Helsinki 1927
Yhteiskirjapaino Osakeyhtiö
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koneosuuskunnan ohjesääntö.
1 Luku.
Yleisiä m~äräyksiä. 17uorojä1°jestyksen määrääminen.
Maksut koneiden käyttämisestä.
1 §.

Koneiden käyttö kautena tulee kunkin jäsenen vuoron mukaan saada käyttää osuuskunnan omistamia
koneita.
2 §.
Koneiden käyttämisen vuorojärjestys määrätään
hallituksen erikseen kutakin käyttö kautta varten laatimassa vuoro]uettelossa, joka vahvistetaan sääntöjen
24 §:ssä mainituissa osuuskunnan kokouksissa. Vähintään kolme päivää ennen kokousta tulee jäsenen isännöitsijälle ilmoittaa toivomuksensa vuoroluetteloonnähden sekä odotettavana oleva koneen käyttötarve. Näiden ilm.oitusten nojalla hallitus laatii vuoroluetteloehdotuksen.
3 §.
Jolleivät jäsenet sovi siitä, missä järjestyksessä
koneita on käytettävä, määrätään se työmaiden keskinäisen aseman mukaan niin, että käyttö aina alkaa
sen jäsenen luona, jonka työmaa on äärimpänä jom-

,
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massakummassa päässä osuuskunnan jäsenpiiriä sekä
sitten jatkuu lähimpänä asuvan jäsenen työmaalla
j. n. e. aina kauimpana vastakkaisella taholla olevaan
työmaahan asti, ja ratkaistaan ensimmäisellä kerralla
arvalla, kummalta puolen on alettava, jonka jälkeen
kullakin seuraavalla kerralla noudatetaan lähinnä
edelliseen kertaan verraten päinvastaista vuorojärjestystä.
Jos jäsen ei voi vuorollansa käyttää konetta, vaihtakoon vuoroa jonkun naapurin kanssa, jos se voi
tapahtua muiden etua loukkaamatta; muussa tapauksessa hän saa koneet käytettäväksi vasta sen jälkeen
kuin muut jäsenet ovat vuoronsa mukaan koneita
käyttäneet.
4 §.
Koneiden käyttökauden vuoroluettelo on tehtävä
siten, että kukin jäsen saa käyttää kutakin konetta
niin kauan kuin hänen työmääräänsä varten kohtuuden mukaan tarvitaan; ja on vuoroluettelossa mainittava, milloin se aika päättyy, jona hän saa konetta
käyttää ja milloin hänen pitää se kuljettaa seuraavan
käyttäjän luo.

5 §.
Maksu koneiden käyttämisestä määrätään koko
käyttökautta varten siinä kokouksessa, jossa Vllorojärjestys vahvistetaan. Se on määrättävä niin suureksi, että kaikkien jäsenten yhteenlasketuista käyttömaksuista saadaan suoritetuiksi kaikki koneiden käyttökustannukset, korot koneiden hankintakustannuksista sekä vuotuiset koneiden arvon kuoletukset. Niinikään pitää jokll määrä voitaman panna vararahastoon

5

tappioiden varalta sekä uusien koneiden hankkimista
varten.
Koneiden käyttömaksu määrätään työtuntia tahi
työmäärän yksikkölukua kohti.
Jos tilivuoden päätyttyä huomataan, etteivät edellisessä kohdassa mainituissa kokouksissa määrätyt maksut ole olleet riittäviä, on erehdys korjattava ylimääräisessä kokouksessa, ja ovat jäsenet velvolliset suorittamaan osuuskunnalle, mitä vajauksen täyttämiseksi
tarvitaan.
Samassa kokouksessa on määrättävä myös sen korvauksen suuruus tuntia kohti, joka mainitaan tämän
ohjesäännön 18 §:ssä.
6 §.

Osuuskuntaan kuulumattomien käytettäväksi annettakoon koneita ainoastaan siinä tapauksessa, että se
voi tapahtua jäsenten oikeutta loukkaamatta; ja tulee
heidän koneiden käyttämisestä suorittaa maksu, joka
on 20 % suurempi kuin jäsenten suoritettava maksu.
Soveltuvissa kohdin on osuuskuntaan kuulumattorniin nähden voimassa, mitä jäsenistä 14- 19 §:ssä
sanotaan. Kun työsopimus heidän kanssaan tehdään,
katsotaan heidän hyväksyvän nämä määräykset,
jotka heille julkiluetaan.
II Luku.

HallittLksen tehtävät.
7 §.
Hallituksella on, paitsi osuuskunnan aSlam yleistä
johtoa, seuraavat tehtävät:
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1) vastaanottaa uudet jäsenet osuuskuntaan;
2) toimittaa säädetyt ilmoitukset kaupparekisteriin;
-3) ottaa isännöitsijä osuuskunnan toiminnan välitöntä toteuttamista vartcn;
4) määrätä, 'minkä suuruinen takuu isännöitsijän
on asetettava osuuskunnan rahavaroista;
5) pitää silmällä isännöitsijän toimintaa, varsinkin
hänen kirjanpitoaan ja rahainhoitoaan. Hallituksen
tulee toimeenpanna huolelliset kirjain ja kassan sekä
koneiden tarkastukset ainakin heti kunkin koneen
käyttökauden päätyttyä sekä sopivalla ajalla ennen
-sen alkua; 6) päättää koncidcn korjaamisesta, kun kustannukset eivät nouse 3,000 markkaa suuremmiksi;
7) huolehtia koneiden ja osuuskunnan rakennusten
'palQyakuutuksesta sekä osuuskunnan palvelukscssa
olevien- tapaturma vakuutuksesta;
8) ratkaista koneiden käyttämistä koskevat sekä
jäsenten ja .isännöitsijän välillä syntyneet riitaisuudet.

8 §.
Älköön hallitus osuuskunnan kokouksen luvatta
oHako lainaa tahi ruvctko vekseli- tahi muuhun samanlaiseen sitoumuksecn osuuskunnan puolesta.

III Luku.
Isännöitsijän tehtävät.
9 §.
Isännöitsijän tehtävänä on osuuskunnan juoksevain
asiain hoitu; hänen tulee toimeenpanna hallituksen
päätökset.
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Erityisesti tulee isännöitsijän:
1) huolehtia koneiden säily'tyksestä, antaa ne käytettäviksi ja valvoa, että niiden hoidossa ja käyttämisessä noudatetaan tarpeellista huolellisuutta ja määrättyä järjestystä sekä että vuoroluetteloa seurataan;
2) ottaa koneita käyttämään luotettavat ja siihen
kykenevät henkilöt sekä tehdä tarkka sopimus heidän
kanssaan päiväpalkasta ja työpäivän pituudesta
y. m. s. seikoista;
,
3) antaa koneiden käyttäjille tarpeelliset ohjeet ja
määräykset;
4) ottaa koneiden käyttämisessä tarvittavat apulaiset;
.
5) kantaa maksut koneiden käyttämisestä;
6) toimittaa osuuskunnan kirjanpito ja hoitaa sen
rahavarat;
7) maksaa palkat.
10 §.

Kertyvä,t raha varat, joita ei kohta tarvita, ovat ·
pantavat rahalaitokseen korkoa kasvamaan, eliei
hallitus erityis't ä tapausta varten toisin määrää.
11 §.

Isännöitsijä pitää seuraavat kirjat:
1)
2)
3)
4)
5)

rahakirjan,
vuoroluettelon,
jäsenkirjan,
kalustokirjan,
hallituksen pöytäkirj at.
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IV Luku.
Koneiden käyttäjien tehtävät.
12 §.

Koneiden käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan
tätä ohjesääntöä sekä hallituksen antamia lähempiä
määräyksiä; he ovat välittömästi isännöitsijän käskynalaisia.
Jäsenellä ei ole käskemisvaltaa koneenkäyttäjiin
nähden.
13 §.
Koneiden käyttäjien tulee:
1) laittaa voimakone käyttökuntoon ennen työn
aloittamista;
2) käyttää voima- ja työkoneita;
3) johtaa koneiden kuljetusta ja sijoitusta;
4) merkitä päiväkirjaan työtunnit ja työmäärät
sekä työn keskeytykset;
5) antaa joka viikko isännöitsijälle ote päiväkirjasta;
6) ryhtyä varokeinoihin tulen vaaran ja tapaturmien
välttämiseksi;
· 7) heti itse korjata pienemmät viat, jotka koneissa
esiintyvät; suuremmista vioista tulee heidän heti antaa
ilmoitus isännöitsijälle.
Koneenkäyttäjien tulee työssään esiintyä huolellisina ja raittiina.
V Luku.

Osuuskunnan jäsenistä.
14 §.
Viljanpuimista varten tulee jäsenten joko erikseen
tai useamman yhteisesti varata katos, jossa heidän
viljansa voidaan puida sateisellakin säällä.
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15 §.
Jäsenen tulee hyvissä ajoin toimittaa työpaikalle
polttoaineet voimakonetta varten ja koneiden voiteluun tarvittavat voiteluaineet, mikäli ei osuuskunta
näiden hankinnasta huolehdi. Hänen on myös huolehdittava siitä, että työpaikalla on työn suorittamiseen
riittävä määrä työvoimaa niiden työntekijäin lisäksi,
jotka osuuskunnan puolesta seuraavat koneita niiden
käyttäjinä tai heidän apulaisinaan.
16 §.
Jäsenen tulee koneenkäyttäjän johdolla toimittaa
koneet seuraavalle työpaikalle.
17 §.

Koneiden käyttämisestä
suorittaa jäsen 5 §:n
mukaan määrätyn maksun.
Koneiden käyttäjät ja apulaiset saakoot jäseneltä
asunnon ja ruuan sinä aikana, kun ovat hänen työssään.
18 §.

Jos koneet jäsenen huolimattomuuden takia tai
muuten hänen kauttaan joutuvat työttöminä seisomaan, tulee hänen tältä ajalta suorittaa osuuskuntakokouksen edeltäkäsin määräämä korvaus.
Jos sanottu keskeytys on pitempiaikainen, siirrettäköön koneet seuraavien käyttäjien työmaille, ja se,
jonka luona työn keskeytys syntyi, saakoon koneet
vasta sen jälkeen kuin muut jäsenet ovat konetta käyttäneet, elleivät jäsenet yksimielisesti toisin sovi.
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19 §.

Jäsen on velvollrncl!lI hänelle tulevana, vuorollaan
käyttämään 0SlltlskuIIJna.n koneita. kaiken sen työn
sU!01i'ittamiseen tilallaan~ mitä varten koncet on hankittu, ellei tästä koidu hänelle ylen. suurta haittaa,
missä tapauksessa hallitus voi hänet käyttövdvolliisnudesta tali osasta siitä vapa.uttaa.
Jos hän
laimiimlyö koneiden käyttämisen, olkoOlilllrnitenkin vdkapää osuuskunnalle suorittamaan täyden maksun
koko käyttömäärästään, jonka hallitus arvioi hänen
edcllisvuotisen käyttömääränsä mukaan.
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