Ohjeita Liittokaistan käyttöön
Karjalan Liitto ry:n pitäjäseura
Aloitustunnus 11479123
1. Jäsenyhdistyksen etusivu on osoitteessa https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu2.htx
2. Jos ilmoitat uutta yhdistystä rekisteriin yllä olevan liiton jäsenyhdistykseksi, valitse kohta perusilmoitus,
kirjoita ruutuun liitolta saamasi aloitustunnus ja klikkaa Aloita-nappia
3. Sääntömuutosta ilmoittaessasi valitse kohta muutosilmoitus, kirjoita ruutuun liitolta saamasi
aloitustunnus ja klikkaa Aloita-nappia


Sääntömuutoksessa anna myös jäsenyhdistyksen yhdistysrekisterinumero (huom! ei ytunnus) Löydät rekisterinumeron Yhdistysnetistä http://yhdistysrekisteri.prh.fi/ryhaku.htx
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4. Ota ilmoituskohtainen asiakirjatunnus talteen. Tällä asiakirjatunnuksella ja yhdistyksen
rekisterinumerolla voit tarvittaessa jatkaa kesken jäänyttä ilmoitusta.
5. Perusilmoituksessa


Täytä yhdistyksen nimi ja kotipaikka.

6. Sääntömuutoksessa


Rastita nimen ja/tai kotipaikan muutos, mikäli ne muuttuvat. Huom! Mikäli kohtia ei ole
rastitettu, ei nimen ja/tai kotipaikan muutos ole mahdollinen ilmoituksen täytön myöhemmässä
vaiheessa.



Tämän jälkeen täytä mahdollinen uusi nimi ja uusi kotipaikka.

7. Voit tallentaa tähän asti täyttämäsi tiedot Tallenna-napilla.
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8. Ilmoituksen muiden osien täyttöön pääset sääntöjen esikatselun kautta - paina Esikatsele-nappia. Mikäli
huomaat puutteita äsken täydentämissäsi kohdissa, pääset Paluu-linkillä takaisin täyttösivulle.
Jos säännöt ovat ok, voit lukita niiden sisällön Hyväksy-napilla. Tämän jälkeen ei sääntöjen sisältöön voi
enää vaikuttaa.



Mikäli täytössä tapahtui virheitä, aloita täyttö uudestaan - keskeneräinen ilmoitus poistuu
aikanaan itsestään.

9. Jatka ilmoituksen täytöllä. Ilmoituksen täyttö on jaettu välilehtiin.
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Yhdistyksen perustietosivulla täytetään yhdistyksen osoitetiedot. Mikäli osoitteena on
puheenjohtajan osoite, rastitetaan ko. kohta ja jätetään osoitekentät tyhjiksi.



Jos ilmoitukseen liittyviä asioita hoitaa yhteyshenkilö, täytetään hänen tietonsa.



Säännöt ovat nähtävissä mutta niitä ei voi enää muokata.
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Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Nimenkirjoittajien on oltava täysivaltaisia, ts. he eivät saa olla alaikäisiä tai tuomioistuimen
vajaavaltaisiksi julistamia tai konkurssissa.
Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus, ei hänen postiosoitettaan ilmoiteta, koska tieto
rekisteröidään henkilötunnuksen perusteella suoraan väestörekisteritiedoista. Jos henkilöllä ei ole
suomalaista henkilötunnusta, ilmoittakaa hänen syntymäaikansa ja postiosoitteensa sekä
asuinmaansa.
Jos ilmoituksessa olevan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan asuinpaikka
ei ole Suomessa, yhdistyksen on haettava poikkeuslupaa Patentti- ja rekisterihallitukselta ennen kuin
ilmoitus voidaan merkitä rekisteriin.


Sääntömääräisiin nimenkirjoittajiin ilmoitetaan puheenjohtajan ja muiden sääntöjen
nimenkirjoitusmääräyksessä mainittujen tiedot (henkilötunnus ja nimi)



Hyväksymissivulla valitaan, kenelle päätös ja mahdollinen korjauskehotus lähtevät. Tässä
näkyvät myös täytetyt tiedot kokonaisuudessaan. Ota viimeistään tässä vaiheessa
ilmoituksen asiakirjatunnus talteen!

Arkadiankatu 6A, 00100 Helsinki

PL 1140, 00101 Helsinki

Puhelin: 029 509 5000

Telefaksi: 029 509 5328

Y-tunnus 0244683-1

Ohjeita Liittokaistan käyttöön

10. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja: Allekirjoita ilmoitus kohdassa 3 talteen ottamasi
asiakirjatunnuksen avulla omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteellasi.
Allekirjoituksella ilmoituksen sisältö lukittuu eikä sitä voi enää muokata.
11. Yhdistyksen edustaja: Maksa ilmoitus samassa sähköisen ilmoituksen järjestelmässä
verkkopankkitunnuksilla kohdassa 3 talteen ottamasi asiakirjatunnuksen avulla. Ilmoitus tulee vireille
vasta, kun ilmoitusmaksu on maksettu.

PRH rekisteröi Liittokaistalla tehdyt ilmoitukset kahdessa viikossa, jos:


yhdistyksen nimi on hyväksyttävissä (perusilmoitukset ja nimenmuutokset)



kaikki nimenkirjoittajat ovat täysivaltaisia ja ilmoitettu sääntöjen mukaan



uutta yhdistystä perustettaessa kaikki perustajat allekirjoittavat perustamiskirjan sähköisesti.



käsittelymaksu on maksettu sähköisen ilmoituksen järjestelmässä
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