
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Kaupparekisterijärjestelmä

I I

Sivu 1
31.07.2013

V-tunnus: 2555471-2

·:-
SÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2
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Jäljennöksen sisältö:
Voimassaolevat säännöt 31.07.2013
Voimassaoloaika 31.07.2013 -

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja
hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita on kumottu 1.1.1993.
Siihen perustuvat yhtiäjärjestys- ja sääntömääräykset sekä sen
nojalla tehdyt merkinnät ovat mitättömiä.

Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä.
Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja
on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.
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Osuuskunnan säännöt

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta.

Osuuskunnan kotipaikka on Kuhmo.

2 § Toimiala
Osuuskunnan päätoimiala on jäsentensä tietoliikennepalveluiden
järjestäminen. Osuuskunta voi ostaa, myydä, välittää ja tuottaa
tietoliikenneverkkoon liittyviä atk- ja tietoliikennepalveluja,
-ohjelmistoja ja -laitteita. Osuuskunta voi toimialansa mukaisen
toiminnan tukemiseksi omistaa, vuokrata, hallita, ostaa ja myydä
kiinteää omaisuutta, arvopapereita tai muuta omaisuutta.

3 § Jäsenyys
Osuuskunnan jäseniä voivat olla luonnolliset henkilöt, yhteisöt,
säätiöt tai muut oikeushenkilöt.

Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti osuuskunnan hallitukselta, joka
päättää jäseneksi ottamisesta.

Osuuskunnan palveluksia voivat hallituksen hyväksymän sopimuksen
tehtyään käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet.

Jäsen saa erota osuuskunnasta aikaisintaan kolmen vuoden
kuluttua jäsenyyden alkamisesta ilmoittamalla erosta
kirjallisesti osuuskunnalle.

4 § Osuusmaksu
Osuusmaksun suuruus on lee (sata) euroa.

Osuusmaksu maksetaan kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä
yhtenä eränä osuuskunnan pankkitilille.

5 § Liittymismaksu
Liittyessään osuuskuntaan jäsen maksaa jokaista
tietoliikenneliittymäänsä kohti osuuskunnan liittymismaksun.
Osuuskunnan kokous valtuuttaa viideksi vuodeksi kerrallaan
osuuskunnan hallituksen päättämään osuuskunnan liittymismaksun
suuruudesta. sisällöstä ja maksuajasta.

Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen. Jäsen voi
siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen
yhteydessä sen uudelle omistajalle. Liittymän siirto on
kirjattava luovutuskirjaan ja siitä on välittömästi, kuitenkin
viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa
ilmoitettava kirjallisesti osuuskunnan hallitukselle.

Liittymismaksu palautetaan maksetun suuruisena, kun osuuskunnan
palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi tai
liittymissopimus irtisanotaan, kuitenkin aikaisintaan 1e vuoden
kuluttua jäsenyyden alkamisesta. Palautettavasta
liittymismaksusta vähennetään liittymän purkamiskustannukset.
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6 § Ylimääräinen maksu
Osuuskunnan kokous voi päättää ylimääräisen maksun perimisestä
jäseniltä toiminnan ylläpitämiseksi tai kehittämiseksi.
Osuuskunnan kokous voi päättää, ettei maksua palauteta, tai että
ylimääräinen maksu otetaan jäseniltä lainana.

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää
ylimääräisen maksun perimisestä lainana osuuskunnan
vakavaraisuuden parantamiseksi tai investointien rahoittamiseksi
osuuskunnan toiminnan aikana.

lainaa otetaan jäseniltä yhdenvertaisuutta noudattaen joko
osuuksien mukaisessa suhteessa tai sen mukaan kuin kukin jäsen
käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluja, tai sen mukaan. onko
jäsen henkilöjäsen vai yhteisöjäsen, tai kaikilla näillä
perusteilla.

Kunkin tilikauden aikana voidaan lainaa määrätä jäsenen yhtenä
tai useampana eränä suoritettavaksi yhteensä enintään jäsenen
osuuksien nelinkertainen nimellismäärä.

Perityt lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan kahden
vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden
päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä
peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan
takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. laina saadaan
palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.

Osuuskunnan kokous voi myös päättää yksinkertaisella
enemmistöllä ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltään n11n,
ettei maksua palauteta. Tällöin ylimääräinen maksu peritään
jäseniltä samoin perustein kuin lainana perittävä ylimääräinen
maksu ja kunkin tilikauden aikana vain kerran yhtenä eränä J

enintään jäsenen osuuksien nimellismäärä.

7 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
Jäsenellä on oikeus, mutta ei velvollisuus, hankkia liittymä tai
useampia liittymiä osuuskunnan tietoliikenneverkkoon.
Osuuskunnan on tarjottava palvelujaan ja etuja ensisijaisesti
jäsenilleen.

Jäsen on velvollinen:
1) liittymäsopimusta tehdessään hyväksymään hallituksen
määrittelemän ja hyväksymän sopimuksen tietoliikenneverkkoon
liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä.
2) Noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin
voimassa olevia osuuskunnan palvelujen toimitusehtoja ja
hinnastoa.
3) luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata
osuuskunnan tietoliikenneverkkojen rakenteiden, johtojen ja
laitteiden rakentamista, ylläpitämistä, korjaamista ja uusimista
varten.

8 § Tietoverkon rakentaminen ja ylläpito
Osuuskunta vastaa tietoliikenneverkosta siihen kohtaan saakka,
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missä se kytketään kiinteistön sisäiseen tietoliikenneverkkoon.

9 § Osuuskunnan kokoukset
Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa
hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Osuuskunnan kokous päättää osuuskunnan hallituksen
puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

Osuuskunnan kokous päättää palvelujen hinnoitteluperiaatteista.

19 § Kokouskutsu ja muut tiedonannot
Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään
seitsemän päivää ja enintään kolmekymmentä päivää ennen kokousta
lähetettävällä kirjeellä tai osuuskunnan kokouksen määräämissä
sanomalehdissä julkaistavalla ilmoituksella.

Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille kirjeellä tai
sähköpostilla.

11 § Hallitus
Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Hallitukseen voidaan valita enintään kaksi varajäsentä.

12 § Toimitusjohtaja
Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee
ja nimittää.

13 § Toiminimen kirjoittaminen
Hallituksen puheenjohtajalla tai toimitusjohtajalla yksin tai
kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä on oikeus osuuskunnan
toiminimen kirjoittamiseen.

Hallitus voi antaa toiminimenkirjoitusoikeuden tai prokuran
jäsenelleen tai muulle henkilölle.

14 § Tilikausi
Osuuskunnan tilikausi on 1.1.-31.12. ja ensimmäinen tilikausi
päättyy 31.12.2013.

15 § Tilintarkastaja
Osuuskunnalle voidaan valita tilintarkastaja.

16 § Ylijäämän käyttö
Ylijäämä käytetään ensisijaisesti tietoliikenneverkon
kehittämiseen tai palvelujen hinnan alentamiseen jäsenille.
Päätöksen mukaan ylijäämää voidaan myöskin rahastoida. jättää
osuuskunnan haltuun. maksaa osuuksille korkoa tai jakaa
osakkaiden hyväksi muulla tavalla. Jäsenelle tuleva ylijäämä
voidaan pidättää hänen osuusmaksustaan maksamatta olevan määrän
suorittamiseksi.

17 § Osuuskunnan purkaminen
Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta tehdään
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osuuskunnan kokouksessa. Jos osuuskunta puretaan, päättää
osuuskunnan kokous miten osuuskunnan säästö käytetään.

Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä
tietoliikenneverkkotoimintaa edistäviin tarkoituksiin.

18 § Yleismääräys
Muilta osin sovelletaan a5uuskuntalakia.
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