
 JÄSENHAKEMUS / -SOPIMUS  henkilöjäsen 
  yhteisöjäsen 

 

 
YHTEYSTIEDOT 
Nimi                          
 
Lähiosoite                      
  
Postinumero  Postitoimipaikka Henkilötunnus tai Y-tunnus 

   
Puhelinnumero  
 
Sähköpostiosoite    
  
 
 
 

                  
 
 
 
 

  
 

                
YHTEISÖJÄSEN TÄYTTÄÄ 
Yhteyshenkilön nimi ja asema organisaatiossa 

 

Yhteyshenkilön puhelinnumero Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 
  
 
 
  

                  
TUOTETIEDOT 
Yritysidean kuvaus, tarjottavat tuotteet ja palvelut Toimiala 

 
 

  käsi- ja taideteollinen ala 
  elokuva-ala 
  pelit ja animaatio 
  valokuvaus 
  graafinen suunnittelu 
  koulutus 
  hius-, kauneus- ja hyvinvointiala 
  muu, mikä?  

                   
MUUT TIEDOT 
Mahdollinen työpaikka / opiskelupaikka, opintoala ja ryhmä 
 
Suosittelijan nimi ja yhteystiedot 
 
Yhteistyökumppani osuuskunnassa 
 
Aputoiminimi 
 
                   
JÄSENEKSI HAKEUTUMINEN 

 Olen tutustunut Satapro osk:n sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin. Sitoudun noudattamaan niitä ja haen osuuskunnan jäsenyyttä. 
Päiväys ja allekirjoitus 
 

Nimen selvennys 
 
HOLHOOJAN SUOSTUMUS 

 Olen tutustunut Satapro osk:n sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin. Olen hakijan holhooja ja kannatan hakijan hyväksymistä osuuskunnan jäseneksi. 
Päiväys ja allekirjoitus 

 

Nimen selvennys 
 
 
Satapro osk hallituksen hyväksyntä, pvm, toimitusjohtajan tai puheenjohtajan allekirjoitus sekä muita merkintöjä. 
 
 
 

	  



 
 

SataPro osk Osuuskunnan säännot 
  

1. Toiminimi 
Satapro osk 

  
2. Kotipaikka 
Kokemäki 

 
 3. Toimiala 

Toiminnan tarkoituksena on edistää jäsentensä yrittäjyyttä ja yrittäjyysosaamista. 
  

Tarkoitustaan osuuskunta toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen valmiin toimintakentän omaehtoisen 
yrittäjyyden kasvualustaksi. Oman yrityksen perustamista osuuskunta tukee tuottamalla jäsenilleen 
yleisesti yritystoimintaan liittyviä palveluja ja erityisesti palveluja yhteiskunnan edellyttämien 
yrittäjävelvoitteiden hoitamiseksi. 

  
4. Osuusmaksu 
Osuusmaksu on 50 euroa. Se on maksettava osuuskunnan tilille kuukauden kuluessa jäseneksi 
hyväksymisestä. 

  
5. Muut maksut 
Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan sitoumuksista. 

  
6. Tilikausi 
Tilikausi on 1.8. - 31.7. 

  
7. Toiminimen kirjoittaminen 
Osuuskuntaa edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin 
yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisaksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuuran tai 
oikeuden yhtiön edustamiseen. 

  
8. Toimitusjohtaja 
Toimitusjohtajasta päättää osuuskunnan kokous tai hallitus. 

  
9. Muut säännökset 
Muilta osin noudatetaan osuuskuntalain säännöksia. 
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