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Vuoden pienosuuskunta 2011 on vaasalainen
hoivapalveluita tuottava Jelppis-Tiimi
Yhdessä yrittämään! –hankkeen koordinoima Vuoden 2011
pienosuuskuntakilpailu on saatu päätökseen. Kilpailun voittaja, luokkien voittajat ja kunniamaininnan saajat palkittiin
4.10.2011 pidetyssä seminaarissa.
Vuoden pienosuuskunnaksi 2011 valittiin vaasalainen Jelppis-Tiimi, joka
tuottaa monipuolisia koti- ja hoivapalveluita. Jelppis-Tiimissä on vahvasti panostettu sekä laadun että tuottavuuden kehittämiseen. Toiminta on
hyvin organisoitua ja henkilöstön työtyytyväisyys sekä työhyvinvointi ovat
keskeisessä asemassa. Jelppis-Tiimissä yrityksen omistavat sen työntekijät
ja työhön sitoutuminen on korkealla tasolla. Osuustoiminnallinen yritys on
siis paikallisesti omistettu eikä sitä voida myydä eteenpäin. Näin turvataan
korkealaatuinen, pitkäjänteinen ja asiakkaan tarpeet tunteva hoitotyö.
(www.jelppistiimi.fi)

Vuoden pienosuuskunnaksi valittiin Jelppis-Tiimi. Tiimiläiset Riitta
Yli-Arvo ja Birgitta Häggblom iloitsevat voitosta.

Luovien alojen voittoon Kapsäkki
Luovien alojen voittajaksi nousi uuden ajan musiikkiteatteri Osuuskunta
Kapsäkki. Kapsäkki tunnetaan ennen kaikkea musiikkiteatterin uudistajana
ja edelläkävijänä. Kapsäkki on onnistunut tekemään menestyksekästä luovan alan liiketoimintaa ja osoittanut osuustoiminnallisen yrittäjyyden toimintamallin soveltuvuuden luovien alojen toimijoille. (www.kapsakki.fi)

Innovatiivisin osuuskunta on Tampereen Timjami
Innovatiivisena osuuskuntana palkittiin Osuuskunta Tampereen Timjami,
joka toimii Tampereen Rudolf Steiner –koulun oppilas- ja henkilöstöravintolana. Timjamissa tarjottavan ruoan luomuaste on noin 70 %. Luomu- ja
lähiruoan tuottaminen noin 600 oppilaalle päivittäin on huikea osoitus
innovatiivisesta lähestymistavasta ja sen onnistuneesta toteuttamisesta.
Timjami osoittaa, että tarttumalla itse ohjaksiin voidaan ruokapalveluita
tuottaa tehokkaasti laatu ja terveellisyys huomioon ottaen.
(www.tampereentimjami.com)

Jaossa myös kuusi kunniamainintaa ja kultainen Gebhard-mitali
Kunniamainintoja kilpailussa myönnettiin kuudelle osuuskunnalle. Lisäksi
seminaarissa Pellervo-seuran edustaja luovutti kultaisen Gebhard-mitalin
Tiimiyrittäjyys-toimintamallin kehittämisestä opetusneuvos Johannes Partaselle. Yhdessä yrittämään! –hanke kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita sekä kilpailun raatia yhteistyöstä.
Lämpimät onnittelumme kaikille huomionosoituksia saaneille!

Luovien alojen voittoon ylsi musiikkitatteri Kapsäkki. Reetta Ristimäki otti onnittelut ja palkinnot vastaan.

Kunniamainitut

aOsuuskunta Sigillum (www.sigillum.fi)
aOsuuskunta Googoo (www.googoo.fi)
aWimma Visions Osuuskunta (www.wimmavisions.fi)
aViittomakielialan osuuskunta Via (www.via-ok.net)
aOsuuskunta Kainuun Kanerva (www.kainuunkanerva.fi)
aVirmajuuri Osuuspalvelut (www.virmajuuri.fi)

worldwide

Kansainvälisiä osuustoimintatutkimuksen tuulahduksia Mikkelissä
ICA:n kansainvälisen tutkimuskonferenssin yhteydessä järjestetty workshop kokosi suomalaiset yritysneuvojat ja kansainväliset tutkijat saman pöydän ääreen.
Mikkelissä järjestettiin 24.-27.8.2011 ICA:n kansainvälinen
tutkimuskonferenssi. Yhdessä yrittämään! –hanke organisoi
konferenssin yhteydessä oman workshopin, jonka teemana
oli ”Innovatiiviset osuustoiminnallisen yrittäjyyden sovellutukset”. Workshoppiin osallistui noin 50 yritysneuvojaa eri
puolilta Suomea ja workshopissa kuultiin kymmenen tutkijan
ajatuksia Kanadasta Japaniin.
Workshopissa esiteltiin osuustoiminnallisen yrittäjyyden sovellutuksia sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa,
monisidosryhmämallissa sekä verkostojen rakentamisessa.
Mielenkiintoista oli se, että myös innovatiivisten osuustoiminnallisten liiketoimintamallien ytimestä löytyivät osuustoiminnan perusarvot ja periaatteet. Näitä perusarvoja sovelletaan
vuoropuhelussa uusien toimintakonseptien ja kohderyhmien
kanssa. Workshopissa pidetyt esitykset ovat luettavissa
www.yhteistoiminta.fi sivustolta.

Tutustu seuraaviin sivuihin:
YK:n omat sivut osuustoiminnan vuodelle:
http://social.un.org/coopsyear
Kansainvälisen osuustoimintaliiton (ICA) sivut:
http://www.2012.coop
Suomen sivusto:
http://www.osuustoiminta.coop/2012

Innovatiiviset osuustoiminnallisen yrittäjyyden sovellutukset –workshopin panelistit vasemmalta lukien: Niina Immonen, John Anderson, Wendy Holm, E.G. Nadeau,
Lieve Jacobs, Cristina A. Clamp, Akira Kurimoto, Richard Simmons, Hyojin Shin ja Chanhee Yeom.
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Muutoksia pienosuuskuntien tilintarkastukseen!
Mikäli osuuskunnan säännöissä on määräys, jonka mukaan osuuskunnan on valittava
tilintarkastaja, tulee osuuskunnan valita joko ammattitarkastaja (HTM tai KHT) tai
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastuslaissa olevan siirtymäsäännöksen mukaan maallikkotarkastaja voi kuitenkin tehdä tilintarkastuksen vielä 2011 päättyvältä tilikaudelta.
Osuuskunta voi halutessaan poistaa säännöistään pakottavat tilintarkastajaa koskevat
määräykset. Tällöin osuuskunta voi jättää tilintarkastajan valitsematta, mikäli toiminta on kahdella viimeisellä tilikaudella ollut niin pientä, ettei tilintarkastuslaissa
säädetty kynnys tilintarkastusvelvollisuudesta ylity.

Osuuskunnan on siis pakko valita tilintarkastaja:
a) jos tilintarkastuslaissa säädetyt edellytykset tilintarkastusvelvollisuudesta
täyttyvät
Osuuskunnan on kuitenkin suositeltavaa valita tilintarkastaja, vaikka tilintarkastuslaissa määritelty tilintarkastusvelvollisuuden kynnys ei ylittyisikään tai vaikka osuuskunnan omissa säännöissä ei olisi pakottavaa määräystä tilintarkastajan valitsemisesta.
b) mikäli osuuskunnan omissa säännöissä näin määrätään.

Tulevat koulutukset
 Osuuskuntayrittäjyyskoulutus
7.11.2011, Varkaus
16.11.2011, Vaasa
29.11.2011, Iisalmi
 Osuuskunta yhteistyön mahdollistajana 		
-koulutus Kirnu-hankkeen organisaatioille
8.11.2011, Tampere
 Videoneuvottelukoulutus TE-toimistoille
24.11.2011, Joensuu


Syventävä osuuskuntakoulutus
8.-9.12.2011, Tampere

Niiden osuuskuntien, joiden säännöissä on pakottava määräys
tilintarkastajan valitsemisesta, tulee:
a) joko valita ammattitarkastaja (eli HTM- tai KHT-tarkastaja / tilintarkastusyhteisö)
b) tai tehdä tilintarkastusmääräysten poistamista koskevan ilmoituksen kaupparekisteriin.
Tilintarkastusta koskevan määräyksen poistaminen osuuskunnan säännöistä ei kuitenkaan poista osuuskunnan velvollisuutta valita tilintarkastaja tilintarkastuslain määrittelemien edellytysten täyttyessä.
Tilintarkastusmääräysten poistamista koskeva muutosilmoitus kaupparekisteriin tehdään lomakkeella Y4 ja sen liitelomakkeella 18. Ilmoituksen liitteeksi tulee oikeaksi
todistettu jäljennös asiasta päättäneen osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta. Mikäli
osuuskunta on rekisteröity ennen heinäkuuta 2007, voi tilintarkastusmääräysten poistamista koskevan ilmoituksen tehdä kaupparekisteriin 65 euron käsittelymaksulla.
Tällöin itse sääntöihin ei kuitenkaan saa tehdä mitään muutoksia.

Nimitysuutiset

a

KTM Ulla Leppänen on aloittanut työnsä Yhdessä yrittämään! –hankkeen koulutuspäällikkönä 1.10.2011. Ulla jatkaa Kirsi Niskalan aloittamaa työtä.
Ullan yhteystiedot:
puh. 050 3950 112
ulla.leppanen@osuustoimintakeskus.net
Pidetään yhteyttä!

Mikäli muutoksen ilmoittaa osuuskunta, joka on rekisteröity 1.7.2007 jälkeen tai mikäli osuuskunta muuttaa sääntöjensä tekstiä muutoksen yhteydessä, on käsittelymaksu 350 euroa.
Tarkemmat ohjeet:
http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/muutyritysmuodot/osuuskunta/muutokset/
tilintarkastaja.html
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