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     TILANNETIETOJA 13.6.13 

 

Kotisivut 

Kyläosuuskunnan omat kotisivut ovat auenneet osoitteessa www.koikkalanosk.fi. Sieltä löytyy 

ajankohtaista tietoa osuuskunnasta ja kaupan tilanteesta. Koikkalan Kyläosuuskunta löytyy 

myöskin Facebookista, https://www.facebook.com/koikkalanosk. Käykäähän tykkäämässä! 

 

Kauppa 

Kaupan pystyttäminen etenee vauhdilla, kauppa avataan heinäkuun alussa. Toistaiseksi 

olemme vuokralla kauppakiinteistössä, mutta kiinteistön osto tapahtunee syksymmällä. 

Remontti kaupalla on aloitettu ja muutokset ovat jo hyvällä mallilla. Laitehankintoja on tehty, 

pääasiassa olemme löytäneet käytettyjä laitteita edulliseen hintaan. Kalusto on tarkoitus saada 

kaupalle juhannuksen jälkeisellä viikolla. Myöskin toimittajasopimuksia solmitaan parhaillaan. 

Osuuskunnan jäsenet ovat ensisijalla tavarantoimittajia valitessa. Jos sinulla on tuotteita, joita 

haluaisit kaupalle myyntiin, ota yhteyttä joko koikkalanosk@gmail.com tai soita 040-1670911. 

 

Kauppaketjuihin liittyminen osoittautui liian sitovaksi ja raskaaksi, joten ainakin toistaiseksi 

olemme villejä ja vapaita. Tämä antaa meille vapaat kädet ottaa myyntiin juuri niitä tuotteita, 

joita me, ja ennen kaikkea asiakaskuntamme haluaa. 

 

Tarvittavat luvat on haettu ja ne ovat käsittelyssä, päätöksiä odotellaan juhannuksen 

jälkeiselle viikolle. 

 

Kaupalle palkataan yksi vakituinen työntekijä. Myymälänhoitajaksi on lupautunut Ilkka 

Pekonen, työsuhde alkaa 1.7.13. Tilapäistä työvoimaa tullaan myös tarvitsemaan, etenkin 

mikäli sunnuntain aukiolot toteutuvat. 

 

Jäseneksi? 

Koikkalan Kyläosuuskunnan palvelut ovat vapaasti kaikkien käytettävissä, mutta jäsenenä 

omistat oman osuutesi verran osuuskuntaa ja osallistut näin osuuskunnan tukemiseen. 

Osuuskunnan jäsenyys tuo etua tavarantoimittajille. Jäsenenä sinulla on myös mahdollisuus 

vaikuttaa osuuskunnan asioihin. Yhden osuuden hinta on 100 euroa.  

 

Varsinaisen jäsenyyden lisäksi voit tukea toimintaa lunastamalla 1-1000 kpl vapaaehtoisia 

osuuksia. Vapaaehtoiset osuudet eivät lisää äänimäärää, mutta ne toimivat muuten kuten 

varsinaiset osuudet. Toisin sanoen, osuuskunnan kokouksen päättäessä jakaa ylijäämää, 

vapaaehtoinen osuus tuottaa samat oikeudet ylijäämään kuin varsinainen osuus. 

Vapaaehtoisesta osuudesta voi myös luopua halutessaan, jolloin osuudesta maksettu summa 

palautetaan säännöissä määrätyn (24 §) mukaisesti. Vapaaehtoisten osuuksien lunastus on 

mahdollista myös jälkikäteen ilmoittamalla siitä osuuskunnan hallitukselle, osuuksien hinta on 

100 eur / kpl. 

 
Rahoitus 

Rahan tarve toiminnan käynnistämiseen on suuri. Pyytäisin teitä tutustumaan vapaaehtoisiin 

osuuksiin ja miettimään niiden lunastamista omien mahdollisuuksien mukaan. Vapaaehtoisten 

osuuksien kautta on osuuskunnan jäsenten mahdollista osallistua pienellä – tai suuremmallakin 

osuudella toiminnan rahoittamiseen. Rahoitukseen tarvitaan myös pankkia, olemme 

lähestyneet pankkeja lainatarjouspyynnöillä.  

 

Tutustu osuuskunnan sääntöihin ja tule mukaan jäseneksi! 

 

 Aurinkoisin terveisin, 

  

Johanna 


