OSUUSKUNTA POHJANMAAN LIHAN SÄÄNNÖT
(Hyväksytty edustajistossa 16.12.2013)

§1
Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on suomeksi Osuuskunta Pohjanmaan Liha ja ruotsiksi Andelslaget
Österbottens Kött sekä kotipaikka Vaasan kaupunki.

§2
Osuuskunnan toiminnan tarkoitus
Osuuskunnan tarkoitus ja tehtävä on edistää jäsentensä maataloutta harjoittamalla teuraskarjan
hankintaa, eläinvälitystä, teurastamotoimintaa ja lihanjalostusta itse ja/tai tytär- tai
osakkuusyrityksen tai sopimuskumppanien välityksellä sekä muutoin tukea ja kehittää jäsentensä
lihantuotantoa.
Osuuskunta voi toimialansa puitteissa hallituksen päätöksellä laajentaa liiketoimintaansa muille
maataloutta ja karjataloutta edistäville, tukeville ja palveleville aloille.
Osuuskunnan palveluja saavat käyttää hyväkseen, mikäli hallintoneuvosto ei toisin määrää, muutkin
kuin jäsenet.
§3
Jäseneksi ottaminen
Osuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä kotieläintaloutta harjoittava luonnollinen henkilö, yhtymä
tai yhteisö, joka harjoittaa maataloutta tai karjataloutta osuuskunnan toiminta-alueella.
Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän tulee tehdä asiasta kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää
jäseneksi ottamisesta. Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, tulee hallituksen siirtää asian
hallintoneuvoston ratkaistavaksi.

§4
Osuuksien lukumäärä
Osallistuakseen osuuskuntaan tulee kunkin jäsenen ottaa vähintään yksi (1) osuus sekä lisäksi osuus
kutakin alkavaa neljääkymmentä (40) euroa kohden laskettuna niistä tuotteista, jotka vuosittain on
keskimäärin toimitettu markkinoitaviksi Osuuskunnan tai Osuuskunnan tytäryhtiön, osakkuusyhtiön
tai yhteistyökumppanin kautta.
Määritettäessä niiden tuotteiden arvoa, jotka on toimitettu markkinoitaviksi Osuuskunnan kautta,
vähennetään toimitusten arvosta puolet niiden karjatalouteen ostettujen tuotteiden arvosta, jotka
jäsen on ostanut Osuuskunnan kautta tai Osuuskunnan tytäryhtiön, osakkuusyhtiön tai
yhteistyökumppanin eläinvälityksen kautta.

Osuuksien lukumäärä tarkistetaan vuosittain. Osuudet määrätään kahden (2) edeltävän vuoden
keskiarvon perusteella.
Jos jäsen on maksanut osuusmaksua enemmän kuin yllä tässä pykälässä olevassa tekstissä
edellytetään, palautetaan liikaa maksettu osuus ajankohtana, jonka osuuskunnan hallitus päättää,
kuitenkin viimeistään kolme (3) vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin osuuksien määrän
tarkastus tehtiin.

§5
Osuuksien arvo
Osuuden arvo on viisi (5) euroa ja se tulee maksaa sellaisena ajankohtana ja sellaisissa erissä, jotka
hallitus määrää, joko tilitysten vähennyksinä tai muutoin rahamääräisesti, viimeistään viidentoista
(15) vuoden perästä siitä, kun jäsenyys alkoi.

§6
Jäsenten vastuu
Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista.

§7
Jäsenen velvollisuudet
Jäsen on, mikäli mahdollista, velvollinen myymään kaikki teuras- ja välityseläimet Osuuskunnalle tai
osuuskunnan tytär- tai osakkuusyhtiölle.
Tuotantosopimuksessa sovitaan erityisistä ehdoista liittyen teuras- ja välityseläinten kasvatukseen ja
markkinointiin. Tuotantosopimukset hyväksyy osuuskunnan hallitus, tai siinä tapauksessa, että
toiminta hoidetaan tytäryhtiön, osakkuusyhtiön tai yhteistyökumppanin kautta, näiden yhtiöiden
hallitus.

§8
Teuras- ja välityseläinten hinta ja tilitys
Toimitetuista teuras- ja välityseläimistä maksetaan hinta voimassaolevan listahinnan mukaan.
Osuuskunnan hallintoneuvosto päättää mahdollisista jälkitileistä.

§9
Osuuskunnan velvollisuudet
Osuuskunta on joko itse tai tytär- tai osakkuusyhtiön tai sopimuskumppanin välityksellä velvollinen
1) vastaanottamaan jäsenten elintarvikelainsäädännön määräysten laatuvaatimukset täyttävät
eläintuotteet ja välityseläimet tuotantosopimuksessa sovittuun määrään asti
2) huolehtimaan, että eläimet myydään mahdollisimman edullisin ehdoin
3) hoitamaan liiketoimintaa jäsenistön etujen mukaisesti

§ 10
Vararahasto ja muut rahastot
Osuuskunnalla on vararahasto. Vararahastoa kartutetaan siihen saakka, kunnes rahasto nousee
osuuskuntalain määräämään minimäärään.
Niin pitkään kuin vararahasto ei ole noussut mainittuun minimimäärään, siirretään vararahastoon
jäsenille määrätyt sopimussakot ja se osa vuosiylijäämästä, joka esitetään § 11 momentissa 1.

§ 11
Ylijäämä
Mikäli vararahasto ei nouse täyteen määräänsä, tulee vähintään yksikahdeskymmenesosa (1/20)
vuosiylijäämästä siirtää rahastoon sen jälkeen, kun ylijäämästä on vähennetty aiempien tilikausien
taseesta ilmenevä tappio.
Ylimenevä osa ylijäämästä, siten kuin edustajisto asiasta päättää, käytetään osuuskunnan omiin
tarpeisiin, jaetaan jäsenille tai käytetään yleishyödyllisiin tarpeisiin tai sellaisiin tarpeisiin, jotka
edistävät maataloutta.
Se osuus ylijäämästä, joka jaetaan jäsenille, tulee jakaa näiden kesken ensi sijassa suhteessa siihen
määrään, jonka kukin jäsen on käyttänyt osuuskunnan palveluita viimeksi päättyneen tilivuoden
aikana.
Ylijäämän jakaminen jäsenille voi myös toimittaa suhteessa siihen, kuinka paljon jäsenet tilivuoden
lopussa saavat korkoa täysimääräisesti maksamilleen osuuksille. Koron suuruuden määrää kulloinkin
edustajisto hallintoneuvoston esityksestä. Tätä jakotapaa voidaan käyttää vaihtoehtoisesti tai
rinnakkain edellisessä momentissa kerrotun jakoperusteen kanssa.

§ 12
Edustajisto
Osuuskunnan jäsenten päätösvaltaa käyttää vähintään kaksikymmentäyksi (21) ja enintään
kolmekymmentäyksi (31) edustajaa, jotka valitaan jäsenistöstä äänestysalueittain.
Osuuskunnan alueen jakamisen äänestysalueisiin sekä kultakin äänestysalueelta valittavien
edustajien lukumäärän vahvistaa hallintoneuvosto.

Äänestysalueita määrättäessä tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa kuntajakoa.
Edustajien luku jaetaan eri äänestysalueiden kesken siinä suhteessa kuin niissä vaalivuoden
tammikuun 1. päivänä on koti- tai asuinpaikan nojalla ollut osuuskunnan jäseniä suhteessa
osuuskunnan koko jäsenmäärään, kuitenkin siten että jokaiselta äänestysalueelta valitaan vähintään
yksi (1) edustaja.
Edustajisto valitaan postiäänestyksellä tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla suhteellisen vaalitavan mukaan siinä järjestyksessä kuin osuuskunnan vaalijärjestyksestä
ilmenee.
Edustajiston vaalissa kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Jäsenen äänioikeutta voivat valtuutettuina
käyttää jäsenen aviopuoliso, avopuoliso tai täysi-ikäiset lapset.
Edustajistoon vaalikelpoinen on kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt henkilö, joka on hyväksytty
osuuskunnan jäseneksi ennen vaalivuoden tammikuun 1. päivää, sekä jäsenen aviopuoliso,
avopuoliso tai täysi-ikäiset lapset, jotka eivät ole osuuskunnan palveluksessa eivätkä kuulu
hallitukseen tai hallintoneuvostoon sekä joiden koti- tai asuinpaikka on osuuskunnan toimialueella.
Edustajisto valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan ja jäsenten toimikausi alkaa välittömästi sen
jälkeen, kun vaalitulos on julkistettu vaalijärjestyksessä säädetyllä tavalla.
Mikäli edustajan tehtävä lakkaa toimikauden aikana, tulee hänen tilallensa asianomaiselta
äänestysalueelta se valitsematta jäänyt edustajistoehdokas, joka on eniten saanut ääniä tai jonka
vertailuluku on suurin.

§ 13
Edustajiston kokoukset
Edustajiston varsinainen kokous pidetään kerran (1) vuodessa hallintoneuvoston määräämänä
päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallintoneuvosto näkee sen
tarpeelliseksi tai kun se lain mukaan tulee pitää.
Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, ellei hallintoneuvosto yksittäistapauksessa erityisen
painavasta syystä määrää kokouspaikaksi muuta Suomessa olevaa paikkaa.
Edustajiston kokouksessa kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. Edustaja ei saa käyttää äänioikeuttaan
valtuutetun kautta.
Kokouksen päätökseksi tulee, jollei laissa tai näissä säännöissä jostakin asiasta toisin määrätä, se
mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja
on yhtynyt.
Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä,
miten äänet ovat jakautuneet. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja kahden kokouksessa sitä
varten valitun henkilön tarkastettava ja allekirjoitettava.

§ 14
Edustajiston varsinaiset kokoukset
Edustajiston varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2) todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkoinformaatio toimitettu sääntöjen
määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
4) esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä
hallintoneuvoston niistä antama lausunto
5) vahvistetaan tilinpäätöksen edelliseltä tilikaudelta
6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä
toimitusjohtajalle tai muusta toimenpiteestä, johon sanotun tilikauden hallinto ja tilit antavat
aihetta
7) päätetään tilivuoden ylijäämän käyttämisestä
8) määrätään edustajien, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan
palkkiot
9) valitaan tarvittava määrä jäseniä hallintoneuvostoon
10) valitaan yksi tai kaksi (2) tilintarkastajaa
11) määrätään, missä sanomalehdessä kutsu edustajiston kokoukseen ja muut ilmoitukset
julkaistaan
12) käsitellään muuta kutsussa mainitut asiat
13) valitaan valmisteleva työvaliokunta, joka koostuu 3:sta edustajiston edustajasta. Tämä tapahtuu
edustajiston vaalien yhteydessä ja ennen kuin uusi työvaliokunta valitaan valiokuntaa edustavat
ne edustajiston jäsenet, jotka ovat saaneet eniten ääniä kussakin vaalipiirissä. Jos osuuskunnalla
on vain yksi vaalipiiri, valiokuntaa edustavat ne kolme edustajaa, jotka ovat eniten saaneet ääniä
suoritetussa edustajistovaalissa.
Työvaliokunnan tehtävä on valmistella seuraavia asioita:
a) tehdä ehdotus edustajiston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta, jotka on määrä valita
kahdeksi vuodeksi. Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja
puheoikeus hallintoneuvoston kokouksissa;
b) tehdä ehdotus hallintoneuvostoon ehdolle tulevista jäsenistä
c) tehdä ehdotus hallintoneuvoston ja edustajiston ja vuosi- ja kokouspalkkioista

§ 15
Kokouskutsu ja muut tiedonannot
Hallintoneuvosto kutsuu edustajiston kokouksen koolle ilmoituksella, joka lähetetään aikaisintaan
kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kaikille edustajille postitse, ellei
osuuskuntalaissa säädetä pidemmästä kokouskutsuajasta. Kutsu voidaan myös toimittaa jäsenten
keskuuteen yleisesti leviävässä lehdessä tai edustajiston määräämässä lehdessä.
Jos edustajiston kokouksessa käsitellään asiaa, jonka käsittely edellyttää osuuskuntalain mukaan
erityisen kutsuajan noudattamista, ei edustajiston kokous saa päättää asiasta ennen kuin yksi

kuukausi on kulunut siitä, kun osuuskunnan jäsenet ovat saaneet ilmoituksen päätösehdotuksen
pääasiallisesta sisällöstä ja edustajiston kokouksen ajankohdasta.
Muut tiedonannot toimitetaan osuuskunnan jäsenille tai edustajille edellä 1 momentissa kerrotussa
lehdessä tai kirjallisesti kirjeellä.

§ 16
Hallintoneuvosto
Osuuskunnan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään yhdeksän (9) ja enintään kahdeksantoista (18)
jäsentä, jotka valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.
Jäsenten lukumäärän tulee aina olla jaollinen kolmella (3). Hallintoneuvoston jäsenistä vähintään
viisi kuudesosan (5/6) tulee olla osuuskunnan jäseniä.
Hallintoneuvostosta on vuosittain erovuorossa yksi kolmasosa (1/3), aluksi arvan mukaan ja sen
jälkeen vuorottain.
Valittu jäsen aloittaa toimikautensa välittömästi, kun valinta on tehty ja toimii tehtävässään siihen
saakka, kunnes varsinainen edustajiston kokous, joka pidetään kolme (3) vuotta valinnan jälkeen, on
päättänyt toimintansa. Jäsen luopuu tehtävästään siinä varsinaisessa edustajiston kokouksessa, joka
pidetään sen jälkeen, kun jäsen on täyttänyt kuusikymmentäviisi (65) vuotta. Henkilö, joka ennen
toimikauden alkua täyttää kuusikymmentäviisi (65) vuotta, ei voi tulla valituksi hallintoneuvoston
jäseneksi.
Hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita hallituksen jäsentä eikä toimitusjohtajaa, ei myöskään
henkilöä, jolle on uskottu tiettyjen hallinnolle kuuluvien tehtävien tai muutoin hallinnon tietyn osan
hoitaminen.
Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi
kerrallaan.
Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä
pyytää.
Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun yli puolet (1/2) kaikista jäsenistä on läsnä. Asiaa ei
kuitenkaan saa ottaa käsittelyyn, ellei kaikille jäsenille, sikäli kuin mahdollista, ole annettu tilaisuutta
osallistua asian käsittelyyn.
Hallintoneuvoston kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet on
kannattanut, ja äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Kokouksessa on laadittava pöytäkirja, jonka oikeellisuuden puheenjohtajan ja vähintään yhden (1)
hallintoneuvoston siihen valitseman jäsenen on vahvistettava. Pöytäkirjat on vuosittain numeroitava
juoksevasti ja hallituksen toimesta säilytettävä.

§ 17
Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla näissä säännöissä määrätään:
1) valvoa, että osuuskunnan hallintoa hoidetaan sopusoinnussa lain, näiden sääntöjen sekä
edustajiston ja hallintoneuvoston omien päätösten kanssa
2) ottaa ja erottaa toimitusjohtaja
3) suorittaa hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valinta sekä päättää, kuka heistä
toimii hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana ja lisäksi määrätä heidän
palkkionsa
4) vahvistaa yleiset määräykset, joiden mukaan osuuskunnan toimintaa hoidetaan
5) päättää osuuskunnan toiminnan tarkoituksen laajentamisesta sekä uuteen liiketoimintaan
ryhtymisestä sääntöjen puitteissa
6) päättää, miten suuriin sitoumuksiin hallitus voi ryhtyä ja kuinka suuria pantteja hallitus voi
antaa osuuskunnan lukuun
7) valita osuuskunnan toiminnalle tarpeelliset valiokunnat, jotka kuitenkaan eivät saa hoitaa
hallinnolle kuuluvia asioita ja joiden tehtäviin ei kuulu hallinnon valvonta
8) päättää mahdollisen jälkitilin suuruudesta
9) valita henkilöt, jotka hallintoneuvoston puolesta suorittavat osuuskunnan hallinnon ja
tilinpidon valvontaa ja joiden selvitys valvonnan tuloksista esitellään ja kirjataan pöytäkirjaan
hallintoneuvoston kokouksessa
10) päättää osuuskunnan suhteista muihin organisaatioihin
11) vahvistaa tilinpäätöksen perusteet
12) tarkastaa hallituksen toimintakertomus sekä antaa se, oma kertomuksensa, tilintarkastajien
kertomus ynnä mahdollisesti vaaditut selvitykset edustajistolle
13) päättää edustajiston kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistella siinä käsiteltävät asiat

§ 18
Hallitus
Osuuskunnan hallintoa hoitaa hallitus, jonka hallintoneuvosto valitsee. Hallitus koostuu
toimitusjohtajasta ja neljästä (4) muusta jäsenestä, joista vähintään kolmen (3) tulee olla
osuuskunnan jäseniä.
Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta, paitsi jos se on määrätty lyhemmäksi, jotta niiden
hallituksen jäsenten lukumäärä, jotka ovat erovuorossa tulee säilyttää puolessa (1/2).
Hallitukseen voidaan lisäksi valita samoin perustein kahdeksi (2) vuodeksi yhtä monta varajäsentä
kuin hallituksessa on varsinaisia jäseniä, pois lukien toimitusjohtaja. Varajäsenet voidaan valita
henkilökohtaisiksi varajäseniksi kyseisille varsinaisille hallituksen jäsenille.

§ 19
Hallituksen kokoukset
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet (1/2) sen jäsenistä on läsnä. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa
käsittelyyn, ellei kaikille jäsenille, sikäli kuin mahdollista, ole annettu tilaisuutta osallistua asian
käsittelyyn.
Hallitus saa, sikäli kun päätösvaltuus näiden sääntöjen mukaan ei kuulu hallintoneuvostolle,
valtuuttaa jonkun jäsenistään tai muun henkilön hoitamaan hallituksen valvonnassa tiettyjä
hallinnolle kuuluvia tehtäviä tai muutoin tiettyä osaa hallinnosta.
Hallintoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen
kokouksissa.
Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet on kannattanut,
ja äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka oikeellisuuden puheenjohtajan ja vähintään
yhden (1) hallituksen siihen valitseman jäsenen on vahvistettava. Pöytäkirjat on vuosittain
numeroitava juoksevasti ja hallituksen toimesta säilytettävä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat vaativat ja käsittelee kokouksessa
muun muassa seuraavia asioita:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

jäsenten ottaminen
osuuskunnan ylempien toimihenkilöiden ottaminen ja erottaminen
ilmoittaminen osuuskunnan toiminimen samoin kuin prokuran kirjoittamisen valtuutuksesta
hallintoneuvoston käsiteltäväksi tarkoitettavien asioiden valmistelu
toimitusjohtajan palkkaetujen vahvistaminen
päättäminen osuuskunnan omaisuuden panttauksesta

§ 20
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja huolehtii osuuskunnan liiketoiminnan välittömästä johtamisesta.

§ 21
Toiminimen kirjoittaminen
Valtuus osuuskunnan toiminimen kirjoittamiseen voidaan antaa toimitusjohtajalle sekä hallituksen
varsinaisille jäsenille ja varajäsenille. Prokura annetaan tarpeen mukaan yhdelle tai useammalle
henkilölle.

§ 22
Tilikausi ja tilinpäätös
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätöksen tulee valmistua ja jättää tilintarkastajille tarkastukseen viimeistään kuukausi (1)
ennen edustajiston varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen maaliskuun päättymistä.

§ 23
Tilintarkastus ja tilintarkastuskertomus
Tilintarkastajien tulee antaa osuuskunnan kunkin tilikauden hallinnosta ja tileistä kirjallinen
tilintarkastuskertomus, joka tulee jättää hallintoneuvostolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
edustajiston varsinaista kokousta.

§ 24
Jäsenen eroaminen
Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsenellä ei ole oikeutta
erota osuuskunnan aikaisemmin kuin kaksi (2) vuotta jäseneksi tulemisesta, ellei hallituksen mielestä
ole olemassa erityisiä syitä aikaisempaan eroamiseen.
Kun jäsenen jäsenyys osuuskunnassa on lakannut, saa jäsen tai hän, jolle hänen oikeutensa ovat
siirtyneet palautuksena osuusmaksun, joka maksetaan hänelle vuoden kuluessa sen tilikauden
päättymisestä, jolloin jäsenyys lakkasi, mikäli osuuskunnalla taseen perusteella on jaettavaa
ylijäämää. Palautus voi olla enintään jäsenen maksaman osuusmaksun suuruinen.

§ 25
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus
jäseneksi pääsemiseen, mikäli edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.
Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan, on ilmoitettava siitä osuuskunnalle vuoden
(1) kuluessa kuolinpäivästä.

26 §
Jäsenen erottaminen
Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta:
1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai
täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan
2) jos jäsen kokonaan tai olennaisilta osin lakkaa markkinoimasta teuras- ja välityseläimiä
osuuskunnan, sen tytär- tai osakkuusyhtiön tai sopimuskumppanin kautta

3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle, sen tytär- tai osakkuusyhtiölle tai sopimuskumppanille
taloudellista tai muuta vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan tarkoitusperien vastaisesti tai
levittää tietoa, joka vahingoittaa osuuskunnan ja/tai sen tytär- tai osakkuusyhtiön tai
sopimuskumppanin mainetta tai omalla toiminnallaan vaikeuttaa osuuskunnan, sen tytär- tai
osakkuusyhtiön tai sopimuskumppanin johdon ja/tai hallinnon työtä
4) jos jäsen asetetaan konkurssiin tai holhouksen alaiseksi.
Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

§ 27
Osuuskunnan vapaaehtoinen purkaminen
Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta tulee tehdä edustajistossa. Päätös
vapaaehtoisesta purkamisesta ei ole pätevä, mikäli päätöstä ole tehty kahdessa (2) peräkkäisessä
edustajiston kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu
kahta kolmasosaa (2/3) äänestykseen osallistuneiden äänistä. Kutsu kumpaankin näistä edustajiston
kokouksista tulee lähettää aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kuukausi (1) ennen
kokousta. Kokousten väli tulee olla vähintään yksi (1) kuukausi.

§ 28
Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa
Jos osuuskunta puretaan, päättää edustajisto siitä, millä tavoin osuuskunnassa oleva omaisuus
käytetään.
Mikäli päätökseksi tulee, että olemassa oleva omaisuus jaetaan jäsenten kesken, toteutetaan jako
perustuen suhdelukuun, joka saadaan, kun kunkin jäsenen maksamien osuuksien määrä kerrotaan
kunkin jäsenen jäsenyysvuosilla. Jäsenyys, joka on syntynyt osuuden siirron seurauksena, lasketaan
alkaen siitä päivästä, kun ensimmäinen luovuttaja on tullut osuuskunnan jäseneksi.
Siinä tapauksessa, että olemassa olevaa omaisuutta ei jaeta jäsenten kesken, se käytetään
maatalouden edistämiseen tai luovutetaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.

§ 29
Välimiesmenettely
Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenen,
osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan
välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin siitä annetussa laissa säädetään.

§ 30
Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta päättää edustajiston kokous. Päätös on pätevä, jos sitä on kannattanut
vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä, ellei osuuskuntalaissa tai toisaalla näissä
säännöissä ole määrätty suuremmasta enemmistöstä.

§ 31
Sovellettava laki
Muutoin sovelletaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.

