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Osuuskunnan säännöt

1 S Toiminimi ja kotipalkka
Osuuskunnan toiminimi on Mediakunta Osk ja kotipaikka Helsinki.

N
N

2 S Osuuskunnan tarkoitus ja toimiala
Osuuskunnan pääasiallisena tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä
hyvlnvoinnin, ammatin, työllisyyden ja tal-ouden tukemiseksi
harjoittaa ja edistää kulttuurituotantoa, kul-ttuuritarjontaa,
sisällöntuotantoa, konsultointia, koulutusta, valmennusta, opetusta,
viestintää, markkinointia, tiedotusta ja mainontaa,
tekijänoikeuksien hallinnointia, kustannus- ja julkaisutoimintaa,
graafista suunnittelua, radio-ohjelmien tuottamista ja 1ähettämistä,
elokuva-, video-, Jd televisio-ohjelmatuotantoa, äänitteiden ja
musiikin kustantamista, uutistoimistopalveluita, tallenne- 1a
äänimäärien alkuperäiskappaleiden tuotantoa, painamista ja
tallenteiden monentamista, sanomalehtien painamista, ääni-, kuva- ja
atk-tallenteiden tuotantoa, sidontaa ja siihen liittyviä palveluita,
ravitsemistoimintaa, tekij änoikeuksien hallinnointla, tuotantoj a,
kulttuuri- ja viihdetoimintaa, tapahtumien järjestämistä ja
kiinteistöjen ja erilaisten työtilojen vuokraustoimintaa.
3 S Jäsenyyden hakeminen ;a alkaminen
Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti
hallitukselta.
Osuuskunnan hallitus päättää hakemuksen hyväksymisestä tai
hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Jäsenyys
alkaa, kun hakemus on hyväksytty.
4 S Mediakunnan välittämät työt tulee tehdä ja laskuttaa
Mediakunnassa. Tästä poikkeuksena ovat sellaiset Mediakunnan
välittämät työt, jotka johtavat työn tekemiseen työsuhteessa
tilaajan la Medlakunnan jäsenen väl111ä.

tä kirjaltisesti
1le toimitetuksi, kun
oimitusjohtajalle tai
n kanssa kirjoittaa
kuukauden kuluttua

jäsenyydestä johtuvan

veluita, aiheutLaa
nsopimuksen

vastaisesti tai

hän

Jäsen voidaan erottaa

a päättyy.

erottamisperusteesta
vähintään kuukautta
lle jäsenluetteloon
aan osoiLteeseen.

Erotetul-fa jäsenel1ä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä
osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Siirtoa koskeva kirjallinen
vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallituksen jäsenelle,
toimitusjohtajalle tai toiminimenkirjoittaj aIl-e kuukauden kuluessa
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ilmoitettu
siitä, kun erottamispäätöksestä on kirlallisesti
erotetulle hänen jäsenluetteloon merkittyyn tai muutoin osuuskunnan
tiedossa olevaan osoitteeseen. Hallituksella on oikeus omasta
aloitteestaankin siirtää asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi.
Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen tekemää erottamispäätöstä
tuomioistuimessa.

o
N
N

6 S Jäsenluettelo
Hall-ituksen on pidettävä osuuskunnan jäsenistä ja entisistä
jäsenistä aakkosellista l-uetteloa siten kuin osuuskuntalaissa
määrätään. Jos osuuskunnan osuuksia voivat merkitä myös muut kuin
;äsenet, myös tällaiset omistajat on merkittävä luetteloon.
Jäsenluetteloon merkittävistä tiedoista la jäsenluettelon
jutkisuudesta säädetään osuuskuntalaissa.

7 S Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluja
Osuuskunta voi osuuskunnan jäsenten palvelemisen lisäksi tarjota

palveluitaan Suomen Journalistiliitto
- Finlands Journallstförbund
ry:n jäsenille. Hallitus vol päättää palveluiden tarjoamisesta myös
muille.
B S Osuus ja osuuden merki-ntä
Jäsenen on otettava yksi osuus. Osuuksien merkintähinnasta ja
maksuehdoista määrätään osuuskunnan kokouksen päätöksessä.
Osuuskunnan kokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osuuden
merkintähinnasta sekä maksuehdoista.
Osuuden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osuuspääomaan,
ellei osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen

valtuuttamana toisin päätä.

9 S Liittymismaksu

i liittyvältä liittynismaksua.
a sen määrästä päättää osuuskunnan
sen val-tuuttaman hallitus .
ta ylimääräiseen maksuun, mutta
oisesti lainaa jäseniltään. Lainan
erikseen jäsenen kanssa kirjallisesti
aisesti vastuussa osuuskunnan veloista

astot
rahasto. Vararahastoon on siirrettävä
soittamasta tilikauden yllj äämästä,
oittama tapplo edellisiltä
kartutettava kunnes se on vähintään
2500 euroa. Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin
rahastoj a.
13 S Ylr;äämä
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Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille yfijäämänpalautuksena osuuskunnan
palvelusten käytön suhteessa, osuuksien suhteessa tai korkona
osuuksista maksetulle määrälle tai muulla hal-lituksen esittämällä
tavalla. Ylijäämän jaosta päättää osuuskunnan kokous. Osuuskunnan
kokous ei voi päättää jakaa enempää kuin mitä hallitus on ehdottanut
tai hyväksynyt.
74 S Osuuskunnan palveluistaan perimät maksut
Osuuskunnan jäseniltään ostamien /jäsenilleen hankkimien tavaroiden

/ palvelujen hinnoista päättää hallitus. Hinnoitteluperusteesta
päättää osuuskunnan kokous hallituksen esityksestä.
@
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15 S Osuuden palautus
Jäsenyyden päättyessä
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tai osuus irtisanottaessa jäsenelle
palautetaan osuudesta osuuspääomaan merkitty määrä siten ja niillä
edellytyksillä, kuj-n osuuskuntal-ain I7 luvun 1 ja 2 S:ssä määrätään.
L6 S Osuuskunnan kokous
Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa sille lain tai sääntöjen
kuuluvissa asioissa osuuskunnan kokouksissa.

mukaan

Kokous pidetään osuuskunnan kotipaikassa. Kokous voidaan pitää
muulla paikkakunnalla, jossa osuuskunnalfa on toimipaikka tai
osuuskunnan 1äsenistä enemmän kuin puoIella on jäsenluettelon
mukainen kotipaikka.

myös

Jäsen voi osallistua osuuskunnan kokoukseen myös postin tai
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuväIineen avulla.
Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan
oikeellisuus voidaan selvittää tavall-isessa osuuskunnan kokouksessa
noudatettavaan menettelyyn verrattavalla tavalla.

Yhteisöjäsenellä on kaksikymmentäkertainen äänimäärä l-uonnollisen
henkiLö4 äänimäärään nähden.
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koolle kutsumisessa, kokouskutsun sisällössä,
kokouskutguajassa ja kutsutavassa sekä kokousasiakirjojen nähtävillä
' pitämisessä ja-lähettämisessä noudatetaan osuuskuntalain luvun
"" " 'rsiä. Kokouskutsu osuuskunnan kokoukseen voidaan julkaista
maaray.k
,,' .' myöS hallituksen'päättämässä, j äsenten keskuuteen yleisesti
:: leviävässä,sa4.omal,ehde'sgä, *lrai 1ähettää sähköpostitla jäsenen
- ': ilmoittamaan sähköpostiosoi,tteeseen tai muull-a sähköise11ä taval-la.
,'
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Osugskunnan kokouksen
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', tr7,$' Varsinainen osuuskunnan kokous
. ': : . Varsinai;l',re1 osuu$kunnah kokous on pidettävä kuuden kuukauden
: kuluessa tj-tikauden päattymisestä
.
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'',,., , 'Kokou.kse,ssa on paätettåv-ä:
1- . tilirrpäätöksen vahvistamisesta
2. taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä

3. vastuuvap'auden rnyöntämisestä hallituksen jäsenille ja
toimitusl ohtaj alle
4. hallituksen jäsenten lukumäärästä
5. valittava tarvittavat hatlituksen jäsenet
6. valittava tilintarkastaja ja varatil-lntarkastaja tai
toiminnantarkastaja ja tämän sijainen
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18 S Hallitus

hallitukseen kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään vlisi
(5) 1äsentä. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen. Hallituksen
jäsenen tolmikausi alkaa valintakokouksen päättyessä. Toimikausi
päättyy valintaa lähinnä toisena vuonna varsinaisessa osuuskunnan
kokouksessa uuden hallituksen valintaan. Hal-l-itus valitsee
keskuudestaan puheenjohtaj an ensimmäisessä valintaa seuraavassa
kokouksessaan. Hallituksen jäsen voi erota toimikautensa aikana.
Osuuskunnan

19 S Hallituksen kokoukset
Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu
tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos
hallituksen jäsen tai toimitusjohtala sitä vaatii. Jotlei
halliLuksen puheenjohtala vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta
koolle, kutsun voi toimittaa hallituksen jäsen, jos vähintään puolet
hallituksen jäsenistä hyväksyy koo1le kutsumisen. Kutsun vojtoimittaa myös toimitusjohtaja.
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Hal-l-itus voi päättää, että muukin kuin hallituksen jäsen saa olla
l-äsnä kokouksessa. Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä
hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, vaikka hän ei
olisikaan hallituksen jäsen, jollei hallitus päätä toisin.

20 S Hallituksen päätöksenteko
HaIIitus on päätösvalLainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
sen jäsenistä. Päätöstä el kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille
hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu
tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.
Hall-ituksen päätökseksi tulee se mieliplde, jota enemmän kuin puolet
läsnä olevista on kannattanut. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee
puheenjohtajan ääni. Jos äänet menevät puheenjohtajan vaalissa
Ldbd.rrr vaal-i ratkaistaan arvalla
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'Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka
atl-ekirloittaa halliLuksen puheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen
' siihen valitsema jäsen.-. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla
on oikeuS. saada eriävä nielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.
Pöytäkir.jat on'numeroitava' juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla
., ,.,
tavalla. , :
2I S Hallituksen tehtävät
Hal-lrltuksen'on huoletlisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua.
Hallitus."huotehi:ii osuuskunnan haltinnosta ja toi-minnan
asianmukaisesLa .järjestämisestä (yleistoimivalta) . Hallitus vastaa
'.
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:

, Lisäksi hallitus päättää osuuskunnan henkil-ökunnan palkkauksesta.
Hallitris rroi yksittäistapauksessa tehdä päätöksen toimitusjohtajan
yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa. Hallitus voi saattaa
hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvan asian
osuuskunnan kokouksen päätettäväksi.
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Hal-litus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa osuuskunnan
kokouksen tai halliLuksen tekemää päätöstä, joka on osuuskuntalain
tai osuuskunnan sääntöjen vastaisena pätemätön.
22 S Toimitus;ohtaja
Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, mikäli hallitus niin päättää.
Toimitusjohtajan on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan
etua. Toimitusjohtaja hoitaa osuuskunnan juoksevaa hallintoa
hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti
@
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(yleistoimivalta) . Toimitusjohtaja vastaa siitä, että osuuskunnan
kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla
j ärj estetty.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä osuuskunnan toiminnan Iaajuus ja laatu
huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos
hal-litus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei
voi odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnall-e olennaista
haittaa. Viimeksi mainltussa tapauksessa hallitukselle on
mahdollisimman pian annettava tieto toimista.
23 S Osuuskunnan edustaminen
Osuuskuntaa edustaa ja sen toiminimen kirjoittaa hallituksen
puheenjohtaja. Lisäksi hallitus voi antaa toiminimen

klrjoittamisoikeuden nlmetylle henkilöll-e. Hallitus voi päättää myös

prokuran antamisesta.

24 S Tilikausi ja tilinpäätös

tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on
faadittava tilinpäätös. T11inpäätös on annettava tilintarkastajalle
vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase
esitetään vahvistettaviksi .
Osuuskunnan

innantarkastaj

a

ilintarkastaja ja varatitintarkastaja.
on toistaiseksi voimassa oleva.
tää osuuskunnan kokous. Päätös on
1äsenet, joilla on vähintään kaksi
ä, ellei osuuskuntalaissa tai näissä
emmasta määräenemmistöstä.

n jakaminen osuuskunnan purkautuessa
uskunnan nettovarat jaetaan
llä tavalla jäsenille jäsenten
et huomioon ottaen

