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Säännöt
1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA
Osuuskunnan toiminimi on Kapsäkki Osuuskunta. Kotipaikka on
Helsinki.
2 § TOIMIALA
Osuuskunnan toimiala on esittävän taiteen esitystoiminnan
harjoittaminen ja esittävän taiteen toimintayksikön ylläpitäminen.
Osuuskunnan tarkoituksena on edistää ja kehittää teatteri- ja
konserttitoimintaa, erityisesti musiikkiteatteritoimintaa. Toiminnan
tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton tavoitteleminen.
Osuuskunta voi tarjota palvelujaan myös muille kuin jäsenilleen ja
sen toiminta on yleisesti hyödyllistä.
3 § JÄSENYYS
Osuuskunnassa on oikeuksiltaan tai velvollisuuksiltaan toisistaan
poikkeavia osuuksia: A- ja B-osuuksia. A-osuus tuottaa jäsenelle
osuuskunnan kokouksessa yhden äänen, B-osuus kaksi ääntä. Jäsenen
osuuskunnan kokouksessa käyttämä äänimäärä ei kuitenkaan voi olla
suurempi kuin mitä osuuskuntalaissa säädetään.
Osuuskunnan jäseneksi ottamisesta ja siitä erottamisesta päättää
hallitus.
Jäsen voidaan erottaa, jos hän toimii osuuskunnan etuja vastaan,
rikkoo sen sääntöjä tai aiheuttaa toiminnallaan työsopimuslain
mukaisen purkuperusteen. Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta
ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Ero astuu voimaan 3
kuukauden karenssiajan kuluttua. Jäsenellä on oikeus saada
osuusmaksu(t) takaisin eroamisvuoden tilinpäätöksen vahvistamisen
jälkeen vuoden kuluessa edellyttäen, että osuuskuntalaissa kirjatut
osuuden palautuksen edellytykset täyttyvät.
4 § MAKSUT
Jäsen on velvollinen lunastamaan vähintään yhden osuuden
osuuskunnasta. Kunkin osuuden nimellisarvo on 252 euroa. Päätökset
B-osuuksien merkintäoikeudesta ja -hinnasta tekee osuuskunnan
kokous. Osuusmaksut maksetaan hallituksen päättämässä määräajassa,
enintään kuitenkin kuuden (6) kuukauden kuluessa osuuden
merkinnästä.
Liittymismaksu maksetaan liityttäessä. Ellei jäsen maksa maksuja
määräajassa, jäsenyys raukeaa.
5 § LISÄMAKSUVELVOLLISUUS
Jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan
sitoumuksista ja muista veloista.
6 § OSUUSKUNNAN KOKOUS
Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen osuuskunnan
kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi
kymmenesosa jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti tai se on muutoin
lain mukaan pidettävä. Kokoukset pidetään hallituksen määräämässä
paikassa.
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7 § KOKOUSKUTSU
Kutsu osuuskunnan kokoukseen lähetetään osuuskunnan jäsenille
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Myös muut tiedonannot
tms. lähetetään jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen
mahdollista kyseessä olevaa määräaikaa.
8 § VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastuskertomus
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
- päätetään ylijäämän käyttämisestä tai tappion peittämisestä
- vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen
jäsenet ja kaksi varajäsentä vuosittain
- valitaan lain vaatima määrä tilintarkastajia ja heille varamiehet
- määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- päätetään liittymismaksun suuruus
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9 § HALLITUS
Osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään
seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut tarvittavat
toimihenkilöt. Lisäksi vuosittain valitaan kaksi (2) hallituksen
varajäsentä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja
on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on
paikalla. Hallitus edustaa osuuskuntaa ja johtaa sen toimintaa.
Hallituksen tehtävänä on muualla säännöissä mainittujen tehtävien
lisäksi:
- päättää osuuskunnan henkilökunnan valinnasta ja palkkaamisesta
- päättää myytävien palvelujen hinnoista sekä katevaatimuksesta
- kutsua kokoon osuuskunnan kokous ja valmistella siinä käsiteltävät
asiat
- laatia osuuskunnan kokoukselle toimintakertomus ja tilinpäätös
sekä ehdotus ylijäämän käytöstä tai alijäämän peittämisestä
- hyväksyä jäsenten lisäosuusmaksut
11 § TOIMITUSJOHTAJA
Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on
osuuskunnan välitön johtaminen hallituksen ohjeiden mukaisesti.
12 § TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja,
toimitusjohtaja tai hallituksen erikseen nimeämä nimenkirjoittaja.
13 § TILIKAUSI
Osuuskunnan tilikausi on 1.1.-31.12. vuosittain. Tilinpäätös sekä
hallituksen laatima toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat
on jätettävä tilintarkastajille helmikuun viimeiseen päivään
mennessä. Osuuskunnalla on lain vaatima määrä tilintarkastajia ja
heillä varamiehet. Tilintarkastajia valittaessa on otettava huomioon

Sivu: 3(3)
tilintarkastuslain vaatimukset. Tilintarkastajien on annettava
tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa
ennen varsinaista osuuskunnan kokousta.
14 § YLIJÄÄMÄ
Vuotuisesta ylijäämästä on siirrettävä lainmukaisesti vararahastoon,
kunnes se on täyttynyt täyteen määräänsä, vähintään viisi (5)
prosenttia sen jälkeen, kun ylijäämästä on vähennetty mahdollinen
taseen mukainen tappio edellisiltä tilikausilta. Muu osa ylijäämästä
käytetään osuuskuntakokouksen päätöksen mukaisesti.
15 § VAROJEN JAKO OSUUSKUNNAN PURKAANTUESSA
Jos osuuskunta puretaan tai se muuten lakkaa, on netto-omaisuus
jaettava osuuskunnan kokouksen päättämään yleishyödylliseen
tarkoitukseen.
16 § ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Riidat osuuskuntaa koskevissa asioissa toiselta puolelta osuuskunnan
ja toiselta puolen hallituksen tai osuuskunnan jäsenen välillä
ratkaistaan osuuskunnan kotipaikan alioikeudessa.
17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näitä osuuskunnan sääntöjä voidaan muuttaa kaikkien jäsenten
yksimielisellä päätöksellä tai päättämällä muutoksesta kahdessa
perättäisessä kokouksessa, joista jälkimmäisessä hyväksymisen takana
on oltava kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Hyväksyminen voidaan
ilmoittaa myös kirjallisesti ennen kokousta. Jos muutos koskee
toimialan oleellista muuttamista tai lisämaksuvelvollisuuden
määräämistä, tarvitaan hyväksymiseen jälkimmäisessä kokouksessa
kolmen neljäsosan enemmistö annetuista äänistä. Jäsenen oikeutta
osuuskunnan omaisuuteen tai sen ylijäämään voidaan rajoittaa vain
osuuskuntakokouksen äänestykseen osallistuneiden yksimielisellä
päätöksellä.
18 § MUUT ASIAT
Muutoin noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa osuuskuntalakia.

