KESKUSTANAISTEN JÄSENYYDEN HAKEMINEN YHDISTYKSILLE


1. Kuinka yhdistys voi hakea Keskustanaisten jäsenyyttä



2. Kuinka perustat uuden yhdistyksen ja haet Keskustanaisten jäsenyyttä

1. Keskustanaisten jäsenyyden hakeminen yhdistyksille
1. (Paikallis)yhdistys järjestää kokouksen, jossa se päättää hakea Keskustanaisten jäsenyyttä.
2. Yhdistys toimittaa kirjallisesti jäsenanomuksensa sen piirin Keskustanaisten
piirihallitukselle, jossa yhdistys toimii. Lomake, jolla jäsenanomus tehdään, löytyy täältä.
Anomuksen liitteeksi liitetään yhdistyksen kokouksen pöytäkirjanote, josta käy ilmi
suunnitelma hakea Keskustanaisten ja sen asianomaisen piirijärjestön jäsenyyttä.
Keskustanaisten piirit ja niiden yhteystiedot löytyvät täältä.
3. Piiri käsittelee hakemuksen ja antaa siitä oman lausuntonsa.
4. Piirin käsittelyn jälkeen Keskustanaisten hallitus hyväksyy jäsenehdotukset.

Keskustanaisten jäsenenä kukin jäsenyhdistys voi lähettää yhden (1) edustajan naisjäsentensä
määrän alkavaa 200 -lukua kohden edustajakokouksiin, joita pidetään joka toinen vuosi toukoheinäkuussa. Edustajakokous käyttää päätösvaltaa ja määrittää Keskustanaisten suuret
periaatelinjaukset.
Yhdistyksillä on oikeus lähettää myös piirikokouksiin yksi (1) edustaja jokaista alkavaa 50 naisjäsentä
kohden. Piirin vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

2. Uuden yhdistyksen perustaminen ja Keskustanaisten jäsenyyden hakeminen
Yhdistyksen voivat perustaa vähintään kolme luonnollista henkilöä tai oikeustoimikelpoista
yhteisöä.
(Luonnollisten henkilöiden täytyy olla vähintään 15 vuotta täyttäneitä, sääntöjen mukaisia
äänioikeutettuja jäseniä. Oikeustoimikelpoisia yhteisöjä ovat muiden muassa rekisteröity yhdistys,
osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö, säätiö sekä julkisoikeudelliset yhteisöt kuten kunta, valtio tai
evankelisluterilainen tai ortodoksinen seurakunta.)

Perustaminen tapahtuu täten:
1. Perustamista varten kutsutaan koolle perustamiskokous. Kokouksessa noudatetaan
kokousmenettelyn yleisiä periaatteita, päätetään yhdistyksen perustamisesta, hyväksytään
yhdistykselle nimi ja säännöt, sovitaan jäseneksi liittymisestä ja tehdään yhdistyksen
perustamiskirja.
Perustamiskirja on päivättävä ja vähintään kolmen jäseneksi liittyvää ja yhdistyksen
äänioikeutettua jäsentä (henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä) allekirjoittavat
perustamiskirjan. Perustamiskirjaan liitetään säännöt erillisenä liitteenä (Katso dokumentin
lopusta esimerkki).
Perustaminen voi tapahtua myös vapaamuotoisesti esimerkiksi netissä tai puhelimitse, jolloin
yhdistys tulee perustetuksi, jos vähintään kolme henkilöä sopii yhdistyksen perustamisesta ja
allekirjoittaa perustamiskirjan.

2. Tee ilmoitus uudesta yhdistyksestä yhdistysrekisteriin Patentti- ja rekisterihallitukselle.
Ilmoitus tehdään virallisella lomakkeella (sähköinen tai ladattava). Lomakkeen liitteenä
yhdistys toimittaa perustamiskirjan ja yhdistyksen säännöt. Lomakkeella tehtyyn ilmoitukseen
liitetään lisäksi kuitti suoritetusta käsittelymaksusta. Sähköinen ilmoitus taas maksetaan
samassa järjestelmässä.
Tarkat tiedot Patentti- ja rekisterihallitukselle lähetettävistä papereista löytyy täältä:
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistys_perustaminen.html
Tutustu hinnastoon täältä.

3. Kun Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt yhdistyksen jäsenekseen, yhdistys pitää
kokouksen, jossa se päättää hakea Keskustanaisten piirin ja Suomen Keskustanaisten
jäsenyyttä.
4. Yhdistys toimittaa kirjallisesti jäsenanomuksensa sen piirin Keskustanaisten piirihallitukselle,
jossa yhdistys toimii. Lomake, jolla jäsenanomus tehdään, löytyy täältä. Anomuksen liitteeksi
liitetään yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan ote, josta käy ilmi suunnitelma hakea
Keskustanaisten ja sen asianomaisen piirijärjestön jäsenyyttä.
Keskustanaisten piirit ja niiden yhteystiedot löytyvät täältä.
5. Piiri käsittelee hakemuksen ja antaa siitä oman lausuntonsa.
6. Piirin käsittelyn jälkeen Keskustanaisten hallitus hyväksyy jäsenehdotukset.

ESIMERKKI

Perustamiskirjan malli
Me allekirjoittaneet olemme perustaneet _____________ nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja
hyväksyneet sille seuraavat säännöt.
Paikka, päivämäärä ja vähintään kolmen jäseneksi liittyvän allekirjoitukset ja nimenselvennyksineen.

