
 
OHJEET LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN 
 
 
 
1. NIMI, OSOITE, HENKILÖTUNNUS/Y-TUNNUS, PUHELIN JA SÄHKÖPOSTI 

Tietoa kysytään jäsenen yksilöimiseksi ja jäsenrekisteritietojen ajan tasalla pitämiseen. 
Tiedoissa tapahtuneet muutokset pyydetään ilmoittamaan osuuskunnalle. 
 

2. TILINUMERO 
Tilinumero pyydetään ilmoittamaan osuuspääoman korkojen maksamista ja mahdollisia 
jäsenosuus-, lisäosuus- ja tuotto-osuuspalautuksia varten. Tilissä tapahtuneet muutokset 
pyydetään ilmoittamaan osuuskunnalle. 
 

3. JÄSENYYS 
Jäsenyysosiossa jäsen voi hakea Joroisten Oma osuuskunnan jäsenyyttä tai irtisanoa 
jäsenyyden. Joroisten Oma osuuskunnan hallitus hyväksyy jäsenhakemukset.  Jäsenyyttä 
haetaan täyttämällä jäsenlomake ja maksamalla 100 €:n jäsenmaksu tilille: FI54 4108 0011 
0099 77. Mikäli hakemus hylätään, maksu palautetaan viipymättä hakijan ilmoittamalle tilille. 
Joroisten Oma osuuskunta palauttaa jäsenosuuden merkintähinnan jäsenyyden päättyessä. 
Sääntöjen mukaan jäsenmaksu palautetaan vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, 
jonka aikana jäsenyys on päättynyt. Jäsenosuudelle maksetaan korkoa jäsenyyden 
merkintäpäivästä jäsenmaksun palautuspäivään asti. Jäsenyys on lisäosuuksien ja tuotto-
osuuksien merkinnän edellytys. Mikäli jäsenosuus irtisanotaan, irtisanoutuvat myös 
lisäosuudet ja tuotto-osuudet. 
 

4. TUOTTO-OSUUDET 
Jäsenet voivat merkitä Joroisten Oma osuuskunnan tuotto-osuuksia. Yhden tuotto-osuuden 
nimellisarvo on 100 euroa. Tuotto-osuuksia ja lisäosuuksia voi yhdellä jäsenellä olla enintään 
yhteensä 100.000 euron arvosta. Tuotto-osuuksille maksetaan korkoa vuosittain jälkikäteen 
osuuskunnan tuloksen perusteella osuuskuntakokouksen päätöksen mukaisesti. Kaikki tuotto-
osuudet voi irtisanoa kerralla tai tuotto-osuuksia voi vähentää osittain sadalla jaollisissa erissä. 
Osuuskunnan sääntöjen mukaan osuuskunta palauttaa irtisanotut tuotto-osuudet vuoden 
kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana tuotto-osuudet on irtisanottu. Tuotto-
osuudelle maksetaan korkoa merkintäpäivästä palautuspäivään. Tuotto-osuudet eivät ole 
talletussuojan piirissä. 
 

5. LISÄOSUUDET 
Joroisten Oma osuuskunnan jäsenillä voi olla aiemmin merkittyjä lisäosuuksia. Lisäosuuksia ja 
Tuotto-osuuksia voi yhdellä jäsenellä olla enintään yhteensä 100.000 euron arvosta. Lain-
säädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi ja Joroisten Oma osuuskunnan uusien 
sääntöjen perusteella uusia lisäosuuksia ei voi merkitä. Olemassa oleville lisäosuuksille 
maksetaan korkoa vuosittain jälkikäteen osuuskunnan tuloksen perusteella osuuskunta-
kokouksen päätöksen mukaisesti. Kaikki lisäosuudet voi irtisanoa kerralla tai lisäosuuksia voi 
vähentää osittain sadalla jaollisissa erissä. Sääntöjen mukaan lisäosuuksista maksettu 
merkintähinta palautetaan kuuden kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka 
aikana lisäosuus irtisanottiin. Lisäosuudet eivät ole talletussuojan piirissä. 
 

6. ALLEKIRJOITUKSET JA LOMAKKEEN TOIMITTAMINEN 
Allekirjoituspaikalla ja –päivämäärällä sekä allekirjoituksella ja nimenselvennyksellä varustettu 
jäsenlomake pyydetään palauttamaan osuuskuntaan joko henkilökohtaisesti tai postin 
välityksellä taikka skannattuna s-postin liitteenä. 
 

7. OSUUSKUNNAN MERKINNÄT 
Osuuskunta kirjaa jäsenyys- ja tuotto-osuusmerkinnät sekä jäsenyyden, tuotto-osuuksien ja 
lisäosuuksien irtisanomiset tietojärjestelmään ja palauttaa kopion jäsenlomakkeesta 
osuuskunnan merkinnöin jäsenelle. Lomakkeessa on ilmoitettu merkintäpäivä, josta alkaen 
osuuksille maksetaan korkoa sekä osuuksien palautuspäivät irtisanomistapauksissa. 
Alkuperäinen jäsenlomake jää osuuskunnalle. 


