LIIKUNTA- JA URHEILUSEURAN PERUSTAMINEN

Seuran perustaminen
Yhdistys syntyy jäsenten sopimuksesta. Teknisesti perustaminen koostuu kahdesta
kokonaisuudesta: sääntöjen laatimisesta ja rekisteröinnistä. Säännöt luovat pohjan yhdistyksen
toiminnalle ja rekisteröinti vahvistaa yhdistyksen oikeudellisen aseman.
Yhdistyksen perustamisvaiheessa sovitaan yhdistyksen tarkoituksesta, sen toiminta-alasta ja
toimintatavasta sekä hyväksytään yhdistyksen säännöt. Jos yhdistys haluaa virallistaa toimintansa,
sen pitää laatia kirjalliset ja muodollisesti oikeat perustamisasiakirjat ja säännöt sekä toimittaa ne
rekisteriviranomaisille.
Rekisteröityessään yhdistys saavuttaa oikeuskelpoisuuden eli siitä tulee itsenäinen oikeushenkilö.
Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista.
Rekisteröimätön yhdistys ei ole lain mukaan itsenäinen oikeushenkilö eikä se voi periaatteessa
saavuttaa nimiinsä oikeuksia eikä velvoitteita. Rekisteröimätön yhdistys ei esimerkiksi voi saada
verotonta korvausta talkootyöstä, jolloin yhdistyksen kaikki vastuut jäävät yksittäisten jäsenien
harteille.
Perustamisen edellytykset
Yhdistyksellä tarkoitetaan vähintään kolmen perustajajäsenen järjestäytynyttä yhteenliittymää,
jonka tehtävänä on yhteisen tarkoituksen toteuttaminen. Perustajajäsenenä olevan yksityishenkilön
täytyy olla täyttänyt 15 vuotta. Muutoin yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö ja
säätiö. Järjestäytymisellä tarkoitetaan yhdistyksen organisointia ja sen toiminnan tarkoituksen
määrittelyä. Tarkoitus viittaa tavoitteeseen, jonka hyväksi yhdistys toimii ja jonka hyväksi
yhdistyksen varat käytetään.
Yhdistyslain mukaan yhdistys voidaan perustaa aatteellisen tarkoituksen toteuttamiseksi. Sanalla
"aatteellinen" ymmärretään toimintaa, joka ei ole taloudellisen edun tavoittelua siihen osallistuville.
Urheiluseurat voivat harjoittaa taloudellista toimintaa. Taloudellisen toiminnan luonne kannattaa
kuitenkin kirjata sääntöihin, vaikkei se kaikilta osin olekaan välttämätöntä. Esimerkiksi urheiluseura
voi kilpailujen yhteydessä myydä virvokkeita, vaikkei siitä olisi seuran säännöissä erillistä
mainintaa.
Kielletyt ja luvanvaraiset seurat
Suomessa ei saa perustaa sotilaallisia yhdistyksiä. Yhdistys voidaan katsoa sotilaalliseksi, jos
yhdistys tai sen jäsenistö on aseellisesti varustautunut tai jos yhdistys on sotilaalliseen tapaan
järjestäytynyt. Yhdistyksiä, joissa harrastetaan ammuntaa, on mahdollista perustaa yhdistyksen
kotipaikan aluehallintoviraston luvalla. Tällaisia ovat mm. ammunta- ja ampumahiihtoseurat

PERUSTAVA KOKOUS

Perustava kokous on valmisteltava huolellisesti ja siitä on ilmoitettava tehokkaasti.
Ennen kaikkea sääntöehdotuksen laatiminen perustavaan kokoukseen on tärkeää.

Perustavan kokouksen esityslista voi olla esimerkiksi seuraava:

6.

1.

Kokouksen avaus

2.

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

3.

Alustus seuran perustamisesta

4.

Yleiskeskustelu seuran perustamiseen liittyvistä asioista

5.

Seuran perustamisesta päättäminen

6.

Perustettavan seuran nimen ja sääntöjen hyväksyminen

7.

Sääntöjen edellyttämien vaalien suorittaminen

8.

Sääntöjen edellyttämien muiden asioiden käsittely

9.

Päätetään mihin SLU:n jäsenliittoon/-liittoihin seura aikoo liittyä (luettelo SLU:n
jäsenjärjestöistä osoitteesta www.slu.fi)

10.

Päätetään, että seura merkitään yhdistysrekisteriin

11.

Perustamissopimuksen allekirjoittaminen (vähintään kolme henkilöä)

SEURAN ILMOITTAMINEN YHDISTYSREKISTERIIN

Koko maan yhteistä yhdistysrekisteriä pitää Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteri. Paikallisina palvelupisteinä toimivat TE-keskukset. Yhdistysrekisterin
internetsivuilla (www.prh.fi) on Yhdistysnetti, josta voi tarkastaa mm. onko uudelle
seuralle ajateltu nimi jo käytössä.
Ilmoitus yhdistysrekisteriin tehdään erityistä "Perusilmoitus yhdistysrekisteriin”
-lomaketta käyttäen. Ilmoitus jätetään yhdistysrekisteritoimistoon ja samalla maksetaan
tarvittava rekisteröintimaksu.

”Perusilmoituslomaketta” on laadittava kolme samanlaista kappaletta, jotka yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa. Liitteinä on oheistettava:

1.

Yhdistyksen perustamiskirja kolmena alkuperäisenä kappaleena perustajien
allekirjoituksilla varustettuna.

2.

Yhdistyksen toimintasäännöt kolmena kappaleena.

Ennen lomakkeen täyttämistä on syytä tutustua tarkasti lomakkeessa oleviin ohjeisiin.
Mainittakoon, että seuran nimenkirjoittajiksi on lomakkeella ilmoitettava ne henkilöt,
joille nimenkirjoitusoikeus sääntöjen mukaan kuuluu.

Perustamiskirja
Yhdistyksen perustamisesta tehdään perustamiskirja.




Perustamiskirja on päivättävä.
Vähintään kolmen jäseneksi liittyvää ja yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä (henkilöitä tai
oikeustoimikelpoisia yhteisöjä) allekirjoittavat perustamiskirjan.
Perustamiskirjaan liitetään säännöt (myös erillisenä liitteenä).

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

Ilmoitukset voi tehdä myös sähköisesti: https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu.htx

