
Inner Wheel piirin rekisteröityminen 

KN presidentti Tuula Kareisen sähköposti KN:lle ja piireille 2.10.2019 

 

1. PIDÄ YLEINEN KOKOUS (hallitus ei riitä)  

- voi olla myös sähköposti- tai puhelinkokous  

- kokouskutsussa pitää mainita asiana piirin rekisteröityminen  

- kokouksessa läsnä klubien viralliset edustajat, näin myös sähköpostikokouksessa 

(klubeissa on keskusteltu asiasta etukäteen)  

- kokouksesta tehdään pöytäkirja, jossa maininta:  päätöksestä perustaa Inner Wheel piiri 

(111) ry -niminen yhdistys ja liittyä sen jäseniksi ja hyväksyä sen säännöt 

LUE näitä ohjeita: 

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyksen_perustajalle.html 

(PRH:n ohjeita on muutettu syyskuussa ja mm hintoihin on tullut muutoksia.) 

 

2. TEE PIIRILLE SÄÄNNÖT PRH:n ohjeiden ja yhdistyslain perusteella  

- käytä apuna IW piiri 142 ry:n jo hyväksyttyjä sääntöjä 

- kts. PRH:n pakolliset sääntömääräykset eli asiat, jotka säännöissä täytyy aina mainita 

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/rekisteroidylle_yhdistykselle/saantojen_muutosilmoitu

s/saantomaarayksia_koskevat_ohjeet.html#pakollisetmaaraykset 

- IW piireille v. 2017 hyväksytyt IIW:n mallin mukaiset säännöt eivät ole yhdenmukaiset 

omien lakiemme kanssa, siksi on tehtävä nämä uudet PRH:n  ohjeiden mukaiset 

 

3. TEE PERUSTAMISKIRJA !!  Vaikka toimintaa on ollut jo vuosia 

- allekirjoittajina 3 yhteisöä eli piiriin kuuluvaa rekisteröitynyttä klubia: allekirjoitus 

yhdistyksen nimi + puheenjohtajan allekirjoitus 

”Yhdistyksen perustajia pitää olla vähintään kolme. Perustajajäsenten pitää olla 15 vuotta 

täyttäneitä. Myös yhteisö, kuten rekisteröity yhdistys, yritys ja säätiö voi olla yhdistyksen 

perustajana.” 

- IW piiri (111) ry:n perustavissa yhdistyksissä eli kolmessa rekisteröityneessä  klubissa on 

pidettävä perustamiskokoukset, joissa asia käsitellään; kokouksesta tehdään pöytäkirja 

- perustamiskirja liitetään sääntöjen kera PRH:n ilmoitukseen 

- perustamiskirja on yksinkertainen, vain muutama rivi, yhdistyksen nimi ja allekirjoitukset 

tärkeät, kts. oheinen malli 



 

 

4 TEE PERUSTAMISILMOITUS PRH:lle 

- rekisteröitävän yhdistyksen puheenjohtaja (piirin pj) tekee ja allekirjoittaa (sähköisessä 

palvelussa PRH:n sivuilla, silloin hinta 100 Eur) 

”PerustamisiImoitus allekirjoitetaan, lähetetään ja maksetaan sähköisessä palvelussa.” 

- liitä mukaan perustamiskirja ja säännöt , säännöt liitetään osaksi perustamisilmoitusta 

joko tuomalla sääntöteksti tekstinkäsittelyohjelmasta tai kirjoittamalla säännöt tekstiruutuun 

- perustamiskirja skannataan pdf-tiedostoksi ja liitetään pdf:nä ilmoitukseen 

- ilmoittamista varten tarvitaan myös ilmoitettavien henkilöiden tiedot:  puheenjohtajan ja 

muiden nimenkirjoittajien suomalaiset henkilötunnukset 

- kts. ohjeet perustamisilmoituksen tekemiseen 

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyksen_perustajalle/yhdistyksen_perustamisilmoi

tus.html#mitatarvitsetilmoituksentekemiseen 


