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TIEKARTTA PIIRIN REKISTERÖIMISEKSI   

• Piirikokous hyväksyy kokouksessaan 17.4. sääntötoimikunnan esittämät säännöt perustettavan 

Lions piiri 107A ry nimisen yhdistyksen säännöiksi. 

• Piirikokous nimeää minimissään kolme klubia perustamaan yhdistyksen. Perustajayhdistyksellä on 

oltava yhdistysrekisteritiedot ajan tasalla. 

• Nimetyt kolme klubia tekevät toukokuun klubikokouksissaan päätöksen ryhtymisestä Lions-piiri 

107A ry:n perustajajäseniksi. 

• Kolmen perustajaklubin edustajat pitävät yhteisen perustamiskokouksen ja tekevät 

perustamiskirjan, jonka allekirjoittavat ko. klubien nimenkirjoittajat.  Yhdistysrekisteri tarkastaa, 

että allekirjoittajat ovat samat kuin rekisterissä olevat nimenkirjoittajat. Klubit tuovat 

perustamiskokoukseen otteen pöytäkirjasta päätöksestään ryhtyä perustajajäseniksi. 

 

PEURSTAMISKIRJAN MALLI: 

Perustamiskirja 

Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Lions-piiri 107A ry-nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen 
jäseniksi ja hyväksyneet sille seuraavat säännöt. 

Paikka, päivämäärä ja vähintään kolmen jäseneksi liittyvän allekirjoitukset 
nimenselvennyksineen. 

• Piirikokouksen 17.4. hyväksymät säännöt liitetään perustamiskirjaan. 

• Perustamisilmoitus yhdistysrekisteriin tehdään netissä. Ensisijaisesti ilmoitetaan yhdistysrekisteriin 
puheenjohtaja ja nimenkirjoittajat. Muiden hallitusten jäsenten ilmoittaminen on vapaehtoista.  

Kun sääntöjen mukaan piirihallitukseen kuuluun enintään 39 jäsentä, olisi tällaisen määrän 
rekisteröiminen vuosittain yhdistysrekisteriin varsin työläs prosessi. Ehdotan, että ilmoitamme 
hallituksen jäseniksi piirikokouksen 17.4. valitsema kauden 2012/2022 ns. piirin johtoryhmä: 

1. Piirikuvernööri 
2. Edellinen piirikuvernööri 
3. 1. varapiirikuvernööri 
4. 2. varapiirikuvernööri 
5. Piirisihteeri 
6. Rahastonhoitaja 

Kaikkien hallitukseen valittavien on ilmoitettava henkilötietonsa, henkilötunnus, kansalaisuus, 
osoite (asuinpaikka suomessa). Kun myöhemmin rekisteröidyn yhdistyksen hallitus ilmoitetaan 
pankille, pankki vaatii myös tiedon, onko hallituksen jäsen poliittisesti vaikutusvaltainen 
henkilö. 

Ilmoitus yhdistysrekisteriin olisi tehtävä mielellään toukokuun aikana. Kun säännöt eivät ole 
aivan täydellisesti mallisääntöjen mukaiset, on varauduttava siihen, että rekisteröinti vie 
PRH:ssa aikaa mahdollisesti parisen kuukautta – ehkä enemmänkin kesäaikaan. 

• Kun yhdistys on saatu rekisteröityä, Lions-piiri 107A ry:n hallitus pitää ensimmäisen kokouksen, 
toivottavasti elokuussa, jos päätetään yhdistyksen tilinkäyttöoikeuksista. Pankkia varten laaditaan 
pöytäkirjan ote. 

Tässä kokouksessa voidaan todeta sääntöjen 3§:n mukaan piirin jäsenklubit.  PRH:lta saadun tiedon 
mukaan jäsenklubeilta vaaditaan jonkinlainen tahdonilmaisu jäsenyydestä. Millä tavalla tämä 
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tahdon ilmaisu olisi hankittava?   Klubin mallisääntöjen 2§:n mukaan klubit toimivat ”oman Lions-
piriinsä kanssa niiden jäsenenä.” Kun säännöt ovat tällaiset, vaaditaanko todella tahdonilmaisu? 
Riittääkö piirin kirjallinen ilmoitus, että klubi kuulu nyt jäsenenä Lions-piiri 107A ry:een ja jos tämä 
hiljaisesti hyväksytään, on tahdonilmaisuvaatimus täytetty.  

Sääntöjen 3§ kuuluu: 

”Piirin jäseniä ovat kaikki piirihallituksen hyväksymät piirin alueella toimivat järjestön rekisteröimät 

perustamiskirjan omaavat oikeustoimikelpoiset klubit, jotka suorittavat järjestön, liiton ja piirin 

määräämät liittymis- ja jäsenmaksut. Klubit ovat velvollisia noudattamaan järjestön, liiton ja piirin 

sääntöjä sekä piirin kokouksessa tehtyjä päätöksiä. 

Piirihallituksen kokouksessa todetaan piirin alueelle perustetut uudet klubit ja niiden ottaminen 

piirin jäseniksi sekä piirin alueella lakanneet klubit. Samoin todetaan mahdolliset klubien 

yhdistymiset.” 

• Kun yhdistys on saatu rekisteröityä, toimittaa allekirjoittanut pankille kaikki pankin vaatimat 
asiakirjat, jotta tileihin saadaan käyttöoikeus ja piiri voi siten jatkaa Nordean Business-asiakkaana. 
Pankille on luvattu, että tämä tehdään syyskuun aikana.  

 

• Allekirjoittanut on valmis tekemään perustamisilmoituksen yhdistysrekisteriin PRH:n nettipalvelussa.  

9.4.2021 Reijo Vaura 

 

 

 

 

 

 

 


