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Yhdistysrekisteri
Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin

Ilmoitus toimitetaan kolmena kappaleena.
Täyttöohje lomakkeen lopussa.
Yhdistyksen sääntöjen ja nimenkirjoittajien muutosta varten.

Asiamies (ohje 3)

Diaaritarra

Yhdistyksen osoite (ohje 4)

Rekisterinumero
 Päätös asiamiehelle

 Päätös puheenjohtajalle

A  Viranomainen täyttää
Paikallisviranomaisen merkinnät

Saapunut

Patentti- ja rekisterihallituksen merkinnät

Saapunut

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös
          Sääntöjen muutos rekisteröidään           Nimenkirjoittajien muutos rekisteröidään

Helsingissä

Yhdistysrekisterijohtaja
Apulaisjohtaja
Jaostopäällikkö
Lakimies
Apulaistarkastaja

B  Yhdistys täyttää
Patentti- ja rekisterihallitukselle ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi:

1  Yhdistys

Yhdistyksen nimi (ohje 1), kotikunta

2  Yhdistyksen uusi nimi

Yhdistyksen nimi (ohje 2), kotikunta

5  Sääntömuutokset (ohje 5)

 Muutettu seuraavat pykälät:       Hyväksytty uudet säännöt
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6  Yhdistyksen nimenkirjoittajat (ohje 6)
Yhdistyksen sääntöjen mukaiset nimenkirjoittajat
Nimenkirjoitusmääräyksen
mukainen toimi tai asema

Täydellinen nimi, henkilötunnus ja postiosoite Kotikunta

7  Määrätyt nimenkirjoittajat (ohje 7)
Nimenkirjoitusmääräyksen
mukainen toimi tai asema

Täydellinen nimi, henkilötunnus ja postiosoite Kotikunta

Elleivät lomakkeessa varatut tilat riitä, niitä voidaan jatkaa erilliselle A4 (210 x 297 mm) arkille.
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8  Ennakkotarkastus (ohje 8)

 Sääntöjen ennakkotarkastus on suoritettu Ennakkotarkastuksesta annetun päätöksen päivämäärä

Pykälät, joita on muutettu ennakkotarkastuksen jälkeen

9  Vakuutus ja allekirjoitus (ohje 9)
Vakuutan, että yhdistyksen nimenkirjoittajat ovat täysivaltaisia ja että ilmoitetut tiedot ovat oikeat.

Ilmoituksen päiväys (paikka ja aika)

Allekirjoitus
Hallituksen puheenjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Puhelinnumero virka-aikana

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

OHJEITA:

Yleistä Tällä lomakkeella ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi yhdistyksen sääntöjen muutos ja / tai nimenkirjoittajien
muutos.
Muutosilmoituslomake on täytettävä kolmena alkuperäisenä kappaleena.
Lomakkeet suositellaan täytettäväksi tietokoneella tai kirjoituskoneella.
Liitettävä kuitti mukaan maksun suorittamisesta.

Ohje 1 Yhdistyksen nimi
Nimi on ilmoitettava samanlaisena kuin se on merkitty yhdistysrekisteriin.

Ohje 2 Yhdistyksen uusi nimi
Uusi nimi ilmoitetaan, jos yhdistyksen rekisteriin merkitty nimi muuttuu.

Ohje 3 Asiamies
Ilmoitetaan tiedot henkilöstä tai liitosta, joka hoitaa rekisteröintiasian yhdistyksen puolesta.

Ohje 4 Yhdistys voi ilmoittaa erillisen osoitteen.
Muussa tapauksessa yhdistyksen osoitteeksi merkitään puheenjohtajan osoite.

Ohje 5 Sääntömuutokset
Rastimalla jompi kumpi ruutu ilmoitetaan sääntömuutos. Muutetut pykälät on esitettävä kokonaisuudessaan erillisessä
liitteessä. Jos yhdistyksen säännöissä on muutettu useampi kuin neljä pykälää, uudet säännöt on liitettävä ilmoitukseen
kokonaisuudessaan. Liitteiden tulisi olla A4 kokoisia.

Ohje 6 Nimenkirjoittajat
Nimenkirjoittajien on oltava täysivaltaisia, ts. he eivät saa olla alaikäisiä tai vajaavaltaisiksi julistettuja tai
konkurssissa. Ellei suomalaista henkilötunnusta ole, ilmoitetaan syntymäaika.
Jos yhdistysrekisteriin merkityt nimenkirjoittajatiedot muuttuvat, tulee nimenkirjoittajien muutosilmoituksessa ilmoittaa
kaikkien nimenkirjoittajien tiedot. Myös niiden nimenkirjoittajien tiedot, joiden tiedot pysyvät ennallaan.

Ohje 7 Määrätyt nimenkirjoittajat
Tässä ilmoitetaan hallituksen sääntöjen nojalla oikeuttamat / määräämät nimenkirjoittajat.

Ohje 8 Ennakkotarkastus
Tämä kohta täytetään, jos Patentti- ja rekisterihallitus on hakemuksesta suorittanut sääntöjen ennakkotarkastuksen.
Jos yhdistys on muuttanut ennakkotarkastuksesa olleita sääntöjä, ilmoitetaan pykälät, joita on muutettu
ennakkotarkastuksen jälkeen.
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Ohje 9 Vakuutus ja allekirjoitus
Hallituksen puheenjohtajan on päivättävä ja allekirjoitettava kaikki kolme lomaketta.

Ilmoituksen toimittaminen viranomaiselle

Lomakkeet liitteineen voidaan toimittaa paikallisviranomaiselle (maistraatti, maistraatin palveluyksikkö tai TE-Keskus) tai suoraan
yhdistysrekisteriin, jonka postiosoite on PL 1150, 00101  Helsinki, käyntiosoite Arkadiankatu 6 A, Helsinki ja puhelinnumero (09) 6939
500, faksi (09) 6939 5271. Muutosilmoitus on maksullinen. Käsittelymaksu maksetaan yhdistysrekisterin tilille Nordea 166030-103914
ja saajaksi merkitään Patentti- ja rekisterihallitus, Yhdistysrekisteri. Viitenumeroa ei tarvitse antaa.
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