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HALLITUKSEN EHDOTUS 

 

 

§ 11 LAITILAN PUHELIN OSK:N SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI 
 

 

 

Laitilan Puhelin Osk:n hallitus on päättänyt ehdottaa 31.5.2022 kokoontuvalle varsinaiselle 

osuuskunnan kokoukselle, että osuuskunnan sääntöjen 14 kohta, joka kuuluu nykyisellään 

seuraavasti: 

14 Hallitus 

Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa 

osuuskuntaa. Hallituksen muodostavat osuuskunnan kokouksen kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan 

valitsemat kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten 

vuoroittain. Hallitukseen valittavista henkilöistä vähintään neljän (4) tulee olla osuuskunnan jäseniä tai 

henkilöitä, jotka ovat oikeutettuja joko yksin tai yhdessä toisen kanssa toimimaan osuuskunnan jäsenenä 

olevan suomalaisen yhteisön tai säätiön puolesta. Hallitukseen valittava henkilö ei saa valintahetkellä olla 

täyttänyt 68 vuotta. Osuuskunnan palveluksessa oleva, paitsi toimitusjohtaja, ei voi olla hallituksen jäsen. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen jäsenen ollessa saapuvilla. 

Hallituksen kokouksessa asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 

voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. 

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta ja käsittelee muun muassa seuraavat asiat: 

1) päättää osuuskunnan organisaation olennaisesta muuttamisesta, 2) ottaa ja erottaa osuuskunnan 

vakinaisen henkilökunnan ja määrää heidän palkkaetunsa, 3) päättää osuuskunnan suhteista muihin 

yhteisöihin, 4) päättää velan ottamisesta ja takaussitoumusten antamisesta sekä kiinteän omaisuuden ja 

vuokramaalla olevien rakennusten vuokraoikeuksien samoin kuin irtaimiston kiinnittämisestä ja kiinteän 

omaisuuden hankkimista ja luovuttamisesta, 5) antaa prokuraoikeuden osuuskunnan toiminimen 

kirjoittamiseen, 6) valmistelee osuuskunnan kokouksissa käsiteltävät asiat, 7) kutsuu osuuskunnan 

kokouksen koolle ja määrää ne sanomalehdet, joissa kokouskutsu julkaistaan, 8) päättää osuuskunnan 

tarjoamista palveluista ja toimitusehdoista, sekä palvelumaksuista tai niiden hinnoitteluperusteista, 9) 

käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita. 

 

muutetaan kuulumaan seuraavasti: (kohdat 3 ja 8 poistettu) 

 

14 Hallitus 

Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa 
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valitsemat kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten 

vuoroittain. Hallitukseen valittavista henkilöistä vähintään neljän (4) tulee olla osuuskunnan jäseniä tai 

henkilöitä, jotka ovat oikeutettuja joko yksin tai yhdessä toisen kanssa toimimaan osuuskunnan jäsenenä 

olevan suomalaisen yhteisön tai säätiön puolesta. Hallitukseen valittava henkilö ei saa valintahetkellä olla 

täyttänyt 68 vuotta. Osuuskunnan palveluksessa oleva, paitsi toimitusjohtaja, ei voi olla hallituksen jäsen. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen jäsenen ollessa saapuvilla. 

Hallituksen kokouksessa asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 

voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. 

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta ja käsittelee muun muassa seuraavat asiat: 

1) päättää osuuskunnan organisaation olennaisesta muuttamisesta, 2) ottaa ja erottaa osuuskunnan 

vakinaisen henkilökunnan ja määrää heidän palkkaetunsa, 3) päättää velan ottamisesta ja 

takaussitoumusten antamisesta sekä kiinteän omaisuuden ja vuokramaalla olevien rakennusten 

vuokraoikeuksien samoin kuin irtaimiston kiinnittämisestä ja kiinteän omaisuuden hankkimista ja 

luovuttamisesta, 4) antaa prokuraoikeuden osuuskunnan toiminimen kirjoittamiseen, 5) valmistelee 

osuuskunnan kokouksissa käsiteltävät asiat, 6) kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle ja määrää ne 

sanomalehdet, joissa kokouskutsu julkaistaan, 7) käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen 

toimenpiteitä vaativia asioita. 

 

Laitilassa 25.1.2022 

 

 

HALLITUS 


