahastolta tilattavat, on tämä 

Keskuslaina- tilaus tehtävä erityistä kaavaa kityttiimällä ,  Kaavan 
I'ahastolta. 

t ·  1 1  1 11 t II' k ' " h . Olse a puo e a on aya lllcn "ITJc ,  Jossa ra oj a pyy-
detään. Toisella puolella taas OIl kaava, j ossa osuus
kassan tulee luetella kaikki ne lainat, mitkä se on 
myöntänyt siitä summasta, jota se kirjeessä pyytää. 
Tämä kaava on täytettävä seuraavalla tavalla : 

, 

I 
t"I t"I � ?> ;:.> � .  ?> Tarkotus, j ohon Lain an ottaj an 00 ::: 5' :r," laina 8 ?> ?> '" 

:r," 8 , "' myönnetty nImI Il': Il' 'D on 
Il': >;:.; '"' " r;;::: ..., Il' 0+ p: 

Erkki Simola 120: - 1 , , 30: - Lehmän mitoon 
Matti Höl"ä 7Ci: - 3 v, 23: - Pellon ojittamiseen 

" CiO: - 6 kk. 50: - Palvelusväen palkkauks. 
Antti Seppälll, 80: - :.l v, 20: - Niityn perkaamiseen, ojit-

tamiseen j a  savettamis, 
n 40: - 2 ,. 10: - Apulantoihin 

Antti Oravala 60: - 5 kk. 20: - Lasoiden ostoon 
Pekka Koponen 150: - 2 Y. 25: - Navetan sisustamiseen ja 

1175: -
kOljaamiseen 

Juho Paavola 3 kk. 175: - Riihen rake ntamiseen 
Juhana Korpi 120: - 3 "  20: - \ l.nteisen niittokoneen 
Matti Siekkeli : 120: - 3 Y. 30: - )  ostoon 
Antti Parta 50: - 8 kk. 25: - Kauransiemenen ostoon 
Mikko Koistinen 30: - :2 y, 15: - Heinänsiemenen " 

Ilmoitukset . Mutta siinäkin tapauksessa, että rahoj a e i  tar
myönnetyis- vitse tilata Keskuslainarahastolta, vaan uudet lainat 
tä lainoista. myönnetään takaisinmaksetuista v.anhoista lainoista 

kertyneistä varoista, tahtoo Keskuslainarahasto saada 
toistaiseksi tiedon siitä, m ihin tarkotuksiin j a millai
silla ehdoilla lainat ovat myönnetyt, Nämä ilmoi-
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tllksct teh dää n meU\ ein samanlaislllc, K cskuslainara
hastolta saata ville kaavoilJe kuin eclellisetkin, kuitenki n 
selvästi ilmoit.tamalla, ettei o le  tarkotus ti l ata rahoj a. 
rrämä EeskuslalnarahasLon puule lta tehty \'antimns 
ei t arkota .Yksin 8itu. että Keskuslainarahasto sen 
k auHa Yl l ipi seuraLa kassoj cn lainallsliikettä, vaan myös
kin :-;itä, että näistä ilmoituksista ntlmistetaan nLO
:-iittaill ti lastol1inen ke rtomus Suo men osuuskassojen 
toimhmasta, joka kel'toIIl11S painettwl a tu lee olemaan 
npetukseksi j a  ohjeeksi ei ainoastaan Kcsknslaina
rahast011 j a  nykyisten mmuskassoj en hoidolle -man 
myöskin n iille m aanvilje l ij öille,  jotka vielä ovat ilman 
osuuskassaa. Sitä paibi on tuosta julkisuuteen lai
tettavasta kertomuksesta se hyöt.y, että valtio, pan
kit j a  m uu yleisö, j o i l Ien luottamuksesta koko osuus
kassallike sumessa määrässä riippuu, saavat siitä 
oikean ja edullisen kii::;ityksen, kun se ei julk isuutta 
pelkää. 

Joka. kuukausi on hallituksen puolesta tark astet- Kassan tal'-
laVa k i rj anpH�j äl1 kas:-;a j a  til i k i lj at. Tämä työ tiety:-;ti kastus. 
on perehtymättömille alussa outoa, mutta ei se s i lti 
ole mahdotonta oppia si lle, j olla on tavallinen ym-
märrys ja kykyä kil:joitustyijhön. Parasta on, että 
alus:-;a pyydetään siihen apua j o ltakin kykenevälW : 
etenkin o Lisi opiksi, j os oltaisiin läsn ä ,  kun Keskus
lainal'ahaston puolesta kii.Ydääll kassaa tarkastamassa. 
Näistä tarkastuksista on ilmoitettava hallituksen kokouk-
sissa ja ilmoitus pöytäkirjaan merkittävii. 

Kuukausitaekastuksissa on tärkeintä saada sel
ville todellinen rahasäästö . Sentähden alotetaan 
tarkastus laskemalla kirj anpitäj än hallussa o levat 
käteiset rahat ja merkitää n summa muistiin. Kun ra
hat voidaan laskea ainoastaan, jos kiIjanpitäjä  on 
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pitänyt kassan rahat eril lään mllista rahoista, tulee 
tarkastajain vaatia, että kassan j'ahat tarkoin säilytetään 

erityisessä lippaassa tai kukkarossa. Si ihen ei saa t�·�·
tyä, ettLi ki�j anpW\j ä omasta lompakosiaan ottaa 1 00-
markkasen j a  näyttää, että h änellä itsellääll on rahaa. 
Kirjanpitäjän rahojen kanssa ei tarkastaj il la ole mi
tään tekemistä, vaan tulee heidän laskemal la kassan 
rahat saada selvil l e ,  paljonko niitä todell hmudessa 
" pennilleen " on. - Sitten toimitcLaan päiväki I:j an 
rahati lin yhteenlasku tarkastuspäivääl1 t5aakka, alkaen 
siitä, mihin edell i nen tarkastus päättyi. Erotuksen 
tulojen j a  menojen summien välil lä tulee olla yhtä 
suuren kuin käteisen rahan summa. Ellei niin ole, 
on kirj anpiUijältä vaadittava selilys, mistä ero johtuu. 

Tämän j älkeen jatketaan tarkastu.sta t:' iten , että 
Loinen tarkastaj a  päiväkirj asta lukee j okaisen m er
kinnön siinä järjestyksessä kuin n e  ovat tehdyt ja toi
nen tarkastc� a vertaa, että ne ovat yhtäpitävät vas
taavien tililiitteiden, velkakiIj oj en, laskujen. kuittien 
y. m. s. k anssa . 

Vielä toimitetaan päiväkirj assa edellisestä taI'
kastuksesta alkaen j oka sivulla sellai nen ,. tarkkailu
yhteenlasku" ,  josta kiI'j anpitokäsiki r:j assa puhutaan. 

Kun tarkastus on l opetettu , merkitsevät tarkas
taj at sarekkeeseen : "muistutuksia" päiväkirjassa : 

Tarkastettu - p. - - kuuta 19 -. Käteistä 
rahaa löytyi Smk. - - -. 

N. N. N. N. 
Vakuuksien Silloin tällöin,  tavallisesti kahuesti, mutta ytt-

tarkastus. hintäin kerran vuodessa, tulee hall i tuksen tarkastaa 
kassan laina- ja vakuusasiakirj <.lt, saadakseen selville, 
onko velallisten tai takausmiesten kuoleman tai va
rarikon tai vakuuksien arvon Yähcnemisen tähden 



lahi muusta syystä l ainoja i rt iRanottaya taikka wlal
l iselta vaadittava uusi si loumus tai vakuus. Tämän
k i n  tarkastuksen t ulokset ovat ha l l itnksen piiyLäk ir
.i aan merkittävät j a  n iiden johdo�ta rylldyttiiYä tar
peell isi in toimenpi teisi i n.  

Kun ,j äsen on laiminlyönyt osuusmaksuerUn 
tai l dm lainalyhennyksensä ta hi  korkomaksunsa l\j al
laan suo rittamisen,  on siitäki n  i lmoitettaya h a l l ituk
sen pii�' t ilkiIjaan, j a  pii.vtäki l:j asta tnlee näkyä, m i h i n  
to ime n piteisiin hal l itus on päättänyt sen j o h dosta 
ryhtyä. 

Koke mus osuuskassoista osottaa, että kassan 
hall i tus ( ' i  ti.i llaisissa tapauksiRsa saa menetel lä levä
peri.UResti . Jotta j äsenet heti tulisivat siihen käfoii
tyksecn, että osuuskassan mäiirii.yk set e ivät ole o le
maSfoirl num leikin \'uoksi ,  on paras, milloin laimi n
l,rilminen f;elYään j ohtuu huol i m aUomundcf;ta, het i  ta i 
I,y hyclllmän odotusnjan k ul u ttua i l man m uuta hakea 
maks(,ttava summa lain k autta ve l a l l iselta sekä i rli
l'anoa koko laina j a. erottaa hnol i m aton jäsen ORllUS
ka ssasta. Tä llaiseen Loi mcnpit('esN'n ryh tyminen voi 
t l lntua vai kealta, mutta jos m iel i vastaisuudessa päiistä 
f·;p l l aisisbl i kävyyksistä, on välWirnätlömästi j o  al ussa 
to im ittll:ra ni in ,  että jok ainen tl l l ee selvi l le  scurau k
s ista ja si itä, e ttä huol imattomuudesta j ohtuvia I<ri
m i n l.röntcjä ei sallita . j I ll i stakoot kassojen hal l i tuk
set ,  pttä, jos he pnheenaol evi�sa asiois::;a alussa o\'at 
lcvii pcrähsiä, niin he ennen pitkiiä menettävät kaik en 
vaikutuk scn::;a, j a  laim i n lyömiset l isääntyyät vuosi 
vuodel ta. 

Jäsenten 
laiminlyö

misten val-
yomincn. 

O::;uuskassan johtosäänniissä sanotaan (19 8) Lainojen 

m. m. : käyttämisen 
r;ilmällävito• 
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jlahJollisuuden mukaan valvokoon ha l li
tus, että m�Tönnett'y laina käytetään ilmoiteL
tuun tarkotukseen . Jos laina toisin k �lytetä�in , 

olkoon hallituksella, jollei se katso lainan 
sittenkin edistäneen velallisen e linkeinoa, 
valta irtisanoa laina maksettavaksi kolmen 
kuukauden päästä. 

Koska on erittäin tärkeäLä, että osuuskassal iike 
saadaan alusta alkaen k ä,ymään siihen suuntaan, että 
osuuskassat todella menestyyäL j a täyttävät Larko
tuksensa : jäsentensä elinkeinon kohottamisen, tulee 
osuuskassojen heti alusLa ottaa tämä lainoj en käyttu

misen tarkastaminen vaka\'an huomionsa esineeksl. 
Keskuslainarahaston puo l es ta tullaan tosin nlottamaan 
puheenaolevaa tarkastusta kassoihin, mikäli aika sitä 
myönLäti, mutta sellainen tarkastus l uonnollisesti ei 

voi ulottua osuuskassoj en j äseni in . Siitä syystä ja  
yhtäläisten tarkotusperien j a  yhteisymmärryksen ylHi
l JiLämiseksi l\eskuslainal'i:lhaston j a  osuuskassojen h a l
li tusten \'äli l lä, mikä luonnollisesti on niin tuiki vält
tämäWn hy\'ien tuloksien a ik aammamiseksi, on suo
tanUl , että osuUSk<.lSSi1l1 o m a  hall itus toimittaa tar
kastuksia vähä väliä j a eLenkin sulan aikana , jus on 
otettu lainoj a mamlYilj elykseen. 

Jotta tämä tarkastus ei tuottaisi liian palj on 
vaivaa, mutta kmllminkin tulisi  tarkotuksenmukai
seksi, on muutam issa osuuskassoissa otettu käyitin
töön seuraava menettelytapa : 

Tarkastamista ei sälytetä 'yhden tai yksien nis
koi lle, V,WI1 j aetaan s e  hal l itu ksen jäsenten ja ehkäpä 
yielil .j unkun muun osuuskunnan j äsenen kesken. 
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Suotavaa kumminkin on, että kaksi j äseniä kulkee 
yhdessä. < 

Hallituksen kokouksessa käydään lainaluette l o  
läpi j a  lainanottaj aL j aetaan tarkasLusmiesten kesken, 
h nomi oon ottaen , että tarkastus on toi mitettava 8el
laisiinkin lainoihin nähden, jotka mahdol lisesti jo  
ovat maksetut, jotta j äsenen luottokuntoisuus tulee 
osuuskassan hallitu kselle tunnetuksi. 

Sitten ldlj anpitäj ä antaa kul lek i n tarknstusmie
helle luettelon niistä j äsenistä, j oitten lainoj a hän en 
tulee tarkastaa : luettelossa tulee tietysti olla merkit
t'y"n�i lainasumma j a  lainan tarkotus. 

Kun tarkastus tehdään, otetaan huomioon ei ai
noastaan : 

1) onko laina todell a käytetty hallituksen hyväk
s,)'mään tal'kotukseen , vaan myöskin 

2) onko työtä suoritettu lain asummaa ainakin 
osapuilleen vastaava määrä. 

Kun tarkastukset on suoritettu, kokoontuu hal
litus kuulemaan tarkastuskertomuksia, , ja n äm�l ote
taan hallituksen pöytäkirj aan . Jos on käynyt selYi l le ,  
että lainanottaj a  ilmeisesti on laiminlyönyt velvolli
suutensa, täytyy kassan hallituksen ryhtyä tarpeelli
siin toimenpiteisiin, pitämällä silmällä kassan etu a j a  
tarkotusta. 

Hyvin luultavaa on, että tällaiset tarkastukset 
voivat käydä tulevaisuudessa harvemmiksi sitä mu
kaa kuin hallitus tulee tuntemaan, että, j äsenet itse
kin ymmärtävät oman j a  kassan edun yhteiseksi j a  
ovat saaneet niin palj on taloudellista ja siveellistä 
selkärankaa, että he kykenevät toimimaan parhaan 
ymmärryksensä mukaan . 

Osuuskassan sovulle j a  toiminnalle voipi ehkä 
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olla terveellistä, että tehdään heti al usta alkaen kai
kille j äsenille tmmetuksi, että puheena oleva tarkastus
vaatimus ei  ule otettu miksHcään korh:itukseksi osuus
kassan omaan j ohtosäänWiin,  vaan että se on vaati
mus, josta sekii osuuskassan että Keskuslainarahas
tonkin täytyy l uj asti pitää kii nni, ei ainoastaan oman 
itsensä suoj elemiseksi vaaroHta, vaan m yöskin lainan
ottaj ien etujen valvomiseksi . 

�äitten tarkastusten tulokset ovat vielä toistai
seksi koko oSllusk assaliikkecl le  hyvin suuren arvoiset. 
Niiden avulla voidaan näet paremmin kuin muutoin 
todistaa osuusk assoj en etevämmyys, verrattlma mui
hin l uottolaitoksiin, m(H.mvi�j elyksen kohottaj ina .  �ii
den avulla voidaan lisäksi osottaa vääräksi monella 
tahol la  ilmenevä, epäluulo, eLUt osuuskassojen hoi
dossa lainatarkotuksien täyttämiseen nähden muka 
ei n onclatettaisi tarpeellista huolellisuutta, kun toimi
mieheL ovat lainanotta,j ien i tsensä valitsemaL ja sitä 

lJaitsi itsekin lainaavat kassasta. 
Ymmärrettävää on, että koko osuuskassaliik

k ern rauhal l i nen kehittyminen riippuu siitä, että si
vistynyt yleisö, kan sanecluskunta j a  hallitus voivat 
saada oikean k äsityksen kassoj en kyvystä i tse hoitaa 
asioitaan j äsentensä k ohottam iseksi . Tässä tarkotuk
scssa on suotayaa, että kassat vielä toistaiseksi  toi
miUavat Keskuslainarabastolle lyhennysotteen siitä 
kerLomllksest a, mikä tarkastuk sesta o n  annettu halli
tuksen pöytäkiljaan . Lyhennysotteesta tulee k äydä 
ilmi seuraayat tiedot : 

1 )  onko pantu toiIheell tarkastus tänä vuonna : 
2) jos ei ole, niin syy, miksi se on jätetty toi

mittamatta ; 
3) jos on, niin 
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a) kuinka monen lainanotlajan luona tarkastus 
on tapahtunut ; 

b) kuinka moni ntlistä oli suorittanut tehtävänsä 
tyydyttävästi ; 

e) kuinka moni oli hyväks,YLLävistä syistä vielä 
toistaiseksi j ättänyt tehtävänsä täyttämättä ; 

d) kuinka moni oli huolimattomuudesta laimin
lyönyt tehtävänsä. 

Paitsi tässä luvussa mainiUlua tiedonantoja sekä 
luvussa I I  puheenaolleita ilmoituksia, jotka tehdään 
luoLtoa haetiaessa, tulee osuuskassan hal lituksen yält
tämättömästi antaa KeskuslainarahastoUe heti tieto, 
kun hallituksessa tai k irjanpiUU än virassa tapahtuu 
joku henki Lömuutos. 

](assan päämäärän ä tulee tietysti olla saada vä- Uusienjäsen
hitel len j äsenikseen kaikki pii rin sisässä olC\"at kan- tcn otta
salaiset, j otka kassaa voivat hyväl,seen käyttää. Se- UllOen. 
hän on kassalle itselleen , samaten kuin jokaiselle 
liikeyritykselle, suoranaiseksi hyödyksi, kuta useampi 
rupeaa sitä käyttämään, sillä r:;itä nmkaahan sen liike 
kasvaa ja sitä mukaa taas kassa yoiri kutakin jäsen-
tään paremmin hyödyttää. Ja toiseksi tulee aina 
muistaa, että maanviljelys poikkeaa useimmista 
muista ammateista siinä, että tässä ei naapmien vä-
lil lä ole o lemassa sellaista kilpailua, jossa toisen tur-
mio on toisen hyöty, vaan päinvastoin koituu naa-
purien hyöty välillisesti minunkin hyödykseni , sama-
ten kui n naapurit tavallisesti tuottavat itsel leenkin 
väl illistä hyötyä, jos he ajoissa auttavat millua joutu-
masta häviöön - siinä tapauksessa nimittäin, että 
minussa on tarpeeksi kuntoa ja ryhtiä itsessänikin. 
On siis täysi syy koettaa lisätä kassaan jäseniä, nijn 
pian ku in  se voi tapahtua, ilman että kassa siitä saa 
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velhinkoa. ,Ja sitä se saa, jos kassaan otet.aan jäse
niksi siyeellisesti kehnoja ja oman kehnoutensa vuoksi 
rappiolle joutuneita ihm isiä. Sitä vastoin ei  mi l lään 
osuuskassalla ole k oskaan o llut vahinkoa köyh istä 
j äsenistä, jotka ovat kunnol lisia, rehellisiä ja  ah keria. 

Mutta uusia j äseniä otettaessa tulee selvästi j a  
perinpohjin tehdä se lkoa kassan periaatteista j a  niistä 
vaatimuksista, joi ta se asettc'la kuhunkin j äseneen 
nähden. sillä muutoin voipi uusi jäsen myöhemmin 
mahdol lisesti tuntea itsensä pett,)"l1eeksi , tulee tyyty
mättömäksi j a  kassan hoidolle j a  hyvälle sovuUe hai
talliseksi. 

�Iissään tal)al.lk sessa ei sellaisia henkilöi tä saa 
ottaa j äseniksi, jo i l le heidän omaan luottokuntoisuu
tcensa näh den ei yoida myöntää luottoa. <Tos pyrk ijä 
on sellainen, että kassan hallitus ei katso voivansa 
h änelle m,yöntää piel limpääkään luottoa ilman ta
kuuta, niin on paras hyl ätä hänet ainakin toist<l. i
sek si . 

Pää�'y- �i inikään obottaa l, okemus parhaaksi,  et tä  yaa-
maksun ,",uo- tlitaan, että sen, j oka ilmoittautuLl jäsen cks i , tnlcn 

rittaminen samal la sLloritta a pUäsym aksu j a  että hänen hakemns
etukiLLeen. taan e i  oteta käsite l täväksi ,  ellei maksua ole enn a

kolta suoritettu . '['äten pyrkijä näet heli alusta t Lllee 
tajuamaan, että j äsenyydestä on myösk in velvolli
suuksia, eikä vai n  etuja. 

i\fistä hal l i tuksen on vuoden vaihteessa j a  vuosi
kokousta varten pidettävä huolta, esitetään e rikseen 
luvussa : VI. 'rehtävät vuuden vaihteessa ja vuosiko
kouksessa. 
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,Jotta aSIam käsittely hal l ituksen kokouksissa Asiain käsit-� 
kävisi joutuin, ovat asiat n iissä aina käsiteltäYät sa- tely halli-

massa j ärjest.yksessä, esim. niinkuin ne alempana ole- tuksen ko-
kouksissa. 

vassa pöytälöIjan mallissa ovat mai nitut . Ennenkuin 
j oku asia otetaan käsiteltäväksi , tulee' puheenjohtajan 
huomauttaa siltä läsnäolevi l l e ,  joLta he tietävät ol l a  
varuillaan, j a  ennenkuin siirrytään Sf'uraavaa asiata 
käsittelemään, tulee niinikään muistaa kysyä, ovatko 
kaikki jo suorittaneet asiansa . 

. 

Pöytäki,ja X. N. osuuskassan hallituksen 
kokouksesta - p. - .- kuuta 1 9 - .  Läsn ä 
oliyat N. K., � .  N . ,  N .  N. - - - -- sekä 
allekirjoittanut ki rjanpitäj ä . 

1 � t' "  

Hallituksen j äsenet, X .  X .  j a  X. X. il moittint - Jl .  
- - kuuta tark astaneensa kaSi'all k i rjanpidon. Käteistä 
rahaa oli kassassa - - mk. - penniä. 

Talolliset X. N. - - - - l<ylästä ja K. K. - 

- kylästä sekä torppnri N. N. - - kylästä , j Dtk" o l i \,,,t 
jättäueet j äseneksi pyrkimisilrnoit.uksensa kahuf'ssa kappa
leessa j a  ni ihin kukin liittäneet sMdetyn pääsymaksun :3 
mk. , h,Y" äksyttii n osuuskassan jfi.seniksi . 

Koska taloll. N. N. - -- - kylästä ei ollut liittänyt 
pääsymaksua pyrkimisilmoitukseensa, ei hänen hakemnstaan 
tällä kertaa otettu käsiteltä,äksi. 

Talollisen N. N. - - kylästä allomus päästä osuus
kassan jäseneksi hylättiin. 
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3 §. 

Osuusmaksuja suoritti ,'at : 

N, K .  [) mk. 
K .  N. u " 
K, � .  .) " 
:x. :x .  1 0  " 

(kaikki maksajat luetellaan) . 

-1: § . 
Lainojaan j a  kurkoa maksoi,'at : 

N. N . lainaa n : o  -, pääomaa Smk. 00: 00 , korkoa Sl1lk .  00: 00 
X. N. " "  " Smk .  (JO :  (J(J " Smk. 00:  (JO 
N. N. " " " Smk. 00: 00 " Smk. 00: (JO 

J. n. e .  

- >.: .) � .  

Kirjanpitäjä ilmoitti, että tässä kokouksessa sitä paitsi 
olisi seuraavista lainoista oHut suoritettava : 

:X .  N. lainaa n:o 
N. N. n:o " 

Smk. O(J: 00 
Smk . 00: 00 

Tämän johdosta päätti hallitus : _ 

6 §. 
-Uusia lai noja saivat : 

N. K. lehmän ostoon Smk.  10 0: -. Takaajat N .  X. ja 
N. N. Laina-aika 1 vuosi. l\Iaksetaan 25 mk:n erissä 
1/5 07, 117 07, 1/9 07 , 1/4 08. 

J .  n. e .  
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7 �. 
Kirjanpitäjä il moitti kassassa olevan rahaa jälellä 

mk. - penniä. 

§ .  

ti 



v. 

Kirjanpitäjän tehtävät. 

Asiain hoito on oSl luskassassa j aettu haUituksen 
j a  kiljanpltäjän kesken .  Hallituksella on määrääm is
valta, kirjanpitäjäl Jä UiytänWönpanovalta. 

Pel'ehtymi- Tämä e i  kuitenkaan ole käsitettävä siten ,  etW 
nen kassan kiljan pltäj än sokeasti t.u lisi panna täytäntöön hal l  i 
ylei�een toi- t uksl:'ll päätlikset. Jos häne lle täytänWijn pan tayaksi mlntaan. 

jätetyt asiat ovat vastoin lakia, osuuskassan t->ttäntäj i.t 
j a  johiosääntöä sekä yleis<'l1 kokouksen määrä,)·ks iä, 
la i  jos asiain käsittely on tapahtull llt vastoin näitii, 
tulee hänen tästä osa t a huomauttaa hallitukselle, 
ja yasta kun oikaisu on tapahtunut, panna päätös 

• 
täytäntöön. Voidakseen huomauttaa erehdykslstä, 
tulee kilj anpWijän tarko in  perehtyä kassan sääntöi
h i n ,  hallituksen j a k iJjanp iU\j än johlosääntiiön sekä  
osuuskassan h oitoa koskev i i n  käsikirj oihin j a  Osuus
to imin1.alakiin. 'Tässä ei r i i t ti, että hän kerran lukee 
ne läpi .  Xe ovat luettavat sik si usein, että kaikk i  
'lsiat p<li l\uvat mieleen ja että hän muistaa, missä 
k ustakin asiasta puhutaan. Jos hän niissä huomaa 
epäsel viä tai käsittämättömiä kohtia, ovat n ämä pall
tavat merkille, ja kun Keskuslainarahaston puolesta 
saapuu neuvoj a kassaan, kysyttävä selityksiä. 



83 

Wisi k i ljat  ja säiinniit  oyat aina oLettavat mll
kaal l kokouksiin,  j otta ne ovat k äsillä, milloin tar

Yitaull. 

l<oska kirjanpito ja sen Imnssa yh teydessä ole- Kirjanpito. 
ynt asiat k äsitellään : " Osuu sk assan kirjanp ito "-nimi-
sessä k äs ik irjas sa, emme tässä ota niitä puheeksi, 
yaan vii tt.<1 amme mainittuun käsikilj aan . 

I(aikki asiakilj at ja kiljeet, j aLka koskevat raha- A�i akjljoj en 
asioita j a  sitoumuksia kas�an puole sta , oyat puheenj oh- ja k ir�c.id.cn 
taJ

·
an tai f'steen hänelle sattuessa \·al'apllheenj ohtaj an al10kllJolt 

taminen. 
j a  Idijanpitäjän allekirjoitettavat. A i yan vähäp äWisHi 

se ikkoj a  koskevat kiljeet. yoi ldrjanp itäj ä yksin alle
ldljoittaa, mutta mitä tärkeämpiä asioita , kuten seli 
tyksien antamisia Keskuslainamh ast.o011, tavaratilauk
sia y. Dl .  s. s isältävun k irj e i siin tulee,  on paras, että 
k i rj an ldtäjä aina yaatii, että puheenjohtaja tai vara
pUhel'lljoh tl:ua toisena hänen ],Ul lSSttan allekiljoitLaa 
n e .  Käin menetel len eiYät as iat jHii .Y helen henki lön 

l>�UHeU äYäksi j a  yastathlvahi .  Siitä on YieW sekin 
h,Fä puo l i ,  että puheenj o htaj a  ai na voi semata asiain 
menoa. 

Jäseni lmoitukset, el'oamisi lmoit ukset ja yel ka- ,J äHl'll- ja 
kirjat j äävät, sittenkuin ne h a l l i tu k sen k o k ouksessa eroami"il
ovat käsitell,yt, k i lj anpihijiin h uostaan . En nenk uin moitl lksct k · · · t·· · · · tt t ' 1  h ·· . , s('k�i yelka-
'l lJanlH aj a 0 aa ne \'a8 ,aa n , �u ( ' ( }  anen mUlSLall 

k· "  t . IlJa '. 
tarkastaa, että ne ovat asiano maisessa kunllossa. Jos 
hän n i issä huomaa puutteC lli!:i l l Uksia , tulee hänell  
huom auttaa tästä ja vaa tia, että ne k orj ataan . 

:' l i tä j äsen- j a  eroamisilmoituksiin tulee, on tar
ka stettant, että n i i tä varte n  käytettäyät lanl;:etit o vat 
täyde l lisesti ja oikein täytetyt j a  asianomaisten alle
k ilj o i ttamat sekä alkkirj o iLus todistettu, kuin myöski n , 
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että lankeUn alaosa, jossa hallitus hyväksyy tehdyn 
ilmoituksen, on niinikään asianomaisesti täytett.y j a  
hal l ituksen puolesta a llekirjoitettu. 

Velkakirjoihin nähden tuLee kirjanpitäj än, ennen
kuin hän ottaa ne vastaan ja antaa rahat lainanotta
jal le, tarkastaa , että velkakilj a on asianomaisesti kir
joitettu j a  että lainamäärä, lainan tarkotus, takaisin
maksuerät j a  maksupäiyät sek ä k orkokanta on sel
västi siihen merkitty ; että velkakiIj a on allekirjoi
tettu ja allekiI:Joitus todistettu, että takaussitoumus, 
jos sellainen vaaditaan, on täydell inen j a  takaus to
distettu, että puheenj ohtaja on merk innyt ve lkakir
j an hyväks,ytyksi sekä että lainamäärä jäsenen jo 
käyttämään luottoon n ähden pYSy-y antolainamäärän 
rajan sisällä. 

Pöytäkiljan l(iljanpiU�äll tehtäYi i n  kuuluu myös pöytäk i rj an 
kiljoi tta- kirjoittaminen h allituksen kokouksissa. Usei mmiten 

minen . kirj oittaa hän sitä pa itsi pöytäkirj at osuuskassan ylei
sissä kokouks issa. �Jal1it näit.ä pöytäkirj uj a  varten l öy
tyviH siv. 2 j a  1 00-102. A ina, k un joku asia on käsitelty 
loppuu n ,  kirj oitetaan päätös lyhyessä muodossa, mutta 
selvästi, ettei mitään väärin käsitystä sen suhteen 
synny ja luetaan se j nlki.  Jos johonkin pääWkseen 
erityiset seikat uyat vaikuttaJlcet, tuLee tämän, vaik
kapa lybyest ik in mainittuna, pöytäkiIjastn k äydä ilmi. 
Kiljanpitäj än tulee huole htia , että pöyLäkiIj a j oko heti 
tai seuraavassa kokouksessa tarkistetaan j a  al l ek ir
joitetaan . 

Saapuneiden Osuuskassnlle saapuneet k irjeet vastaanottaa ja 
kirjeiden kä- avaa kirj anpitäj ä. Jotta osuuskassan hallitus voisi 
sitteleminen. seurata k iIjeenvaihtoa, ovat hallituksen kokouksien 

väliaikana saaplmeet kirjeet otettavat mukaan seu-
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raavaan kokoukseen ja  sieUä luettavat. Tästä merki
tään sitten pöytäkirjaan : 

§. 

Kesh'Uslainarahastolta - - p:lt.ä, Hankkijalta 
- - - p:ltä saapuneet kirjeet luettiin . - -

Jos ki�j eet antavat aihetta erityisiin to imenpi
teisiin haUiLuk:sen puolelta, on tämäkin pöytäkirjaan 
merkittävä. 

Kaikki saapuneet kirjeet ovat luonnollisesti tar
koin säilytettävät . Lähetet,yistä k irjeistä on jälj en
nös säilytettävä kirjeenvai htoon kuuluvana. Jälj ennök-
set kiIjeistä otetaan parhaiten käyttäm ällä kopiopu-
l'istinta ja kopiokilj aa, jotka saadaan Pellervon Toi-
mistosta. 

Kiljeen
vaihto. 

Hal lituksen j a osuuskunnan kokouksissa. esitet- Asiain val
tävät asiat ovat aina puh eenj ohtajan j a  ki ljanpitäj än �i.stelu h�l-
yal��stettavat. Tässä �rl�?tuk�essa tu l ee heidän kes- �����::D k�� 
kenaan neuvotella, mltka aSIat kokouksessa ovat kouksi in . 

esitettävät, j a  tämän jälkeen laatii k i I:i anp iLäj ä 1 1 . s. 
esitys- eli muistilistan, j ossa lyhyesti mainitaan ko-
kouksessa käsiteltävikt:d otettavat kysymykset. Hsi-
tyslistan voi kirj oittaa seuraavasti : 

Esityslista [hallituksen] [osuuskunnan] kokouk-
seen - p:nä - - kuuLa 19-. 

1) ilmoitus kuukausHarkastuksesta. 
2) Osuuskassalle saapuneet kirjeet. 
3) Jäseneksi-ilmoittautumiset. 
4) Osuusmaksun kanto. 
5) Maksettavat lainat j a  korot. 



6) Lainahakc muk seL. 
,J. n. e. 

�I ikäl i hrjan p it Hj ä  \'oi jouduttaa aRl al ll k ttsittr
ISä, Y<llmi::;tamal la n e  en nen [CokoLlHtn, tu lee hUllen 
se tehdä. 

Eri tyis( 'st i on h.viirlyksi, että h U n  maksettavistn. 
la inoiHLn ja ]z o wiHta J a i n a lul'Up lon pe rustee l la  laatii 
erityisen luettelo n ,  jOi"tn k äy se ldlle k n k i n  1l1Hksllerä 
ja sillp k o]wnspHivään jUOHHut k orko. Luettelossa 
on Il Htinitt.fl\'ft hlinanottajan n i m i ,  \'t' l kaki t�j(Ul n u
mero sek ä  m a ksettava pääoma j a  korko. 

Asiain \"3,1- .Jotta t i l i t  k ai k in puolin oli sivat yalmiit t i l intal"
mistam i n " J1 kastaj i lle tlll l1(!ttaviksi, tulee ki t:janpitiWi.n lopnl l i H(' f:)ti 
ti1intarkas- k äyrUt läpi kaik k i  ti l i liitteet j il tarkaHtaH : tusta yarten. ) t l . , t . l '  . t 1 oya {l) yarSl11:HS en . JH �� Jm�tii räls en osuus-

kunnan j a  hal l i tuksen k okoush 'n pi!ytäkirjat tall e lla, 
allek i l:j o itetut j a  tarkastetut sek �i si i n ä  k unnossa, että 
ne voidaan j iittää ti l i n tarkastaj l lle : 

2) l iiytYJ'kö lähetetyistä ki rjeistä jä ljennökset, ja 
ovatko kassalle saapnneet kil:j eet k ai k k i  tallella ; 

:3) ovatko vuoden k uluessa tapahtuneet l i ikeasiat 
merkityt li l ikt�joiJlin, oyatko merk innöt yhtäpitäviä 
tapahtuneiden s lloritusten kanssa j a  ovatko ne halli
tuksen p äätöksien ,ja todi steid('n mukaiset;  

4) onko j äsenlllettelo tarko i n  pidetty, onko sii
he n merk itty uudet j äsenet ja  heidän j äseneksi tulo
päiYitnsä sekä e rolweiden j äsenien eroamisihnoitn::;
ja  croamispäiyät ; 

6) onko kaikista e roami silrnoitllk sista toinen 
k ap pale k assan hal l nssa j a  toinen l i itetty aikoinaan 
kruunullvoudi l le lähelettYJl1 j Usenluetteloon, ovatko 
liittymisilmoitukset tal lella j a  onko niitä kutakin an
nettu kaksi kappaletta. 
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Niin hyvin KeskusJainarahasiollC' kui n viran omai- Kcslmslaina

sil lp kassan puolesta annettavat ilmoitukset, joista ra�astolle �a 
1 VI 1 .. 0 1 t . 1 1 . t . , VlranomUI-
llvm;sa se m : .. t;llUS mn a J a  mupparp , ] S  e n  

' - · 1 1  t SI e IInne -
nim isessä käsik i ljassa [ Jnhu taan , ovat kirjanpitä,j än ta,'at ilm( , j .  

laaditb.wat. Hänen tulee huolehtia, että ne ajoissa tllkRet. 
valmistetaan, allekilj oitptaan ja  läh ewtään asianomai-
seen pai kkaan . 



VI. 

Tehtävät vuoden va ihteessa ja 

vuosikokouksessa. 

Kalenterivuoden vaihteessa on osuuskassan hal
lituksella tavallista enemmän tehtäviä. Kuluneen 
vuoden toiminta on silloin lopullisesti päätettävä ja  
alkavan vuoden työ suunniteltava. Seuraavassa an
namme muutamia selityksiä, miten nämä tehtävät 
ovat suoritettavat. 

Johtosäännön mukaan tulee osuuskassan hal l i
tuksen tilivuoden loputtu a :  

a) arvioida kassan arvopaperit ja saatavat, p äät
tää, paljonko osuuskassan kaluston ja saatavien kir
j aanpannusta arvosta tilinpäätöksessä on poistettava 
sekä tarkastaa tilinpäätös ; ja 

b) laatia vuosikokouksessa esitettävä kertomus 
kuluneen vuoden toiminnasta. 

1 )  Tilinpäätöstä koskevat tehtävät. 

Arvopape- Osuuskassan omistamat arvopaperit, kuten osa-
ri�n ja sa�t�- kekiIj at j .  m.  S., lainanotLajain antamat velkakirj at 

Ylen . arvtOl-
sekä kaikki sellaiset asiakirj at, jotka näyttävät, että 

mlnen. 
kassasta. on annettu varoja, jotka se on oikeutettu 
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saamaan takaisin, ovat arvioimista varten huo
lellisesti läpikäytävät. Jos niiden joukossa löytyy 
sellaisia, joiden arvo on vähentynyt tai joiden si
sällön takaisinmaksamisesta o l laan epävarmoja, on 
tämä tilinpäätöksessä otettava huomioon. Kun arvioi
minen on toimitettu, tulee hallituksen antaa kirjan
pitäjälle tieto tuloksesta, jotta hän tilinpäätöstä teh
dessään osaa erottaa varmat saatavat epävarmoista j a  
ti etää, miten suurina viimemainitut ovat otettavat tilin
päätökseen sekä poistaa tileistä arvottomat saatavat. 
Poistot ovat määrättävät mahdollisimman suuriksi 
sen mukaan kuin liikkeestä johtunut ylijäämä sal l i i .  
Jos epävarmojen saatavien arvo alennetaankin ehkä 
joskus alemmaksi kllin mitä tulevaisuudessa huoma
taan olleen tarpeellista, niin siiLähän ei ole vahinkoa, 
sillä jonakin seuraavana vuonna tulevat ylimääräiset 
tulot j a  sen johdosta vuosh'oiUo olemaan sitä suu
remmat. 

Jos osuuskassa on välittänyt yhteisostoja, ovat 
yhteisostosaatavat ja  maksettavat sekä til inpäätöksen 
aikana vielä varastassa oleva tavaramäärä niinikään 
arvioitavat ja tuloksesta annettava tieto kiljan
pitäj älle. 

Vielä tulee hallituksen päättää, miten pa�on Kaluston 
kaluston arvosta tilinpäätöksessä on poistettava kir- kuoletus. 
joista. 'I'ähän nähden on huomattava, että arvioimi-
sessa ei kalustona pidetä sellaista kuin kaavoja,  k i r-
jekuoria ja kiljoitustarpeita eikä myöskään sellaisia 
konttorivälineitä, jotka pian kuluvat ja joiden arvo ei 
nouse 10:een markkaan, vaan ovat ne luettavat vuo-
den kulunkeihin, huolimatta si i tä, että niitä voidaan 
käyttää tulevinakin vuosina. Ja mitä arvokkaam-
paan omaisuuteen tuleel niin ovat kaikki esineet 
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Ul'yjoitayat eri k seen, eikä n ii den aryoa so,i panna 
korkeammaksi kuin mitä nUstä myytäessä todel li
suudessa voi sa;Hla. 'l'i:tmäki n on jo korhin  määrä, 
minkä rehell i ll C' 1 1  l i ike o i keudenmukai sesti yoipi ka
lustollensa arvoksi panna. 8i1lä huomattll",a on, että 
sella.iset liikkeet , jotka tahtovat saada. ase mansa lu
j aks i kestämääll tulevaisuudessa ehkä sattuvia va
hinkoj a, pyrkivät niin pian kuin suinkin voivat, kuo
lettamaan k alustonsa koko arvon, Esimerkki n ä  mai
nittakoon, että Keskuslainal'ahasto on jok a  vuosi 
poi stanut kalustonsa kunkin yuotisesta arvosta 50 Ofo. 

TilinpääWk- Kun kiIjanpitäjä sitten on saanut tilinpäätökspn 

sen tarkasta- valmii ksi, tulee hallituksen tarkastaa, että se on oikein 
minen. teht,y. Tämä tarkastaminen käy verrattain helposti 

siinä tapauh;essa, että kassan j a  kirj anp idon kuu
kausittaiset tarkastukset oyat tehdyt tarkasti j a sään
nö ll isesti. Tilikilj at ovat nyt lopullisesti tarkas
teltavat ja yerl'attavat to isi insa j a  tätä tarkastusta 
ei  saa laimin lyödä sillä perusteella, että edel liset 
tarkastukset katsottaisiin rii ltäviksi. Osuuskassan 
asiain todel li nen hoitaminen vaatli, että nyt, kun tar
kastelu tapahtuu viimeisen kerran, se teh dään perin
pohj aisesti . Varsinkin on seuraaviin seikko i h i n  kiinni
tettävä huom iota : 

1) Tarkastetaan , että l'ahatil in molem mat puolis
kot vuoden a l l lsta ai na vuoden loppuun saakka oynt 
o ike in yhteenlasketnt sekä toimitetaan ti1 ien 10PPll
summLin nähden sellainen tarkkailu-yhteen lasku, j osta 
" Osuuskassan k i l:janpito "-nimisessä käsiki rj assa, siv. 
2-! p Llhutaan . 

2) Jäsen l uettelosta lasketaan , miten paljon osuus
maksuja kai k k i aan o n  suoritettu sekä miten palj on 
eronneille on maksettu takaisin ja verrataan, ovatko 



jäsenluettelosta saadut Sllmmflt ;yhtäpiUivli.l päh'äkir
j an osunsma ksutilin loppusummi en kanssa. 

:l) 1\ eskusla i  narahastol ta  lähctctt,vj äUcnnös OSllUS
knsf-;a l1 k ()ntt()knranttitilistä ,j()�ta n H hdäii n, m i te n  suuri 
k assan päHornavelka yuodcn lopussa o li ,  verrataan 
päi väk i lj an l ainanan t aj ain til i i n . Jos osuuskassaHa 
on lainoj a muUta, tarkastetaan,  dtä n e  ovat oik eu1 
piiiYiik i l:j aan merkityt. 

4) Lainaluettelosta j a  lainanoUaj ai n  velkakilj oisLa 
l asketaan, palj onko vuoden lopussa oli j äsenillä pää
omaa kaikkiaan lainoina sekä verrataan, että pääoma
saatavat n äiden mukaan ovat niin suuret kuin päivä
kir:i an L.tinanottajain tili osottaa. 

6) 'l'aUettajain tilikilj asta l asketaan, paljonko vuo
den kuluessa kai k k iaan on tehty talletuksia j a  pal
jonko talletuksia on nostettn. Loppusummat yerra
taan päiväkir:j aan. 

G) Lai naluettelon j a  velkakhjoj en amlla tarkaste
taan, että l,aikista lainoista on maksettu korko sekä 
eWi n i in hyvin kaikki korkomenot j a  korkovelat kuin 
korkotulot j a  korkosaatavat oyat oi kein kiljoi h i n  
merkitrt. ' .  

7) Vielä verrataan, että kassan omistamat osake
kiljat ja muut sentapaiset arvopaperit ovat oikein 
merkityt omien varojen ti li in sekä tarkastetaan, että 
kaikki  vuoden kuluessa osuuskassaan jäseniksi liit
tyneet henkilöt ovat suorittaneet pääs.Ymaksullsa 
ja että tämä on m erkitt,y päiväkirj aan. 

8) Koska �rhteisostoista pidetään eri kirj anpito, on 
tämä tarkastettava erikseen, j onka j älkeen verrataan, 
pttä yhteisostoj a koskevat summat oikein on viety 
kassan päiväkilj aan. 
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Kun päiväkirjan loppusummat ovat tarkastetll t, 
tutkitaan, onko tilinasema sekä voitto- ja tappiotili 
laadittu niiden mukaisesti, jonka jälkeen hallitus 
aUekirj oittaa tilit. 

2) Vuosikertomus. 

Vuosikokousta varten tulee hallituksen laatia 
kertomus osuuskassan toiminnasta kuluneena vuotena. 
Vuosikertomuksen tulee sisältää : 

YJeispiirteinen selonteko osuuskassaJl perusta
misvaiheista. rrämä tulee luonnollisesti kysymykseen 
vaan ensimmäisessä vuosikertomuksessa. 

Lyhyt katsaus kassan yleiseen tilaan tilivuoden 
alussa. Monesko toimintavuosi, j äsenmäärä, osuus
maksurahaston suuruus, osuuskassalle ulkoapäin lai
nattu liikepääoma, j äsenille yhteensä lai natun pää
oman summa, talletukset, omat. varat, vararahasto, 
voitto sekä miten se käytettiin (tahi tappio ja  onko 
mihinkään eri toimiin ryhdytty sen korvaamiseksi). 

Jäsenmäärä tilivuoden lopussa j a siinä vuoden 
kulu essa tapahtuneet muu Lokset. 

Miten suuri sallittu korkein otto- j a  antolaina
m äärä tilivuoden aikana on ollut. 

Osuuskassan ulkoapäin lainatun liikepääoman 
suuruus, vuodell kuluessa hanldttu lisäluotto sekä 
mistä ja millä ehdoilla se on saatu. 

Esitys antolainausliikkeestä Y110den kuluessa, 
myönnettyjen lainojen luku j a  määrä yhteensä, pienin 
j a  suurin laina, lyhin ja pisin laina-aika, korkokanta, 
yleiset takaisinmaksuehdot ,ja mikä takaisinmaksu-



93 

tapa paikkakunnalla on näyttäytynyt sopivi mmaksi 
sekä mihin tarkotuksiin lainoj a  on myönnetty. 

Selonteko lainojen käytän tarkastuksesta. 
Yhteisostot: mitä tavaraa on ostettu ja m istä, 

yhteenlaskettu ostosumma, yhteisostoj en tuottama 
yoitto. 

Yleispiirteinen selonteko osuuskunnan yle isissä 
j a  hallituksen kokouksissa käsitellyistä tärkeimmistä 
asioista ja yarsinkin siitä, mitä erityisempiä, kassan 
toimintaa koskevia päätöksiä niissä on tehty. 

Hallituksen kokoonpano j a  si i n ä  vuoden ku
luessa tapa htuneet muutokset. 

Kassan voitto- ja tappio tili ynnä tilinasema eli 
luettelo kassan varoista ja veloista joulukuun 31 päi
vänä tilikirjoista tarkoin kopioituna. 

Hallituksen eh dotus vllosivoiton käytWmisestä. 
(Huom. siv. 103). 

Yleinen lausunto kassan asemasta j a  l i ikkeen 
kehityksestä vuoden kuluessa sekä sen vastaisen toi
min nan j älj estämiscstä, m. m. esitys korkeimmaksl 
otto- ja antolainamäärUksi, jos osuuskunnal la on vaan 
yksi vuosikokous. 

Vuosikertomuksen tekee hallituksen määräyk
sen mukaan joko pu heenjohtaj a tai kirjanpW,j ä, jonka 
jälkeen se hallituksen kokouksessa läpiluetaan j a  
tehdään siihen tarpeellisia muutoksia. Koko halli
tus allekirjoittaa sitten kertomuksen ja on yastuull
alainen siitä, että sen sisältö on tosiseikkoihin pe
rustuva. 

Vuosikertomus on valmistettaya siksi aj oissa, 
että se voidaan antaa tilintal'kastajille tilintarkastus
tilaisuudessa. 

Vuosikertomusta ei tarvitse tehJä l)itkäksl. 
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Kertomus on kokonaan kilj oitetuLya vuosiko� 
kouksen pöytukiljaan tai m 1luton liitettävä s i i hen 
s i l l �i tavoin, ettei so häviä. 

3) Arviolaskun tekeminen ja l iikkeen suunnittelu 
tulevalle vuodelle sekä korkokannan 

määrääminen. 

KämH llt-;iat ovat kaikiri l äheisosti !'ojsi staan 1'i1p
p1 lYia ja O\-a,t ne siis sopiYimmin käsiteltäriLt samalla 
hrtaa vuoden alussa pideWiYilsså hallituksen k o k ouk
sessa . Pohjana kysym,rksien kä::;ittelyUe on pi det
tävä edell isen yuoden tilinpMiWs ja, sen osottama 
tulos. 

l\1itä näkökohtia puheennol evissa kysymyksi ssä 
on kassan liikettä alottaessa otettava huomioon, on 
jo  kerrott l l  111vussa I, siv. 6 -1a, jossa myös liiytyy 
mall i aniolaskua varten. 

Laadittapssa arvio l askua tu loista ja menuista, 
on k u nkin vuouen alussa harkittava, m itä muutok
sia edel l isen \'uoden to i m i nnan perustee l la j a  alka
van vuoden toimint;;l,SlIullnitelm an nuj nll a  voidaan 
ajate l l a  tapahtuvi ksi vllouen talo issa j a  111 elloissa" 
p äättyneen vuoden tulo ihin j a  menoihi n yerratell . 

Ensin k äsitellään tu lot. Sem moisinn otetaan 
huomioon ainoastaan ko rkotul ot j a  proYision i .\'ht.eiH
ostoista. 8aadak seen selv i l le, m iten suuriksi nämä 
tulot voivat nousta, on em;in harkiitaYH, tu l eeko kas
san 1 i ike ln inanantolHl j a  y hteisosloihin nähdon arvio
lask uvuotena J)ysymään yhtä suurena kuin edell isentL 
vuotena, Yai voidaanko jOlTIl)aankumpaan tai molem
piin nähden varm asti päättää, että lisäys tai yähellC-
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minen on odotettavissa sen kautta, eWi ltikepääoma 
tai yhteisostom äärä tulee olemaan i:>uurempi tai pie
nempi kuin ennen. Kun lainausJ i ikkeessä käytettävä 
pääoma j a  yhteisostot täten ovat arvioidut, lasketaan 
edellisen vuoden antolainauksen ja yhteisostoprovi
sioni n  mukaan , miten suuret korkotulot ariioi tuun 
liikepääomaan nähden tulevat olemaan sekä m i ten 
palj on ajatellusta yhteisostomäärästä saadaan provi
sionltuloa. Lasketulsta korkotuloista 011, samoin kuin 
arviolaskussa liikettä a lotettaessa, väh ennettävä ko1'
kotapploLl varalta jonkun verran (10 Ofo oUolainaus
koron määrästä). 

Arviulaskuj a  tehtäessä ei tuloja koskaan saa 
lai:ikea suuremmikf,ii kuin ne ntrmuudel la tu lentt 
o lemaan. 

'l'ämän jälkeen arvioi< luHn mello 1 ,  jo l lo in tappio, 
j Ui'i sel laista ede lliseltä vuoflelta on, otetaan huo
mioull menon a. Korkomenot l aske ta an arvioidun 

ottolainauksen j a  ottol aillauskoron J l l l lkc.wn. Tässä 
siit< on kiinnit..ettäYii huomio s i ihen, tu leeko la inattu 
liikejläii oma ulemu(ll1 J htä smui tai suurempi,  yaiko 
pienemI1i kuin edellisenä vuotena. 

POf>ti- y. lll . hoitokulut.. an ioidaull sen m uk aan, 
m iten SUluet ne  edellh;enä Y1lOt.elHl ovat o l leet, huo
m ioon ot,tama l lu, että, jos sil l oin ehkä  0 1 1  ol lut  se l l ais ia  
erityisiä mennja, j otka ei vät tule kysymykseen arvio
lask m'ull tenu, ne siis yo i claan vähe l 1 täii tlniOSUillm usta, 
tai j o� arYiolaskuvlloten a  mahcl(ll l ise�ti on kassalle 
h a n kittava k iljanp ito k i tj oja,  kOllttol'ivtUineitä (kopio
pll1'ist.il l ,  kopiokilja y.  111. s.), jotka Slllll'entayat h01-
tokll luj a, ovat ne lisäksi otettaxaL 

Ki lj allpitäj �i,nj a'yhteisos1 otoimi miehen pal kkiotote
taan an'iolask l l l ln  semmoisilla kui n l 1e  ticdetälin ole" l1n.  
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Run osuuskassan tulot j a  menot täten ovat ar
vioidut j a  lasketut yhteen, nähdään erotuksesta, tu
leeko kassa l la tehdyn tulo- j a  menoarvion mukaan 
olem aan voittoa vaiko tappiota sek ä m iten paljon. 
Ellei tulos tyydytä s .  o.  tulot eivät ol e riittävän suu
ret m enoihin verraten, on arvio lasku uudestaan käy
tävä l äpi.  Tarkastetaan ensin, voidaanko arvioiduista 
menoista joku määrä ehkä tarpeettomana poistaa. 
Tilinä voi luonnollisesti tulla kysymykseen ainoastaan 
kilj anpitäjän palkkioon j a  hoitokuluihin nähden.  Jos 
näissä voidaan säästää, ilman että kassan hoito siitä 
tulee kärsimään, on tietysti niin tehtävä. �Iutta ellei 
näitä menoja voi saada pienemmiksi, on huomio 
käännettävä siihen , miten tulot saataisiin suurem
miksi. Roska kassan tulot pääasiassa raj oittuvat 
korkotuloihin j a  yhteisostoista otettuun välityspalk
kioon, ei ole muuta keinoa kuin j ommankumman 
avulla lisätä Luloj a :  j oko ottamalla lainoista provisio
uia, josta jo si v. ] 1 on puhuttu, tai korottamalla yh
te isostoj en välityspalkkiota. Mihin summaan arvio
lasku on saatava päätt,ymään, j ott.a tulokseen voitai
siin tyytyä, on vaikea sanoa, Pääasia on, että yli
j äämä riittää edes jossakin määrin omien varojen, nim. 
vararahaston ja käyttörahasLon kartuttamiseen, ja 
mitä pikemmin n e  saadaan k asvamaan suuremman 
ylijäämän kautta, sitä parempi. 

Tehdyn liikesummitelm an j a  arviolaskun perus
teella tulee hallituksen sitten päättää, miten suureksi 
lainoj en korko j a  provisioni ynnä yhteisostojen välitys
palkkio määrätään sekä mistä h innasta velkakilj a- y. 
m .  lanketit annetaan jäsenille. 
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4) I lmoitukset Keskuslainarahastolle. 

H eti k u n  til inpäätös on saatu valmiiksi Ja kas- Ote ti linpää
san hal lituk sen puolesta tarkastettu, on si itä lähetet- töksestä. 
täyä ote Keskuslaillal'ahasto l le .  He lpottaakseen tilin-
ulteen laatimista, l ähetetään Keskuslainarahastosta 
vuoden nti hteessa jokaiselle osuuskassalle kaava, 
jonka mukaan ti l inote j a  tilinpäätös te hdään j a  joka 
sitte n  täytettyn ä palautetaan . 

Samalla l,uayal la o n  annettava ilmoitus myös Ilmoitus jä
j äsenmäärästä ja s i inä vuoden kuluessa tapahtuneista senmäärästä 
muutnk sista sekä olto- j a  antolainauksen kOl'kokan- ja korko-

t .. . . , l 1 l 1 ' 1 kannasta nas a .rn n a  p1'OnSlO111S a "u uneen vuoe en aI mna, 
. 

Paitsi vuodl'l1 kuluessa hallituksen kokoonpa- Ilmoitus 
nossa ehkä tapahtuneista muutoksista, joista aika- hallituksen 
naan heti niiden tapahduttua tehdään ilmoitlls Kes- kokoonpa-
1 nosta. mslainarahastoon, on vuoden vaihteessa, sama l l a  kun 
til i noLe Hihelptään, i lmoi teLtavit, k e it ä  hallitukseen 
kuuluu se n j iil keell k ui n  edellisessä vuosikokou ksessa 
tai syyskokouksessa eroamisvuorossa o lleiden sij alle 
valitut uudet j äsenet tammikuun 1 päivänä ovat astu-
neet toimpensa. 

Niinikään o n  i lmoitettava, onko vuodell vaih 
teessa tapahtunut kitj allpitäj äll muutosta. 

BUei myöllnetyist.ä lainoista vuoden k uluessa Ilmoitus 
säännöl lisesti 018 te h ty sel lais ia  i l moituksia, joista myännctyis
siY. 70 puhutaan, o n  niistä nyt l ähetettäyä i lmoitus tä lainoista. 
Keskuslainarahastool1 , Ilmo itus tehdään sitä varten 
E.eshLlslail1arahas t.osta saaduiUe kaavoi lle. 

Ylempänä mainith�en i lmoituk.sicn tekem istä e i  
pidä laiminlyödä. 

7 
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5) Ilmoitukset viranomaisille. 

Aakkos- Vuoden vai h teessa tu1ee hal litukRen johtosää n
luettelo. Lönsä 1 §:n mukaan tammiknun kuluessa kruunnn

voud ille ant.aa (tai postissa l ähe ttää) aakko�j äljest.y k
sessä laadittu l uett.elo kaiki sta n ii stä j älSPll i stä, j otk a 
osuuskuntaan kuuluivat. 31  p:nä jouLukuuta. �äitä 
i lmoi t uksia varten on paras käyttää valm iiksi paillet
Luja kaavoj a, jotta ne  tu lisi vat Jainmnkais iksi ja  täy
dPllisik si. l(ml\"oja  saadaan ostaa Pell(,l'\'on Toimis
Ll lsta. Luettelo o n  koko hal l ituksen al lpk i t:j oitettaya 
ja siil1P l1 on l i itett ävä toiset kappaleet vuo(kn kuluessa 
anlwLnista j lisr n i  I tlloi tukslsLa. 

Illn oitm; rrammikuu l 1  1 päivänä eroaru isvuorussa u leYicl1 
hall ituk"en ha llHuksen j�iselltell poislumisesta hal l ituksesta j a  
muutoksista. uusif'n j äsenten astumisesta. toimeensa on ni inikään 

a nneUava i lmoitus k ruunullvoucli l le kaup parekisteriin 
merkittäväksi .  I L moitus k h cLään heti tammikuun 
a l u ssa sitä varten painetu i I  La k aavoi l la, joita ilm ai
spksl saa krnUllnl1Vourl i L ta  tai Pcl lenon Toimlstnsta. 
1 1  m"it llsLa laatli laan kaksi  k appa letta, joista toinen 
hll' toHetaan j a  jäletään v i ranomaise l le asiamiehen 
kant ta, j olle h a l l i tlls antaa val tnkil:j an. 

l\IiUä tavoi n i lmoitukset' Yi rallOmaisille tehdään 
ja mitä kaUdcia si inä on huom,ioon otettava, siitä saa 
tarkem mat se litykset : .. Osunskunnat ja kaupparekis
teri "-nimisestä k it:j asesta. 

6) Vuosikokous. 

Osuuskassan varsinainen vuosikokous pidetään 
huhtikuun kuluessa. Sääntöj en :21 §:n mu kaan kut
sutaan kokuus kokoon kuu lntuksel la, joka kahLena 
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lähinnä edellisenä sunnunt.aina julki luetaan seura
kunnan ldrkossa tai vähintäin viikkoa ennen ko
kousta paikkakunnan sanomalehdessä ilmoittamalla 
tai kirj al l isesti saate�aan j äsenten tiedoks i .  Kuulu
tuksessa on mainittava, mitä asioita kokouJ<sessa 
tu lee k äsiteltäviksi .  Osuuskassan hal lituk sen tulee 
siis hJ'vissä ajoin yalruistaa ohj elma kokousta varten, 
jotta k u uluttamiselle j ää riittävästi aikaa. 'rässä 
tarkotuksessa on päätettävä, mitä muita asioita ko
kouksessa otetaan k äsiteltäviksi, paitsi säännöissä jo 
määrättyj ä, määrättävä kokouksen aika ja paikka, 
k uu lutusiapa sekä muu ohj elma. 

Kuulutus kirjoitetaan seuraayan mallin mukaan : Kuulutus. 

K l\. osuuskassan 

j äsenet kutsutaan täten yarsinaiseen kokoukseen, joka 
pilletään N:n kyjä�sä, N. N : n  talossa ( l a u v an t a i n a ,  
t i i s t a i n a) - - - kUlm - päh'änä kello - - L-p. 
(e. pp.), kesk ustelemaan ja päättämään osuuskunnan 
sääntöjen 23 §:ssä mainituista asioista sek ä  - - -

�tässä luetellaan muut kokouksessa käsitel tä viksi tulevat 
kysymykset, jotka ei,ät sisälly sääunöissä mäarättyihiu 
asioihin). 

Osuuskunnan tilit, h al l i Lu ksen vuosikertomus j a  
tHintark astaj ain k ertomus ovat nähtäv i n ä  osuusk assan 
k i rj anpitäj än luona. 

- - - - - ssa - - - kuun - p:nä 19-. 

Hall itus. 

Kuulutuksen kirjoittaa puheenjohtaj a  tai ldrjan
pitäjä hallituksen nimessä j a  toimit.taa sen sitten 
julaistavaksi . 

Siinä tapauksessa , että kuulutus kirja l lisesti saa-
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tetaan jäsenten tiedoksi, on se kirjoitettava yhdessä 
tai useammassa kappaleessa siksi suurelle paperi lle, 
että asianomaisten j äsenten nimikilj oitus, todistuk
sena kutsrullllksen tiedoksi saamisesta, mahtuu sii
hen. Kuulutus pannaan sitten k iertämään j äsenten 
kesken, j a  on se palautettava h allitukselle ennen 
kokousta, j otta siitä voi daan nähdä, ovatko kaikki 
j äsenet saaneet tiedon kokouksesta. Jos kuulutllS on 
julaistu sanomalehti-i lmoituksena, on se tai ne 811no
malehtinumerot, missä kuul utuR o l i, kokousta ntrten 
säi lytettävät, jotta niinikään voitaisiin näyttää, että 
kokous ajoissa on kutsuttu kokoon. l{jrkkokuulu
tuksesta saadaan todistus asianomailselta k uuluUa
j alta. 

Vuosikokouksien pöytäkilj at kil:joitetaan alem
pana olevan mallin mukaiseRU, josta myös biy sel
vil le, missä j älj estyksessä s�U.tnnöiRsä määrät,vt asiat 
nvat käsitelWxät. 

Yuonna lH- - - - - kUilU - p:nä 
kokoontuintt, - - - - - osullskas,.an jiise
net kutsUl1luksCIl nojalla, j oka - - - -- U. 
n .  e . ,  kts. mallia S l \'. 2)  . 

. Esitetti in hal l ituksen vuosikertomus sekä tilintarkas
tajain kertomus YLLOdelt,a 1 H-, jotka oli vaL näi n kuuluvat: 

(Yuosikertoll1us ja tilintarkastajain kertomus jälj enne
tään pöytäk i rj aan) . 

Tämän jäl estä yalrvistetti in tilinpäätös sellaisena kuin 
se esiintyy vllosikertomukseen otetussa yoitto- j a  tappio
tilissä sekä til inasema>;sa (valn-istettiin tilinp�iätö" seu raa
yilb muutoksil l a :  - - - - -) .  
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Osuuskassan hallitukselle päätettii n tilintarka:-;tajien 
ehd otuksen mukaisesti myöntää täYll e l linen vastl lll\'apaus 
vuodelta 1 9-. 

3 �. 

Kokouksen määräWi vänii oleva y l ijäämä vuoden 1 9-
voitosta, yhteensä Smk. - - -, päätettii n  käyttää 11a11i
tuksen kertomuksessa ehclotetulla tayalla eli aiten, että -
- - (t.ässä luetellaan, m i ten ylijäämä on päätetty käyttää). 

Tämän jälkeen p�iätetään muista kysymyksistä, 
jotka oyat kuuJutetut kokouksessa esille otettaviksi. 

§. 
Tätä pöytäkirjaa puh eenjohtajan kanssa tarkistamaan , 

joka tapahtuu - - - - -- ssa - -- -- - na - -
- kuun - p : nä, valittiin kassan jäsenet N. N. ja N. N. 

N. N. 
Pöytäkirjan tekijä. 

Tarkistuksesta kirjoittavat tarkistusmiehet sellaisen 
todistuksen kuin si v. -1 ou mai nittu. 

Pöytäkirjan alkulause kiljoitetaan samoin kui n huhti- :\Iarl'askuun 
kuun kokouksen pöytäki rjan mallissa. kokous. 

1 §. 

Korkein maara, jonka yli kassan lainaksi ottamat ja 
säästökassavarat v. 19 - eivät saa nousta, päätettiin ole
maan - - - - - .- (- - -) markkaa. 



102 

2 §. 

Sen luoton ylimmäksi rajaksi. jota jäsen saa kassasta 

l1auttia, määrättiin vuotlekr-d ] 9 - - - -- - - - -
(- - -) markkaa. 

(Huomaa päätökr;en muodostus siv. 6). 

3 §. 

Tilintarkastajain palkkio määrätti i Il - - - - mar
kaksi. 

Vakinaisiksi j äseniksi ha llitukseell val itti i n eroami ,,
vuorossa oleva N. K. uudelleen sekä X. �:n  sijalle X. X 

Varajäseniksi val itti in - - - - - - - - -

5 §. 

Tilil1tarkastajiksi vuotta 1 9  - yartel1 yalittiin N. X .  
Ja K. �. sekä. heidän varamielti ksensä � .  N .  j a  N . .x .  

() §. 

Luettiin N. N:l1 ja N. N:n tekemä, näin kuuluva tar
kastuskertomus l ainojen käyWl.misestä - - - - - -

'l'ämän jälkeen pä ätetään muista kysymyksistä. 
jotka ovat kuulutetut kokouksessa esille otettav iksi. 

§. 

Tätä pöytäkirjaa puheenjohtaj an kanssa - - - -
J .  n .  e. (Katso huhtikuun kokousta). 

Jos osuuskassan sääntöjen mukaan ei pidetä 
kahta varsinaista kokousta! vaan ainoastaan vuosi-
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kokous kevääl l ä, ovat marraskuun kokollksen pöytä
kirjan mallissa mainitut asiat k äsiLeltävät huhtikuun 
kokouksessa. 

7) Vuosivoiton käyttäminen. 

�litä yoiton käyttäm iseen tulee, niin määräävät 
osuuskassojen säännöt, että siitä on siirrettävä vähin 
täin kymmenen (10) prosenttia vararahastoon, kunnes 
tämä nousee ainakin vis8iin, si:iännöissä säädettyyn 
määrään. Tuota sanaa "vähint.äin"  eivät ka ikkien 
kasi:iojen johtomiehet näy huomanneen, vaan ovat 
he ehdottaneet silrrettävitksi ainoasLaan nuo 1 0 0/0. 
�lissä voitto ensi VllOdelta on noussut ai noasLaan BO 
-50-150 markkaan ,  tul i si si i s  vararahasto täten 
saamaan ainoastaan :i-fi- 15 markkaa. Tämä on 
ehdottomasti  suuri erehdys, kun kassan l iike on jo 
monissa tuhansissa, smä j os vah inko saLtuisi (seh än 
tulee vii saal lekin j a  i lman kelloa kaulassa), n i i n  
pitäi s i  s e  korvata tlSllUSmaks l l isLa sekä - jos ne ei
vät rii Ltäisi - J' äsenten vlimääräisistä maksll ista . Sen . , 
vuoksi kehottais i mme m it}\ vakavhnmin kaikkhl 
k assoja si irtämään tavallisissa oloissa ensi vuosina 
koko voittonsa tai ainaJdn suurimman osan siitä yaru
rahastoon . 

Tätä vastaan on väitetty, että sitä muka ei  voi
taisi tehdä, koska säännöissä sanotaan, että siitä voi 
ton osasta, mikä yararahastoon s iirtämisen j älkeen on 
j älell ä, .\jaetaan jokaisel le j äsene l le se mäiirä, joka vas
taa v iiden prosentin korkoa hänen suorittamastaan 
osullsmaksusta" . J\Iutta tämä on sään töj en väärinym
märrystä, sillä sel väsUhän n iistä käypi i lmi, että OSUUS-
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kassa voipi panna niin paljon k11in tahtoo \'ara 1'ahas
toon, vaikka se on lain mukaan velvollinen panemaan 
ainoastaan 10 Olo. �fitä sitä paitsi tl llee tuohon voi
ton jakamiseen j äsen ille " he idän su()['i ttamistaan 
osuusmaksuista",  ni in s itä ei suinkaan tarvitse tu lkita 
n i in, että voittoon osal liseksi piiäsee j nkai nen vllosi
erä, m i k ä  on Sl l Ol'itetLu, vaan voidaan se tll lk ita. n iin, 
että ai noastaan ne ,Toivat saada yoitto-osuu tta. jotka 
ovat suorittaneet osullsmak sunsit kokonaan . Se o li 
tarkotns, kun 'äännöt tehtiin, j a  näin on sitä iu l
kiUnkin lwvill monessa osuuskunnassa maassamme. � 

Lopuksi määrätään sällnniibsä voiton k äJ'tW rn i
spsW, että ylijäämä - sittenknin  vararahastu ja OSl l llS
m aksut ovat saaneet osansa - voidaan sii rtää eri
tyiseen rahastoon, j ota on l'llvettu nimi ttämään "käytW
mhastoksi" .  Tästä säädeLHiin,  eWt sitä voidaan ko
kouksen päätök sen mukaan k iL�TUää yhteiseksi par
haaksi tai osuustoimintal i ikkeen edistämiseksi. Oi
keastaan ei tällaista voiton k äyttämistä tule ajate l l a
kaan, ennenkuin vararahasto on kasvanut täyteen 
määräänsä, sillä sehän ei olisi muuta kuin kassan 
vakavaraisuuden kasvamiHen ehkäiH,Yä j a  siten moi
tittavaa . Kum m inkin voipi sattua poikkeuksia tästä 
säännöstä, sellaisia, jotk a ovat umansa aivan erityi
sessä määrässä kohottamaan kassan j äsenten taloutta, 
samalla kuin ne voivat hyöd,yttää i tse kassaakin, si l l ä  
onhan kassan jäsenten talouden kohoaminen myös
ldn omansa l isäämään kassan yakavaraisuutta. Sel
laisena voipi aj atella j onkun yhtei sen koneen (esim. 
kylvökoneen tai viljanl ajitte lij an) ostamista kassal le, 
jota konetta kassa vuokraa jäsenilleen, ja ehkäpä 
muillekin, sellaista maksua vastaan, että niistä saa-



105 

c1aan takaisin kootuksi konern hinta, ennenkuin kone 
on ehtinyt kelvottomaksi kul ua. 

Edrllisessä on esitett\' näkiikoh t i a  voiton k ärt-. , 
Uim iseen nähdell, etupääsHä si lmäl l ä  pitäen kassa l i  
omien jäsen ten vah i ngonvaaran vii hcnt.äm istä. Vie l ii 
t a h domm e  tuoda esi in yhden näkökohdan, j ota ei 
m,vl1skään voi da tässii yhteydessä sytj äyttiiä, sen n i 
mitläin,  että Keskllslainarahaston täytyy lisälnottoa 
osuuskassal le  m.vöntäessä ki inn ittää huomionsa myiis
k i n  si i hen , miten paljon Jmssa jo on ehtinyt omia 
yal'Oja koota, ja varsinkin sii hen, onko k assal la VH
kaya pyrkimys joudnttaa vararahastollsa k asvamista 
täyteen mäii räänsä, vai näyttääkö s i inä ole\'an johto
määränä ymmärtämätön, ensi hetken pienten yksityis
voittojen tavoitteleminen yhte isednn Ja tulevaisuuden 
t urvaamisen kustannuksel la. 

. . 



VII. 

Osuuskassan elämän vilkastuttaminen.  

A .  T a l o u d e l l i n e n p u o l i. 

Osuuskassa, j oka supistaa toimensa ainoastaan 
lai n ojen välittämiseen jäsen illeen , on jäsen tensä hy
väksi käyttänyt vain yhden niistä monista kei
noista, joita ::;i l lä  on piirinsä a ineell i::;cn ja henkisen 
tilan kohottam iseksi. Monet k assat meillä Suomes
sakin ja tuhannet u l komailla toimivat näet mitä mo
ninaisimmilla keinoin . 

Yhteisostot., 1. Yksi n iistä on maanviljelystarvikkeitten yldeis-

ostot. Kai1.'1ssa maissa, missä maanvi ljelijäin am
matLisivistys on päässyt vähänkään kohoamaan, toi
mittavat he ammattitarvikkeittensa oston tilapäistell 
yhteisostojen kautta. Sielläkin missä, kuten Tans
kasse:t, on oSlluskauppoj a  yltympäri maata, han k i laan 
väkil'eh ut, apulannat, siemenet j a  koneet yhteisostoilla. 
SiJUt n ämä tavarat ovat laadultaan sellaisia, että jos 
niiden ostoja välittää joku muu kuin maanviUe lij äi n  
oma jälj estö, jo ka toi m ii yk sinomaan maanvi lje l ijäin 
omi a  etlua si l m ällä pitäen, niin hän yoipi joko itse 
tulla petetyksi tahi tahal laan pettää maanvilj el ij öitä. 
Yhteisostojen välittäj ik s l sopivat siis mei llä parhaiten 

I • 
osuusmeijerit ja  osuuskassat, j oissa johto on maan-
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vilje l ij äin omissa käsissä. Kokemus onkin osoUanut, 
että osuuskassat erittäin hyvin soveltuvat toimitta
maan maanviljc lystarvikkeitten yhte isostoj a  jäsen il

leen. Ni issä on näet yhteishenki voimakkaampi kuin 
esim. maamiesscLUoissa, niissä on piiTi pieni,  niin 
että t ieto tayarain saapumisesta y. ffi. s.  sei kat ovat 
helpo mmat toimittaa, n iillä on Yihdoin parempi l uotto 
kuin u se i mmilla m uill a. YhdistymiUl ä naapnrikas
soj en k anssa tekemään tilauksensa yhtäaikaa, voittaa 
kassa ne edut, mitkä suuret ostot yleensä tuottavat. 

T�issä ei ole tarkotns esittää, millä tayoi n osuus
kassojen y hteisostot yleensä olisivat j äl:j esteUäv�lt, 
sill ä s i itä on ju l aistu j a. j ulaisia:m erityisiä k tls i k ir
joja - Pel l ervo-Seuran toimesta. Ta hdomme tässä vain 

kääntää huomiota ::;euraayaan kahteen, kokem uk sesta 
saatuu n m euette lyiapaan . 

.Muuan osu uskassa oli erään vuoden a l kupuoUs- Käteisellä 
koIla H an k k ij an k a u tta toimittanut jäsenil l een La.va- maksamisen 
roita läh es 8,000 markan aHosta. Tästä sum masta edullisuus. 
se ei ole suorittanui kuin aiVtUl vähäisen osa n käte i-
sellä rahalla, vaik k a  sillä o l i l uoUoa l\eskllslai nara-
hastossa, vaan mel kein kaikki 3:11 kuukauden vckse-
leillä. rräm äll johdosta on tehty seuraava l askelma : 

Smk.  p . 
. Jos osuuskassa oUsi suorittanllt  maksnl1sa 

käteisel lä, olisi se suurem m an hinnan
alen nuksen kautta voittanut yhteensä : 1 20: :19 

Voidakseen maksaa käteisellä ,  o lisi sen pi-
tänyt ottaa ulos ] uottoaan Kcsknslaina-
rahastosta ja  maksaa sille korkoa 4 Ofo : :):-3: 04 

Osuuskassan pu hdas voitto ol is i  o l l ut :  67: :35 
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Tämä ehkä monen mielestä tuntuu vähäiseltä, 
mutta kun aj attelee, että osuuskassan oma sisään
maksettu pääoma teki ainoastaan 120 mk. j a  liike 
käsitti ainoastaan ensimmäisen puolivuoden, niin saam
me siitä yli 100 Ofo:n vuosikoron tuoll e  pääomalle. 
rrahi toisin laskettuna, osuuskassa olisi sen kautta 
voinut suorittaa perustamis- ja ensi vuoden hoitokns
tannuksensa. 

Muruja ei siis pidä halveksia ! 
Yllä esitettyä käteisellä maksamisen tärkeyttä 

on kuultu väheksittävän siitä syystä, että nykyoloissa 
käteisellä ostettaessa ei muka saada enempää kuin 
1 1/2-2 Ofo osto summasta ja että rahoja lainattaessa 
saapi maksaa 6 %, ehkä enemmänkin. Pintapuoli
sesti arvostelttma tämä kyllä näyttää siltä kuin kä
teisellä ostamisesta ei voisi olla sanottavaa voittoa. 
Todellisuudessa voipi kuitenkin, kuten ylempänä ole
vasta esimerkistä nähtiin, etu ona varsin tuntuva. 

Moni ostaj a näet ei tule ajatelleeksi, että tuo vä
häpätöisenä pidetty 1 1/2 tai 2 %:n kassa-alennus, 
joka myönnetään laskun määrästä, j os se maksetaan 
käteisellä ja j onka vastakohdaksi toiselta puolen, 
yleisen kauppatavan mukaan, aj atellaan 3:n kuukau
den maksuaika, todellisuudessa on sangen korkea 
korko, joka koko vuodelle . laskettuna vastaa 6-8 Ofo. 
Mutta lnm ottaa huomioon, että käteismaksuaika ny
kyään lasketaan 30 päiväksi j a  ostaja  siis saa lukea 
sItä vastaavan kassa-alennuksen hyväkseen, kun vaan 
maksu tapahtuu tämän ajan sisällä, niin kassa-alen
nuksessa laskettu korko (1 1/2-2 %) itse asiassa 
myönnetäänkin 2 kuukaudelta j a  tekee niinmuodoin 
koko vuodelle laskettuna 9-12 %. Kml osuuskassat 
Keskuslainarahastolta saavat rahoj a  4 %:lla ja niitä 
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j äsenil leen lainaavat G %:11a, n iin ei mikään tunnu 
luonno J lisemmalta kuin että näitä rahoj a  lainataan 
maanviU elystarpeiden yhteisostoa varten sekä että 
t.avarat maksetaan käteise l l ä  s .  o .  30 päivän kuluessa 
tavaran lähettämisestä. 

Tulee vielä ottaa huomioon, että käteisel lä os
tosta on mnitakhl etuja  kuin tuo kassa-alennus. Ta
ntllisesti näet tavaran hinta on huokeampi ja välistä 
sen laatukin parempi sil le, j oka maksaa heti ku in 
si lle, j oka tarjoo vekseleitä. Ja usein yoipi tapahtua 
niinkin, että tayarat j outurat yaremmin edell iselle 
j a  että, j os tavarat ovat loppumaisil laan, mikä mei l lä 
useinkin ki ireimmälhi ajalla on sattunut, käteisen�i 
maks��an tilaus suoritetaan j a  se jätetään i lman, 
j olla on o l lut tapana jättää maksunsa yekse lie n  va
raan. Näeullue siis, että käteisell ä  maksaj a vo i p i  
monel la tavalla kohota yckseli l lä maks<.\jan ede l l e  
kaupo issaan. 

,Jos siis osuuskassalia, joka hmjoUaa yh teisos
tnja, un luo iloa Keskuslainarahastossa käyttämättä, 
011 edullisinta järjestää asia siten,  eWi nii l le jäsenille, 
j otka eivät omil l aan voi kuukauden sis�U lä suorittaa 
yhtei.8oston kautta tilaamainsa tayarain hintaa, myön
netään kahden kuukauden laina siitä p�liY�iHtä luk ien, 
jona käLeismaksull v i imeistään pitää tapahtua . 

Tämän yhteydessä on Yielä huomuute lUwa toises- Mak"eUaviC'n 
takin seikasta, joka osuuskassojen yhtcisostqj en h u i - suorit l l� 
d t 11 t · l . E ·· k t · l ·  J '  1 1 ·  Kesku<;lalna-OBsa on u u I 1m. Jnls 'assa 1 aSI \l'S ,TIS all1tl-

. 
rahaston 

rahastolta rahasumman, j on ka  se muutamia päi. viii 
myöhemmin ihan samoissa sete leissä läheW Hankki
j alle suoritukseksi osuuskassan ostamista tavaroista. 
Tämän toimen kautta osuuskassan hoitomies sai kir
j oittaa kaksi kirjettä, toisen ICcskuslainarahastolle, 

kautta. 
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toisen Han k k ijal le ja kai'sa sai suoriLlaa kahdet pos
timuksut ja  rahaliihetyksestä vakuutusmaksut sHben 
lisäksi.  Olisi päästy paljoa vähemmlUlä vaiyal la  j a  
ra ha lla,  jos o l isi pyydetty l(eskuslainarahastoa suo
ra::�taall loi m iUamaan rahat Yiereiseen huoneeseen 
H ank kij alle . 

Kun s i is  osuuskassoil la on kävttämäLöntä luot-, 
toa l{eskuslainarahastossa j a  maksettavan. j äi'entensä 
puo l asi a Hankk ija l le  tai jo l lekin muulle l i i kkeelle, 
n i in on edu l l i si nta , että Keskuslainarahastoile lähe
telUlYäii luvun m ukaista raha-ti lausta seuraa määrä�'s, 
kuinka suuri osa si itä on maksettaya lllaini tni l le li ik

kei l le kassan velan lybentämiseksi, kuinka suuri osa 
lähetettävä ra hassa osuuskassal l e. 

Lopuksi o lkoon vielä huomautettu, että yhteis
(lt-,tot ovat vähemmin eli ull  isi a niin k allnm k uin ne 
ovat pieniä. Sen vuoksi ovatk i n  monet, toi stensa l ä
heisYJ'clessä okvat oSuusk U l l n at järjestäneet ybteis
ofitf l l1Sa niin, ettii ne tekevät kaikki tilauksensa yh
dessä ja muutam at oyat hankkineet itselleen oman 
makasiinin kaikille yhteiselle a::;emal le tai laivasillalle. 

Osuusmeije- l l . Hyv in monen osu llskassan al uee l la ei �'iclä 
rin l'crusta- alf> J t·· ·· '1 tl . l l " 

' "  OSUllSmNjerw. a ama \'al m aa Rle a, mIssa 
minen. . maido l l a  ei muuLo i n  ole hyvää menek k iä ja hyviä 

h inloj a, sen, etUi osuuskassllfita ei ole puoltakaan 
s itä hyöty�i, mikä sii tä yoisi o l la, jos ol isi hyvä mei
j eri sen tukena. i-iillä j umi meij erln kaut.ta saapi 
maanviljel ijä  parhaimman pa lkan siitä työstä, minkä 
hän osuuskassan avulla panee viljelystensä p aranta
miseksi.  Sen "\lloksi pitäisi osuuskassan k o kouksissa 

ruveta meijeriasiaa valmistamaan. Pitäisi t i lata Pel-
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]ervon Toimist.osta lentolehtistä : " M itä hyötyä o n  osuus
meijeristä ?" (1 kpl. 5 p., 25-99 kpl a 3 p.,  100 kpl tai 
enemmän ,\ 2 p.), levittää sitä ,  lukea se ääneen kassa
kokouksessa j a  keskustella siitä. Jos siitä sovitaa n,  
n i in  voipi tilata Pellervon Toimistosta osuusmeijerien 
uusimmat maJ lisäännöt j a  käsikiIjan (maksaa 2 mark
kaa) j a  kun johtomiehet ovat näihin tutustuneet, Pel-
1el'von neuvoj an pitämään kokousta ja avustamaan 
perustamispuuhissa. 

III. Karj arodun parantamiseksi on välttämä- Son niyhdis

töntä perustaa sonniyhdistyksiä, ja sellaisten pih' iksi tyksen pel'US

sopii kassapi iri erittäin hyvin, jota paitsi sonni voi- t::l111ineIl. 
daan ostaa kassan yhteisil lä varoilla taikka Ket-ikus
lainarahastosia kassall e  myönnet.yllä lainalla. Siitä, 
miten sonniyhdistys perustetaan j a  hoidetaan j a  m i -
ten Sill8 annetaan Maanvilj elysseuran kautta apua 
sonnin ostamiseen, saadaan hyviä neuvoja etevän 
am mattim iehen, Hannes Nylandcr' in kilj oittamasta 
k ilj asta : "YhteistoimiTitaa ka ljan jalostam isessa " ,  toinen 
uudistettu ja l isätty painos (vanhaa ei pidä käyttää), 
joka saadaan Pellervon Toimistosta 1 markalla 26 
pennillä . .  Avuksi "oidaan pyytää Maanviljelysseuran 
k alj an hoitokonsulenttia. 

IV. Niill ä  seuduin, joissa harrastetaan hevosten Oriyhdistyk
kasvattamista, voidaan perustaa oriyhdistyksiä, jOIl1ll1o i - sen perusta-

minen. 
sia myös on tavattu osuuskassojen j äsenten ke:;kuu-
dessa. Senaatin päätöksessä 3 1  p. toukokuuta Y. 190.') 
määrätään nimittäin, ett.ä ennen yksityisten huostaan 
uskotut krmmunoriit Yäb itellen poistetaan ja sen si-
j aan tullaan valtion puolelta antamaan hyYiä siitos-
oriita oriyhdistysten hoitoon. Tällaisia oriita tullaan 
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sijoittamaan cl'l os i in maata ainakin  100. Eivätkö 
oi-inuskassal voisi täs8äkin suhteessa käydä paikka
kun tansa etupäässä? Avuksi on pyyclcttäyä j oko val 
tion h evoshoidon- tahi Maanvilje lysseuran kUljan
hoiLokonsu le n ttia . 

Kotieläinten V. Kotieläinten vakuutus. Tämä on tullut lll-
vaklmtus. komai l la hyvin yleiseksi j a  ,'i ime yuosina on mei llä

kin ryhdytty täl le alalle. Mitä erit,yisesti tulee pikku
,-i lje l ij öihin, j oi ta osuuskassojemllle jäsenet enimmäk
secn ovat, n i i n on kokcmus osottannt, että heille 
par baimlllin soyel tuv al kunna lliset kllljan,;akmt t ttsyh

distykset. 'l\l l laisiin I i  ittYllläl lä voi vat he näet verrat
tain pieni lUi yuosim aksni l la (useimmi ten 85 pennistä 

1 mk. 25 p:ii n  1 00 markan arvosta nautaeläimeUä 

ja 1 ·mk.-1 :  37 p:iin 100 markan arvosta hevoselta) 
pelastua nii stä tuntuvista vauri61sta, jo i ta suurempien 

kotieläinten tapatmmainen m enettäminen h eidän ta

l outeensa vaikuLtaa. Kotieläimen menettäminen " oipi 
arveluttavasti järkyttää vähävaraisen kassanjäsenen 
maksukyk,yäkin j a  siten myösldn vaikuttaa epä
edull isesti osuuskassan liikkeeseen. Tästä syystä 

otettakoon siis joko kassan v uosik okouksessa, tai, 
jos se ei sovellu, erityisesti kutsutussa jäsenten 
kokouksessa keskuslelun ala iseksi kysymys kaljan
vakll utusyh distyksen p erustamisesta kun taan, ellei 
siinä sellaista entuudeslaan o le. Pohj ustuksen tähän 

kysy mykseen saapi siitä pienestä kilja8esta, j onka 
Pellen'o-Seura tässä tarkotuksessa o n  j ulaissut : (Pel
lC1'yo11 kiljasto N:o 1 1 . August Ramsay, Kmjanca

kuutusyhdistyksistii. H inta 75 penniä). Jos aj atus 
saapi tarpee l lista kannatusta kassan jäsenten keskuu
dessa, on parasta asettaa pieni toimikunta asiaa val-



miBtamaan j a  antaa sen toimeksi kutsua kokoon suu
rempi, koko kuntaa käsittävä kokous, j ossa päätetään 
yhdistyksen perustamisesta. 

Siirtykäämme nyt peltoviljelyksen alalle. 
VI .  Tällä alalla o n  lW'vepehkun käytäntöön otta- T\I I"I"epehku

misella mitä suurin merkitys. 1:liellä, missä se on OSUlIHkl lnna: 1  

tarpeell ista tai se voidaan tehdä, olisi parasta ryh tyä peru�tami-
perustamaan furvepehkuosltltskuntw. Näistä asioista saa-

nen . 

daan välttämättömiä neuvoja Lentolehtisestä : ,. Turve
j!ehkuosu'Uskuntia perustamaan !", jonka on k irj oittanut 
tunnettu ammattimies, E. A. Malm ja joka saadaan 
Peller\'on Toimistosta ;) penn i l lä kappaleelta. 

vn. Useat kassat ovat myöntäneet lainoja j ä- .Neuvoj iell 
sen i l leen suovilj elykseen. Näistä lainoista o l isi  o l lut  tilaaminen. 

mon inkertainen hyöty, jos kassa ensin olisi kutsu-
nut Suot'iljelysyhdistyksen neuvojan H elsingistä (joka 
saadaan mak utta, ainoastaan asunto, ruoka ja kyyti 
läh impään kestikievariin annettava) tutkimaan suot 
ja antamaan neuyoj a, miten ojat parhaiten ovat kai -

\'ettavat, miten suo lanl10iteUava ja miten YiljelyF' 
alotettava. 

Samalla ta\-alla ontt muutamat kassat p,yy
täneet ja saaneet lIf aanviljelysseumn neuvojia anta
maa n ohjeita kaikenlai sissa maatalouskys,vm,yksissä. 
�e saadaan samoil la  ehdoi lla kuin yl läma i n i ttukin. 

VI I I .  PeitovilJ' elyksessä taI'\"itaan meidän al'k ,' - '" } t . 
' .. 

_ '-l J. 1 eli,1a 

namme, jos mieli saada se kmmattavaksi, hyv i ä !co- kon eita .  
neita, jotka tulisivat ,pik kuYi ljelijöi l le liian kalliiksi, 

jos he k nk in hankkisivat ne itsel leen. Mutta SillIä 
on juuri yksi osuuskassojen siunauksia, että kone 

R 
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voidaan hankkia kassan j äsenille yhteiseksi niillä 
varoilla, j oita kassa saapi sitä varten lainaksi Keskus
] ainarahastolta. 

Höyrypuima- a) Nlonet kassat ovat j o  voineet hankkia jäse-
kone. nilleen höyrypuimakoneita, j otka säästävät uskomatto

man palj on halkoj a  j a  työtä. Asia voidaan jälj estäiI 
parhaiten siten, että perustetaan erityinen osuuskunta, 
j oka otetaan j äseneksi osuuskassaan, ja j olle myönne
tään laina koneitten ostamista varten. Puimakone
osuuskuntia varten saadaan Pellervon Toimistosta 
maUisääntöj ä j a  ohjesäännöt. Piakkoin valmistuu 
myös erityinen käsikirj a, j ossa neuvotaan tällaisten 

Viljanlaj it
teiija. 

osuuskuntain perustamista, hoitoa j a  kirjanpitoa. 
b) Toinen kone, j oka tuottaa viU anviljelij öille 

suuria etuj a  j a  j onka j o  monet kassat ovat itselleen 
hankkineet, on 7:iljanlajittelija. Kuinka paljon maau
viljelijä voipi voittaa tällaista käyttämällä, näkee kir
j oituksesta : "Puhdasta siementä peltoon ! " ,  j oka on 
Pelleryo-Iehdessä v. 1907, sivuilla 94-95. Mukavinta 
on hankkia tällainen kone (ostakaa hyvä, kun ker
ran ostatte !) osuuskassalle itselleen ; sitä varten myön
tää Keskuslainarahasto kassalle eritvisen lainan. u 
Kassa vuokraa koneen j äsenilleen sopivasta vuokra
maksusta. Koneelle on hankittava luotettava säilytys
paikka j a  se on pidettävä palovakuutettuna. Vuokra
maksu on määrättävä sellaiseksi, että saadaan kerä
tyksi korkoihin, . lmoletukseen ja palovakuutukseen 
tarvittavat varat ja  että kassa itsekin siitä j onkwl 
verran hyötyy. Koneen käyttämisestä on laadittavH 
erityiset säännöt. 

Kylvökone. c) Kolmas kone, j oka niinikään voipi hyödyttää 
osuuskassan jäseniä j a  j OITlllloisia muutamat kassat j o  
ovat hankkineet, on kylvökone. Sekin sopii varsin 
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hyvhl olemaan kassan omaisuutena vuokrattavaksi 
jäsenille. Sitäkin yaden myönnetään kassalle l aina. 

IX . . \f onet kassat Etelä-Pohj anmaalla ovat hank- Viljanmyyn-
kineet j äsenil leen etuj a  1J'iljanmuynnin järjestämisellä ti. 

yhteiseksi kassan välityksellä. Tässä kohden on otet-
tava huomioon seuraavaa : vilj anumistajat asettavat 
osuuskassan hall ituksen hyväksymän toimimiehen, 

,joka ottaa vilj an \'astaan ja säilyttää sen sopivassa 
huoneessa, kunnes myynti voi tapahtua. illyynnin vä-
littää kassan hallitus ottama1la siinä kassalle kuiten-
kaan minkäänlaista vastuunalaisulltta. Ottaessaan 
vi�i an tai siemenet vastaan antaa toimimies siitä tuo-
j alle todistuksen, jonka noj alla tämä voipi saada 
osuuskassasta velkakitjaa vastaan lainan. Laina on 
maksett.:'tva, kun vilj at myydään. Yälittäessään myyn-
nin pidättää osuuskassa sitten vilj an hilmasta laina
summan ja sille kasvaneen koron. Varovaisuuden 
vuoksi ol isi vilj aa vastaan annetbwa laina, joka vaan 
vastaa osaa, esim. 2/3 tai 3/4 viljan \'i'lstaanottoarvosta. 
Kun vilj a  sitten myydään, maksetaan ylij äämä vilj an
omist� i lle. 

Jos osuuskassa välittää vilj an yhteismyyntiä, 
olisi kassalle hankittava viljanlaj i ttelijakone. 

:\futta jos mieli saada viljanmyynti oikein tyy
dyttävällc kannalle j a  samalla vi ljanvilj elys kehitty
mään, niin että voidaan kasvattaa j alostettua tavaraa 
j a  siitä saada hyviä h intoj a, on välttämätöntä perus
taa erityisiä viljanmyyntiosuuskuntia. Siitä, miten täl
laisia perustetaan ja hoidetaan, antaa ohjeita L, Gri
penbergin kirj oittama kirj anen : "Vilj anmyyntiosuus
kunnat", joka 1 markalla 25 pennillä saadaan Peller
von Toimi stosta. Sieltä saadaan sitä paitsi ul lsi mmat, 
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parannetut mallisäännöt, ynnä maisteri V. Mäkelän 

k irj oittama lentolehtinen : "Viljanmyynti y hteistoi
m innaksi ! "  

Näemme siis, että osuuskassalla on monipuoli
nen ja sumenmoillen tehtävä j äsentensä talouden 
parantamiseksi. 'ral'moa siis, uskallusta j a  yhteis
henkeä tarvitaan vaan, niin saadaan kassan avulla 
lyhyessä ajassa ka ssapiirin koko maatalous aivan 
uudelle j a  en tistä monin verroin tuottavammalle kan
nalle. 

B. H e n k i n e n  p u o l i . 

"Ihminen ei elä ainoastaan leivästä" .  �iin on 
myöskin osuuskassan laita. Sillä osuuskassat eivät 
ole tavallisia pankkeja ; j os niitä sellaisina pidetään 
j a  sellaisin a hoidetaan, niin on niiden merkitys vä
häpätöi nen, niiden vaikutusvoima aivan heildw. 
Osuuskassat, oikein ymmärrettyinä ja hoidettuina. 
ovat pieniä yhteisktmtia, joissa eletään toisiinsa luot
taen, toisiaan tukien, j oissa kukin yksityinen jäsen 
valvoo kaikkien parasta ja kaikki yhdessä kunkin 
yksityisen parasta. 'Osuuskassat voivat olla ihanne
valtioita, joissa perustuslakina on : ,,1Iitä te tahdotte 
toisten tekevän teille, tehkää se heille" .  

Tällaiseksi tulee koettaa saada j okainen Suomen 
osuuskassa. Silloin siitä pienistä varoista huolimatta 
tulee sumi voima, joka vie paikkakuntaa eteenpäin.  

Jotta S e  tällaiseksi saataisiin, on pidettävä useita, 
vaikkapa aivan epävirallisiakin, osuuskassan j äsenten 
kokouksia tai n.  s .  oSHuskassaittamia, joissa keskus
tellaan kaikenlaisista edistysriennoista, niin taloudel
lisista h"11in aatteellisistak i n . Käissä kokouksissa voi-
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daan lukea ääneen joku sopiva kil:jnitus keskustelun 
pohj aksi , ja niihin on kutsuttava osaa ottamaan kas
san jäsen ten vaim otkin j a  lisäksi kassan ulkopuolella 
olevia sellaisia henkilöitä, j oita tahdottaisiin saatavan 
liitt.ymään k assaan. Näissä tilaisuuksissa sopivat 
vallan hyvin luettaviksi m. m. Pel lervon lento leh
tiset : " Säästäväisyyttä, joka tulee kalliiksi" ja ., Osuus
kassa" .  Niinikään ol isi n ä issä tilaisuuksissa so pi va 
aj aa raittiusasiaa sellaisilla seuduilla, joilla sitä tar
vitaan, sillä j uopottelu on osuuskassa-aatteitten pa
hin viholl inen. Samaten olisi n iissä puhutta,'a luo
tettavaisuuden t.ärkeydestä, lupaustensa pit.ämisen 
välttämättömyydestä, sitoumustensa täsmällisestä täyt
tämisestä. Vielä olisi näissä kokouksissa selvitettävä 
osuustoim intahengen vaatimuksia j a  miten tärkeätä 
on taloudellisenkin elämän onnistumiselle, että niitä 
noudatetaan. Siinä tarkotuksessa olisi sopiva lukea 
esim. Pellervon lentolehtistä : "Me osuustoimintaväki -
toistemme palvelij oita" .  Samassa tarkotuksessa olisi 
selvitettävä osuuskunnan omien varoj en lisäämisen 
tärkeyttä, jäsenten uskollisuuden välttämättömyyttä 
osuustoiminnalle, osuuskuntien yhteenliittymisen mer
kitystä. Aina olisi koetettava selvitel lä koko osuus
toimintaliikkeen tarkotusta, kysymystä, mihin me py
rimme. rrätä varten luettakoon Pellervon Vuosikir
j oja, Pellervo-lehdessä olleita ldljoituksia ja muuta 
kirjallisuutta. Yleensä pitäisi osuuskassojen johto
miesten ruveta itse lukemaan enemmän, sitä varten 
on kyl lä  j outohetkiä, jollei muulloin, n i in öitä vähän 
lyhentämällä. Lukemisen kautta, he eivät ainoastaan 
kykene entist.ä paremmin johtamaan omaa pientä 
piiriään, vaan myöskin kehittyvät kykeneviksi otta
maan osaa laajempien alueitten asiain hoitoon. Esim . 



1 1 8  

Saksassa sanotaan, ettei siellä enaan kukaan tule 
kunnan luottamustoimiin eikä valtiopäiville, ellei tie
detä, millä tavalla hän on ottanut osaa oman osuus
kassansa hoitoon . 

'rämä yleisesti. 
�Iutta erityisesti meillä on tärkeätä, että kassat 

koettavat lisäUi jäsentensä maaiwil(jelysammattitietoja . 

Maanviljelij ä  ei näet voi enään meidän aikanamme 
edistyä taloudessaan ilman että hän koettaa kartut
taa ammattitietdjaan, koettaa päästä selvil le siitä, mitä 
muualla on koetettu maanYi\jelyksen, puutarhanhoi
don, meij eritalouden ja metsänhoidon alalla, mitkä 
tavat ovat huom atut edullisiksi, mitkä vahingollisiksi. 
Tällaisia tietoja tarvitsee varsinkin se, joka lainaa 
rahoja m aatalous töihin. Nämä lainarahat voivat näet 
olla vahingoksikin, jos lainaaja ei ymmärrä niitä j är
kevästi käyttää ; ne voivat olla vähäiseksi hyödyksi, 
jos hänellä on j onkun verran ymmärrystä niiden 
käyttämisessä, mutta ne voivat tuottaa od ottamatto
mia korkoj a, jos hän on täysin perillä nykyajan vil

jelys- ja krujanhoitotavoista. Sen vuoksi on siis tär
keätä, että osuuskassoissa tämä j äsenten ammattisi
vistyksen kohoLtaminen otetaan vakavasti ja pysy
väisesti o hjelmaan, kuten osuuskassat muuallakin 
ovat tehneet., Si llä meidän kassojen tarkastuksista 
on käynyt ilmi, että useimmissa kassoissamme on 
tässä kohden paljon edistymisen varaa. 'rämän pää
määrän saavuttamiseksi voidaan käyttää m. m. seu
raavia apukeinoj a :  

Pellervo-le11- 1 ) . ErHtäin tärkeänä apukeinona maam'iljelys
den tilaami- ammattitietoj en levittämisessä esitämme Pellervo-leh-

nen. den hankkimisen jokaiselle kassan jäsenelle. Siel lä, 
missä se j o  tapahtuu jok o  maamiesseuran tai osuus-
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meIJerm kautta, on asia · selvä, emmekä suinkaan 
soisi, että kassa tässä tapauksessa rupeaisi erotta
maan tai haj ottamaan paikkakunnal la jo  entuudes
taan olevaa jonkkotilaushommaa. Mutta tarkastuk
sista on käynyt ilmi se hämmästyttävä tosiasia, että 
tämä lehti vielä on vieras hyvin monel le osuuskassan 
jäsenel le , j a  siellä on kassan hallituksen ehdotto
m asti ryhdyttävä toimiin lehden tilaamiseksi. Tämi.l 
jo , kuten sanottu, jäsenten maanvilj elysammattitieto
jen kohottamiseksi. �futta myöskin osuuskassan 
oman hoidon kannalta on välttämätöntä, että "Pel
lervoa" lukee jokainen osuuskunnan jäsen. Sillä siinä 
kirj oittavat Keskuslainarahaston palve luksessa olevat 
henkilöt kokemuksiaan ja ti etojaan ohjeeksi kassojen 
hoidossa. Kassojen hoito näitten ohjeitten mukaan 
käypi hankalaksi, eUeivät kaikki kassan hallituksen 
jäsenet niitä tunne, jota paitsi hallituksen on vaikea 
t-Jaada kassan muita jäseniä ymmärtämään ja halusta 
noudattamaan hal lituksen määräyksiä', ell�ivät he 
kaikki lue "Pellervosta" kassaliikettä koskevia kir
j oituksia. On luonnollista, että kassojen omilla va
roilla ei vielä voida tilata lehteä ilmaiseksi jäsenten 
kesken j aettava ksi , kuten useat meij erit tekevät. 
Mutta kun lehden tilaus hinta on vain 1 markka 50 
penniä ja  siitäkin voidaan saada alenn usta, kun tila
taan yhdessä, niin emme voi katsoa muuksi kuin 
saamattomuudeksi ja ymmärtämättömyydeksi sitä, 
ettei lehteä tilata. 

2). Otnctn lainakirjaston hankkiminen oS'uuskas
salle. 'rällaiseen on ryhdytty u lkomailla hyvin mo
nessa kassassa j a  meilläkin on joku  kymmenkunta 
kassaa perustanut oman kirj aston, jo ista yhdell ä j o  
on kol mattasataa kirjaa. Tämii esimerkki toivotta-

Lainakir
jasto. 
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vasti saa monta seuraaj aa. Knjaston ensimmäisenä 
numerona pitäisi olla Pellervo-lehden kaikki edelliset 
vuosikerrat vuodesta 1900 alkaen, sillä niissä on 
runsas tieto aarre jokaiselle, j oka kykenee sitä käyt
tämään. Ja sitä on helppo käyttää, kun j okaisessa 
nidoksessa on hyvin seikkaperäinen, aineen mukaisesti 
j ärjestetty sisällysluettelo .  Se maksaa valmiiksi sidot
tuna kllviin kansiin ainoastaan 1 markan kappale j a  
saadaan Pel lervon Toilnistosta. Sieltä annetaan myös 
neuyoj a kiljojen valinnassa. Sitä paitsi voitanee pyy
dettäessä saada ilmaiseksi kirjoj a  Suoviljelysyhdistyk
seltä, JIaanvilj elysseuralt.a y. m .  s. �Iutta lisäksi 
pitäisi koettaa tavalla tai t.oisella koot.a varoj a ki r
j ojen ostamiseen j oka vuosi kassan omaan kirjastoon. 
o hj eita siitä, miten kirj astoa on hoidett.aY3, saadaan 
Kansanvalistusseuralta. 

3). Myöskin voidaan lisätä maanviljelysam-
mattitietoj a tilaamalla kail{enlaisia neuvojia pitämään 
luennoita maatalousalalta ja  opastamaan maatalous
töissä. Tässä voidaan kääntyä etupäässä Maanvilj e
lysseuran puoleen, mutta myöskin ammattiyhdistys
ten, kuten Suovilj elysy hdisty ksen, Siemen vilj elysy h
distyksen y. m.  s .  tahi myös kaikenlaisten virkaili
jan1, kuten hevoshoidonneuvoj ien, lääninagronoomien, 
kalj anhoitokonsulenttien y. m. s. puoleen. 

Osuuskassa- 4). 'rämä ammattitietoj en lisääminen tapahtUll 
iltamia. myös sangen suuressa määrässä sellaisilla osuuskassa

päiviliå tai osuuskassailtamissa, j oista edellä puhut
tiin. Otettakoon niissä jokaisessa aatteellisten kes
kusteluj en rinnalla puheeksi myös j oku piirin maa
taloutta koskeva kysymys, luettakoon joku sopiva 
kn:joitus, kerrottalmon omia kokemuksia tai I1äkemiä 
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muualla, ohjat.takoon rakkaudella tietämättömiä j a  
taitamattomia. Ja tehtäköön tämä ymmärtäen, että 
yhden heikon kohottaminen tukee kaikkia j a  varsin
kin yhteistä kassaa. 

Lopetettakoon tämä opas seuraavilla sanoilla, Loppn"anoja. 
joilla Keskuslainarahaston hallitus kerran lopetti erään 
kiertokilj eensä osuuskassoille : 

"Suomen ensimmäiset osuuskassat ! Teillä on se 
kunnia, että Te kuljette eturivii:>sä tienraivaaj ina sille 
liikkeelle, josta muissa maissa on tullut maatavilje
leYän väestön kohottaj a  kaikilla aloilla j a  joksi sitä 
meilläkin on a�j ottu. �lutta kohota ei  kukaan ihmi
nen, eikä mikään . laitos, eikä mikään sääty tai kan
sanluokka voi ainoastaan sen avun kautta, mikä sille 
tarjotaan ulkoapäin, vaan etupäässä oman työn kautta, 

ei ainoastaan oman ruumiillisen työn, vaan myös 
oman ajatuskyvyn j a  tahdonvoiman ponnistamisen 
kautta. Toivomme sen vuoksi, että Te panette kaikki 
voimanne liikkeelle kassanne j a  sen avulla kassan 
jäsenten kohottamiseksi, niin että maanvi�j elij äin 
osuuskassaliike Teidän, tienrai vaajien, työn kautta 
meidänkin maassamme saa pitää sen hyvän maineen, 
mikä sillä muualla on. Ja muistakaa aina, että, 
missä me voimme, tahdomme me olla Teille aVlllli
sina tässä työssänne !"  
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