
Osuuskunta on yritys kuten osakeyhtiökin. Pieniä, mutta tärkeitä eroja ovat mm.: 

 Osuuskunnan toiminta on lähtökohtaisesti aatteellista  

  Osuuskunta voi antaa jäsenelle sijoituksen takaisin mahdollisen 

”karenssivuoden” kuluttua ja ottaa hallituksen päätöksellä joustavasti 

lisää omistajia. Osakeyhtiö ei voi antaa sijoitusta takaisin vaan osakkeelle on 

etsittävä itse ostaja ja osakeyhtiö voi ottaa uusia omistajia vain virallisten osakeantien 

avulla. 

 Jokaisella jäsenellä on osuuskunnan kokouksessa yksi ääni 

sijoitusmäärästä riippumatta, ellei osuuskunnan säännöissä toisin 

sanota.  

Heinolan maatilayhteisön osuuskunnan jäsenten ainoa velvollisuus on 

sijoittaa osuuskuntaan 500 euroa. Missään tilanteessa osuuskunnan jäsenillä ei 

ole velvollisuutta lainata tai rahoittaa osuuskuntaa muuten.  

Osuuskunta tulee kyllä tarvitsemaan tuotantotilojen lisärakentamiseen lainaa, jota 

myös osuuskunnan jäsenet voivat antaa. Suurempien lainojen vakuutena on 

osuuskunnan omaisuus ja Biodynaamisen viljelyn säätiön antamat vakuudet. 

Osuuskuntaa voi tukea myös antamalla ”avustuslainaa” vakuudettomana 

pääomalainana. Vakuudeton laina maksetaan takaisin korkoineen sitä mukaa kun 

osuuskunnan talous antaa mahdollisuuden.  

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin: 

 Osuuskunnan hallituksen nykyiset jäsenet ovat kaikki eri perhekunnista 

eivätkä ole sukulaisia keskenään.  

 Biodynaamisen viljelyn säätiön kanssa on tehty pitkäaikaiset 

vuokrasopimukset ja osuuskunta saa vapaasti toimia sopimusten 

puitteissa. 

  Osuuskunnan jäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaan ja talkoisiin. 

  Tulevaisuus on täynnä mielenkiintoisia muutoksia - tilan toiminta on 

mahdollista saada kannattavaksi. 

 

 

Tule mukaan 

Heinolan maatilayhteisön 

osuuskuntaan ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heinolan maatilayhteisön osuuskunta hoitaa viljelyä Heinolan 

biodynaamisella tilalla, joka sijaitsee eteläisessä Mäntsälässä, 

Uudellamaalla, vain noin 50 km päässä Helsingistä. Tilan maat omistaa 

Biodynaamisen viljelyn säätiö ja tilan tuotantorakennukset, koneet ja 

eläimet omistaa Heinolan maatilayhteisön osuuskunta. 
 Säätiö on vuokrannut tilan maat edullisesti osuuskunnalle ja osuuskunnalla 

on vapaat kädet toiminnalleen.  

Voit liittyä osuuskuntaan jäseneksi sijoittamalla osuusmaksuun 500 

euroa. Pääset mukaan tukemaan suomalaista puhdasta tuotantoa ja 

toimivan maatilan osaomistajaksi ilman liittymismaksua – tätä sinulle 

ei tarjota usein.  
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Heinolan maatilayhteisö 

Heinolan maatilayhteisön toiminnan tarkoitus on kehittää ja ylläpitää Heinolan 

tilan biodynaamista ja luonnonmukaista viljelyä sekä maatilayhteisön muuta 

toimintaa. Maatilayhteisö muodostuu tällä hetkellä 

 Tilan pitkäaikaisista viljelijöistä Terhikki Saharista ja Taisto Vesasta, 

jotka eläkkeelle siirtyessään lahjoittivat tilan maapohjan Biodynaamisen 

viljelyn säätiölle. Asuinrakennus jäi heidän asunnokseen. 

 Puutarhureista. Maatilalla toimii nyt kaksi puutarhuria itsenäisinä 

yrittäjinä. Heidän toimintansa edellytyksenä on eläinten pito 

varsinaisella     maatilalla. Puutarhurit saavat ravinteet viljelyynsä 

kompostoidusta karjanlannasta. 

 Työntekijästä. Tilalle on palkattu 1.8.2014 alkaen 

kokopäiväinen työntekijä hoitamaan tilan viljelyä ja 

eläimiä, korjaamaan ja huoltamaan koneita ja 

osallistumaan tilan uudisrakentamiseen. 

Uudisrakentamista: Syksyllä 2014 pystytetään noin  

500 m
2
 kasvihuone, jota käyttävät osaksi puutarhurit ja 

osaksi Heinolan maatilayhteisön osuuskunta. Tarvitaan 

myös uusi navetta ja kesäaikana toimiva tilamyymälä. 

 Osuuskunnasta ja sen jäsenistä. Heinolan 

tilan kehittämisestä ja käytännön asioiden hoidosta 

vastaa siis Heinolan maatilayhteisön osuuskunta. 

Osuuskunta on myös palkatun työntekijän työnantaja.  

 Ystävistä ja talkoolaisista. He ovat tärkeitä 

ihmisiä, jotka omalta osaltaan mahdollistavat tilan 

olemassaolon ja sen toiminnan ja toiminnan kehittymisen. 

http://heinolantila.wordpress.com löydät tietoja 

arvomaailmasta ja visioista, joista lähtien tähän päivään asti 

on tultu. 

 

 

Tilan tulevaisuusvisio ja 

osuuskunnan rooli 

Tavoitteena on kehittää maaseutuasumisen tila, jonka 

sosiaalinen rakenne on monipuolinen, joka tuottaa suureksi osaksi 

oman ruokansa, kierrättää jätteensä ja tuottaa keskitetysti energiansa. 

Kokonaisuudessaan tähdätään yhteisölliseen vaihtoehtoon 

kaupunkiasumiselle ja tuetaan näin maaseudun asuttuna pitämistä.Vision 

toteuttamisen ensimmäinen vaihe on maatilan tuotannon monipuolistaminen, 

johon vuonna 2013 perustettu Heinolan maatilayhteisön osuuskunta nyt ensiksi 

pyrkii. 

Oman pääoman tarve ja kehitys 

Tilan toiminta siirtyi osuuskunnalle keväällä 2014. Maatilan jälleenrakennus ja 

toiminta tarvitsevat omaa pääomaa. Kuluja syntyy jatkuvasti, mutta tulot saadaan 

suurelta osin syksyisen sadon kypsyttyä. Maataloustuetkin maksetaan myöhään 

syksyisin. Osuuskunta kerää siksi osuusmaksuja käytettäväksi maksuvalmiuteen ja 

tilan toiminnan kehittämiseen. 

Uusi toiminta toivottavasti tuottaa tulosta ja myöhemmin voidaan käyttää myös 

kertyneitä "voittovaroja" (omia säästöjä) toiminnan pyörittämiseen. 

Jäsenomistajilla on etuoikeus ostaa tilan tuotteita ja tulevaisuudessa ehkä saada 

tuottoakin sijoitukselleen. 

Taloudesta saa lisätietoja Ulla Räsänen-Virtaselta, puh. 050 5846584. 

 

 

 

 

Osuuskuntaan liitytään ilmoittamalla siitä hallitukselle postitse tai 

sähköpostilla osoitteeseen:  

Heinolan maatilayhteisön osuuskunta – 

Eteläinen pikatie 540 – 04480 Haarajoki / 

email: heinolanmaatila@gmail.com 

 

Jäsenen tiedoiksi riittävät nimi ja osoite (ja mielellään sähköpostiosoite 

tiedottamista varten). Kun hallitus on hyväksynyt liittyjän jäseneksi, 

liittyjällä on kuukausi aikaa maksaa osuusmaksu osuuskunnan tilille 

IBAN FI70 5282 0120 1293 49 (Osuuspankki). 
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