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,;[leivät lomakkeessa varatut tilat riitä, niitä voidaan jatkaa erilliselle A 4 kokoiselle sivulle. 

Kotikunta 



4 E,uwkkotarkcutus ( ohje 3) � 
D ::iäälltÖjen e11irnkko111_rkustus 011 suoritettu

Pykälut, joita 011 muutettu emiukkotarkastuksen jälkeen: 

Ennakkotarkastuksesta anr,etun päätöksen päivämäärä 

5 Yukuut111 jn allekirjuit1u ( ohje 4) 
. .Yakuutall, että yhdistyksen 11imenkirjoittajut ovat täysivaltaisia ja että ilmoitetut tiedot ovat oikeat. 
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Yhdistyksen rekisteröimiseen tarvitta·vat asiakirjat 

l'usti11umer j ioimipa�a

J. perusilmoituslomakkeet kolmena alkuperäise11ä kappaleena:!. perustnmiskirju kolme1111 kappaleena, joista ai1111kin yksi 11lkuperäise11ä3. sää1111öt kolmena kappaleena ·

Liitteicle11 tulisi ollu .4., kokoisia. 

Lomakkeen tiiyttöohjeet 

Lomakkeet suositellaan täytettäviksi kirjoituskoneella. 
Ohje 1 Yhdistykse11 nimi 
Nimi 011 ilmoitella va samanlaisena kuin se 011 perustamiskirjassa ja säännöissä 
Ohje 2 Nimenkirjoittajat 
Tässä ilmoitetaan myös hallit11ksen sääntöjen nojalla oikeuttamat nimenkirjoittajat. 

ime11kirjoittujien 011 oltava täysivultaisia ts. he eivät saa olla alaikäisiä tai holhottavaksi julistettuja tai konkurssissa. Ellei suumulaistu henkilötunnusta ole, ilmoitetaan syntymäaika. 
Ohje 3 E111wkkotark,utus 
'l'iimii 1.-ohtu tiiytetää11, jos pute11tti- ja rekisterihullitus Ofl hukemuksestu suorittanut sääntöjen ennakkotarkastuksefl. }os yhdistys 011 muuttu11ut e1111akkot11rkastuksessa olleita sääntöjä, ilmoitetaan pykälät, joita Ofl muutettu ennakkotark11stukse11 jälkeen. 
Ohje .J Vuk1111t11s ja allekirjoitus 
lfolli11 1ksn1 puheenjol11uja11 011 päivättävä ja allekirjoitettu va kaikki kolme lomaketta. 

Ilmoituksen toimitlami1ten vira1tomaisille 

Lo111<1kkeet lii11t'i11ee11 vuiduan toimi11ua puikallisvira11umaisel/e ( kilt/akunnun rekisteritoimisto) tai suoraan 
yluli,1y.,1distaii11, ju11ku postiusuite un PL l 150, 0010/ lle/sinki, käy11tiosuitt' O/uvi11ku111 '1 A, Helsinki ja 
p11heli111111111<·ru (VO) 693 9500. 

Perustamiskirjan malli 

Perustamiskirja 
i't'le ullekirjuittuneet olemme perustaneet . . .. . . . . . . . . . . . . .  nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille se11rnavatloheiset säännöt. Paikka, µäivämäärä ju vähintään kolmen jäse11en allekirjoitukset. 


















