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Osuuskunta Tradeka
- hyvää jäsenelle, hyvää yhteiskunnalle



Jäsenedut
Jäsenenä saat rahanarvoisia etuja 
ympäri vuoden Tradekan omistamista 
yrityksistä ja yhteistyökumppaneilta. 
Lisäksi jäsenille tarjotaan kuukau-
sittain vaihtuvia extraetuja sekä 
mahdollisuus merkitä Tradekan 
tuotto-osuuksia. 

Esimerkkejä  
vuosieduista

• 20 % alennus ruoasta ja juomista 

 Restelin ravintoloissa. Restelin ravin-

toloihin kuuluvat muun muassa suuri 

osa Burger King ™- ja Taco Bell -ravinto-

loista, RAX Pizzabuffetit, Classic Pizza 

-pizzeriat sekä Makaronitehdas.

• 15 % alennus ONNI lastenhoito- ja 

 vanhusten Arkikaveri -palveluista

• 25 % alennus ONNIn kotisiivouksesta

• 25 % alennus Karton korttikauppa.fi 

-verkkokaupasta

Näet kaikki voimassaolevat edut 
 Tradekan sivuilta: tradeka.fi/jasenedut

https://www.tradeka.fi/jasenedut
https://www.tradeka.fi/jasenedut


Mikä ihmeen 
osuuskunta?

Osuuskunta Tradeka on 
merkityksellisen omistamisen 
osuuskunta, joka tekee hyvää paitsi 
yli 200 000 jäsenelleen, myös 
ympäröivälle yhteiskunnalle.

Yhteisön 
hyvinvointiin ja 

kehitykseen 
osallistuminen

Henkilön  
hyvin vointi, 

monimuotoisuus 
ja osallistuminen

Ympäristö- ja 
ilmastovaikutusten 

vähentäminen

Hyvä hallintotapa, 
läpinäkyvyys 

ja vastuullinen 
verokansalaisuus

Tradekan tuotto-osuus on jäsenille 

 suunnattu sijoitusmahdollisuus osuus-

kunnan omaan pääomaan. Se on tarkoi-

tettu pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi 

tuottamaan vakaata vuosittaista tuottoa 

niitä merkinneille osuuskunnan jäsenille. 

Yhden tuotto-osuuden hinta on 100 €, ja 

jäsen voi merkitä tuotto-osuuksia 1 – 500 

 kappaletta eli yhteensä 100 – 50 000 

euron arvosta. Tuotto maksetaan 

 vuosittain kesäkuussa. 

Lue lisää tuotto-osuudesta:  
tradeka.fi/tradekan-tuotto-osuusanti

Tradekan tuotto-osuus

Mitä se käytännössä 
 tarkoittaa?

Osuuskunta on jäsentensä omistama. 

Tradekaan kuuluu iso joukko tuttuja 

suomalaisia yrityksiä ravintoloista hoiva-

palveluihin ja lehtilogistiikasta auto-

katsastukseen. 

Jäsenet nauttivat paitsi tuntuvista 

 eduista osuuskuntaan kuuluvissa yh-

tiöissä, myös tukevat omistamisellaan 

pitkäjänteistä ja kestävää kotimaista 

yritystoimintaa ja inhimillisemmän 

markkina talouden toteuttamista.

Tradeka harjoittaa vastuullista liike-

toimintaa ja ohjaa merkittävän 

osan  tuotoistaan yhteiseen hyvään. 

 Vastuullista toimintaa edellytetään myös 

Tradekan omistamilta yrityksiltä.

Lue lisää Tradekan  vastuullisuudesta: 
tradeka.fi/vastuullisuus

https://www.tradeka.fi/tradekan-tuotto-osuusanti
https://www.tradeka.fi/tradekan-tuotto-osuusanti
https://www.tradeka.fi/vastuullisuus
https://www.tradeka.fi/vastuullisuus


Arjen  säästöjä 
 sadoissa 

 etupaikoissa
Liittyessäsi saat heti käyttöösi 
rahanarvoiset edut sadoissa 
etupaikoissa vain 33,64 € 
kertaluontoisella jäsenmaksulla. 
Emme siis peri vuosi- tai 
kuukausimaksuja.

Osuuskunnan jäseneksi voi liittyä 
jokainen 15 vuotta täyttänyt 
yksityinen henkilö.

Osuuskunnan jäseneksi liitytään 
osuuskunnan sähköisessä 
jäsenpalvelussa osoitteessa

oma.tradeka.fi

ja liity  
jäseneksi!

Skannaa koodi

Osuuskunta Tradeka •  PL 72 (Hämeentie 19), 00501 Helsinki • tradeka.fi

Seuraa meitä somessa

https://oma.tradeka.fi/
https://www.tradeka.fi/liity
https://www.tradeka.fi/
https://www.facebook.com/OsuuskuntaTradeka
https://twitter.com/OSK_Tradeka
https://www.instagram.com/osk_tradeka/
https://www.linkedin.com/company/tradeka/

