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Osuuskunta Ehta Raha, säännöt, hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 15.10.2015
1 § Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Ehta Raha. Sen kotipaikka on Helsinki.
2 § Toimiala
Osuuskunnan tarkoituksena on edistää yhteishyvän taloutta. Osuuskunta tukee ekologisesti ja
sosiaalisesti kestävää toimintaa, yhteisöllisyyttä ja paikallistaloutta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi osuuskunta tarjoaa seuraavia palveluita: yhteisöllisiä ja
joukkorahoitusratkaisuja, sijoitusmahdollisuuksia, koulutus-, tutkimus-, konsultointi-, viestintä-,
neuvonta-, hallinnointi-, yhteiskehittämis- ja taloushallinnon palveluita, yhteishyvän ja kestävän
kehityksen raportointia ja niiden auditointia sekä kestävän talouden tuotteiden ja palveluiden
vaihdantaa, kauppaa sekä välittämistä.
Osuuskunnan palveluita saavat käyttää muutkin kuin jäsenet.
3 § Osuudet ja osakkeet
Osuuskunnan jäsenen on otettava yksi osuus. Osuuden nimellisarvo on viisikymmentä (50,00)
euroa.
Osuuskunnan jäsenellä on oikeus saada osuuksia. Osuuskunnan jäsenellä tai muulla on oikeus saada
osakkeita. Osuuksia ja osakkeita voidaan antaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän talouden
tukemiseksi.
Osakkeiden nimellisarvo on kaksisataaviisikymmentä (250,00) euroa. Osuuskunnan kokous päättää
uusien osakkeiden merkintähinnasta ja suorittamisajasta ja -tavasta.
Osuusannissa ja osakeannissa jäsenillä ja osuuksien ja osakkeiden omistajilla ei ole etuoikeutta
annettaviin osuuksiin ja osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on osuuskunnan
osuuksia ja osakkeita.
4 § Tilikausi
Osuuskunnan tilikausi on 1.1.-31.12.
5 § Hallitus
Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen
valitsee osuuskunnan kokous kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa ja
päättyy varsinaisen osuuskunnnan kokouksen päättyessä.
6§ Toiminimen kirjoittaminen
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.
7 § Kokouskutsu
Osuuskunnan kokoukset kutsuu kokoon, jollei laista muuta johdu, hallitus vähintään neljätoista (14)
päivää ennen kokousta. Kutsu lähetetään jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse jäsenluetteloon
merkityillä osoitteilla.
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8 § Osallistuminen osuuskunnan kokoukseen
Osuuskunnan kokoukseen voi osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla.
9 § Lahjat ja ylijäämän jako
Osuuskunta voi antaa lahjoja yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen joko
hallituksen tai osuuskunnan kokouksen päätöksellä.
Ylijäämästä käytetään yli puolet osuuskunnan tarkoituksen edistämiseen, toiminnan kehittämiseen
ja investointeihin hallituksen ehdotuksesta osuuskunnan kokouksen päätöksellä.
Loput ylijäämästä, huomioiden siirto vararahastoon, voidaan hallituksen ehdotuksesta osuuskunnan
kokouksen päätöksellä jakaa jäsenten ja muiden kesken, jäsenten ja muiden osuuksien ja
osakkeiden suhteessa ja/tai siirtää vapaan oman pääoman rahastoon jaettavaksi jäsenille ja muille
osuutta palautettaessa, osuuksia ja osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa. Osuutta palautettaessa,
osuuksia ja osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa jäsenillä ja muilla on oikeus, nimellisarvon
lisäksi, osuuskunnan kokouksen päättämään osuuksien ja osakkeiden suhteessa määrättyyn
laskennalliseen osuuteen vapaan oman pääoman rahastosta.
Osuuskunta voi hankkia ja lunastaa omia osuuksia ja osakkeita, muuten kuin jäsenten ja muiden
osuuksien ja osakkeiden mukaisessa suhteessa, hallituksen todettua jäsenen tai muun taloudellisen
tilanteen näin vaativan. Tällöin osuudet ja osakkeet hankitaan ja lunastetaan nimellisarvolla, johon
lisätään osuuskunnan kokouksen päättämä osuuksien ja osakkeiden suhteessa määrätty
laskennallinen osuus vapaan oman pääoman rahastosta.
Varoja jaettaessa osuus- ja osakepääoman sekä vararahaston alentamisessa, osuuskunnan
purkautuessa ja rekisteristä poistettaessa omaa pääomaa käytetään yhteishyvän talouden
edistämiseen.

