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1 § Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on Omillaan  osuuskunta.
Osuuskunnan kotikunta on Tampere.

2 § Osuuskunnan toiminnan tarkoitus ja toimiala
Osuuskunnan tarkoitus on harjoittaa tuloksellista ja
kannattavaa liiketoimintaa. Lisäksi Osuuskunnan tavoite on
Kehitysvammaisten ihmisten työelämäosallisuuden
edistäminen.

Osuuskunta voi harjoittaa liiketoimintaa myös tytär- ja
osakkuusyhtiöiden avulla tai muulla tavalla.
Tällöin osuuskunta muodostaa tytäryhteisöjen kanssa
osuuskuntalaissa (jäljempänä OKL) tarkoitetun konsernin.
Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä ammatin ja
talouden tukeminen sekä harjoittaa käsi- ja
taideteollisuusalan palveluja, puusepän-, metallisepän-,
vaatetus- ja tekstiilialan palveluja, soitin-, puuveneen-, ja
mallinrakennusalan palveluja, lasialan palveluja,
rakennus- ja huonekalurestaurointi alan palveluja, kuvitus
palveluja ja graafista suunnittelua, muotoilu- ja mallinnus
alan palveluja, viestintä- ja uusmedia-alan palveluja,
sisustuspalveluja ja tekstiilisuunnittelua.

Osuuskunta voi harjoittaa myös seuraavia palveluja:

1. Toimisto-, kirjanpito-, ym. tilitoimisto- ja yritys-ja
yhdistyspalvelut sekä atk-palvelut.
2. Työkyky- ja hyvinvointipalvelut, yrityksille, yhteisöille ja
kotitalouksille.
3. Sähkö-, puhelin-, tietotekniikka ja
elektroniikka-asennus- ja huoltopalvelut.
4. Uudis- ja korjausrakennus-, isännöinti-,
kiinteistöhuolto-, rakennussuunnittelu- ja muut
rakennusalan palvelut.
5. Pien- ja kotitalouskoneiden korjauspalvelut.
6. Video- ja valokuvausalan palvelut.
7. Viihdealan ohjelmapalvelut.
8. Yritysten ja kotitalouksien ympäristön jätehuollon ja
puhtaanapidon suunnittelu- ja toteutus palvelut.
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9. Toimihenkilöiden työnvälitys- ja työvoiman
vuokrauspalvelut erilaisiin tehtäviin.
10. Kaikkiin edellä mainittuihin tehtäviin liittyvä koulutus-,
ohjaus-, opetus-, konsultointi- sekä julkaisutoiminta.
11. Kaikkiin edellä mainittuihin aloihin liittyvä tuotteiden
suunnittelu ja valmistus.
12. Kaikkien edellä mainittujen alojen hankinta-, osto- ja
myyntitehtävät sekä tuonti- ja vienti tehtävät ja
edustukset, agentuurit sekä markkinointitehtävät.
13. Kaikkiin edellä mainittuihin aloihin liittyvä tukku- ja
verkkokauppa.
14. Osuuskunta voi harjoittaa kiinteistöjen, koneiden ja
laitteiden vuokraustoimintaa. Osuuskunta voi ostaa ja
omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä käydä niillä
kauppaa.
15. Lahjoitusten vastaanottaminen.

3 § Jäsenyyden hakeminen
Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta.
Hallitus
päättää hakemuksen hyväksymisestä tai
hyväksymismenettelystä ja
hyväksymisen edellytyksistä. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on
hyväksytty.

4 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan
palveluja
Osuuskunnan palveluja saavat käyttää muutkin kuin jäsenet
ellei hallitus toisin päätä.

5 § Kannatusjäsenet
Osuuskunnalla voi olla kannatusjäseniä, jotka eivät ole
äänioikeutettuja. Kannatusjäsenen osuuden arvosta
päätetään kuten varsinaisen jäsenen.

6 § Osuus ja osuuden merkintä
Osuuskunnan jäsen on velvollinen osallistumaan
osuuskuntaan yhdellä osuudella.
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Jäsenen on otettava yksi osuus. Osuuksien merkintähinnasta
ja maksuehdoista määrätään osuuskunnan kokouksen
päätöksessä. Osuuskunnan kokous voi valtuuttaa hallituksen
päättämään osuuden merkintähinnasta sekä maksuehdoista.

7 § Liittymismaksu
Osuuskunta perii jäseneksi liittyvältä liittymismaksun.
Liittymismaksun perimisestä ja sen määrästä päättää
osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen
valtuuttama hallitus. Liittymismaksua ei palauteta.

8 § Jäsenen eroaminen osuuskunnasta
Jos jäsen tahtoo erota osuuskunnasta, tulee hänen ilmoittaa
siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsenen katsotaan eronneen
osuuskunnasta, kun allekirjoitettu eroilmoitus on tullut
hallitukselle tiedoksi. Osuusmaksu palautetaan jäsenen
erotessa osuuskuntalain mukaisesti.

9 § Ylimääräinen maksu
Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä
päättää ylimääräisen maksun perimisestä osuuskunnan
toiminnan aikana osuuskunnan vakavaraisuuden
parantamiseksi, velkojen maksamiseksi tai investointien
rahoittamiseksi. Ylimääräinen maksu voidaan kerätä joko
lainana tai lopullisena maksuna, jota ei palauteta jäsenelle
sen mukaan kun osuuskunnan kokous tai osuuskunnan
kokouksen valtuuttamana hallitus päättää.

Kunkin tilikauden aikana voidaan lainaa määrätä jäsenen
yhtenä tai useampana eränä suoritettavaksi yhteensä
enintään jäsenen osuuksien 1- kertainen nimellismäärä /
enintään 50 euroa.

Jos ylimääräinen maksu peritään jäsenlainana, perityt
lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan vuoden ja
viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden
päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä
peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, jäsen saa lainan
takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan
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palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuudesta
palautettava määrä.

10 § Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa
Esitetään:
Mahdollinen toiminnantarkastajan lausunto edellisen
tilikauden hallinnosta ja tileistä.
Hallituksen antama selvitys mahdollisiin
toiminnantarkastajan tekemiin muistutuksiin.

Päätetään:
Tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja tase) vahvistamisesta.
Taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä.
Vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
toimitusjohtajalle.
Hallituksen jäsenten sekä mahdollisten
toiminnantarkastajan valinnoista sekä heidän palkkioista.
Toimintasuunnitelman vahvistamisesta.
Talousarvion vahvistamisesta seuraavalle kalenterivuodelle.
Osuuden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan
osuuspääomaan, ellei osuuskunnan kokous tai hallitus
osuuskunnan kokouksen valtuuttamana tarvittaessa toisin
päätä.

Käsitellään:
Muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 § Kokouskutsu
Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille
vähintään kaksi viikkoa ja aikaisintaan kaksi kuukautta
ennen kokousta kirjallisena.

12 § Hallitus 
Osuuskunnan hallitukseen  kuuluu vähintään 3 ja enintään 7
jäsentä.
Setlementti Tampere ry:n hallitus nimeää osan,
osuuskuntalain mukaan alle puolet, hallituksen jäsenistä.
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13 § Hallituksen tehtäviin kuuluvat asiat
Hallitus voi valita toimitusjohtajan ja päättää hänen palkka
eduistaan.

Hallitus päättää osuuskunnan ulkopuolisen henkilökunnan
palkkauksesta.
Hallituksen tulee ylläpitää jäsenluetteloa, johon on
merkittävä jäsenen nimi ja osoite, jäsenen osuusmaksujen
määrä sekä päivä, jolloin jäsen on liittynyt jäseneksi tai jolloin
jäsenyys on lakannut.

Hallituksen tulee kutsua koolle osuuskunnan kokous ja
valmistella siinä käsiteltävät asiat.
Osuuskunnan hallitus tekee päätöksen ulkopuolisen
henkilön palkkauksesta, sekä palkitsemiseen ja palkkioihin
liittyvät päätökset.
14 § Osuuskunnan edustaminen
Osuuskuntaa edustaa ja sen toiminimen kirjoittavat
Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja
toimitusjohtajan sijainen kukin yksin tai hallituksen jäsenet
kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle
prokuran tai oikeuden osuuskunnan edustamiseen.

15 § Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi
Tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi alkaa
osuuskunnan perustamisesta ja päättyy 31.12.2019.

16 § Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja
Osuuskunnalle valitaan yksi toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja. Osuuskunnalle valitaan
tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jos tilintarkastuslaki sitä
edellyttää.

17 § Osuuskunnan purkaminen
Jos osuuskunta puretaan, omaisuuden säästö jaetaan
tasan jäsenten kesken. Purkuoikeus ei koske
kannatusjäseniä.
18 § Osuuskunnan lahjoitukset
Osuuskunnan kokous voi päättää lahjojen antamisesta
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yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen.
Osuuskunnan kokous voi valtuuttaa hallituksen
päättämään lahjoitusten käyttötarkoituksesta
osuuskunnan kokouksen päättämään enimmäismäärän
rajoissa.

19 § Riita-asiat
Riidat osuuskuntaa koskevissa asioissa toiselta puolen
osuuskunnan ja toisaalta hallituksen jäsenen, selvitysmiehen
tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan osuuskunnan
kotipaikan käräjäoikeudessa.

20 § Sääntöjen muuttaminen
Näitä osuuskunnan sääntöjä voidaan muuttaa osuuskunnan
varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Kutsu on
toimitettava jäsenille vähintään kuukautta ennen kokousta.
Sääntömuutos toteutuu kokouksen yksimielisellä päätöksellä
tai kun hyväksymisen takana on vähintään kaksi kolmasosaa
(2/3) annetuista äänistä.

21 § Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.

7


