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1. Tutustumistilaisuus

 Kutsutaan yhteen asiasta kiinnostunut joukko 

keskustelemaan toiminnasta.

 Kutsu voi olla kirje, henkilökohtainen soitto tai avoin lehti-

ilmoitus.

 Tässä vaiheessa on hyvä jo olla yhteydessä Suomen 
Akateemisten Naisten Liittoon, joka voi auttaa tilaisuuden 

markkinoinnissa ja kustannuksissa. 

 Tilaisuuteen kannattaa kutsua henkilö/henkilöitä Liitosta 
ja/tai jo toimivasta paikallisyhdistyksestä kertomaan 

Akateemisten Naisten toiminnasta.

http://akateemisetnaiset.fi/yhteystiedot/toimisto/


2. Jos ajatus sytyttää

 Voidaan perustaa heti uusi yhdistys ja pitää 

kokoontumista yhdistyksen perustamiskokouksena.

 Voidaan myös kutsua myöhempänä ajankohtana koolle 

erillinen perustamiskokous.

 Yhdistyslain mukaan yhdistyksen voi perustaa vähintään 
kolme luonnollista henkilöä, jotka ovat 15 vuotta 

täyttäneitä ja yhdistyksen sääntöjen mukaisia 

äänioikeutettuja jäseniä.

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


3. Perustamiskokous

 Perustamiskokouksessa yhdistykselle valitaan kuluvalle 

toimintavuodelle puheenjohtaja. 

 Lisäksi hyväksytään yhdistyksen säännöt.

 Yhdistyksen säännöt voi ladata Liiton Jäsensivuilta

(salasana on 2014)

 Yhdistyksen mallisäännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja 

rekisterihallituksessa 21.3.2016 (2016/000122Y)

 Mallisääntöjä ei tule muuttaa.  

 Mallisääntöihin täydennetään ainoastaan perustettavan 

yhdistyksen nimi, kotipaikka ja päivämäärä, jolloin kokous ne  

hyväksyi (perustamiskokouspäivä).

http://akateemisetnaiset.fi/jasensivut/saannot/


4. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)

 PRH ylläpitää yhdistysrekisteriä, johon uusi yhdistys 

ilmoitetaan. 

 Hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa PRH:n tarjoaman 

perusilmoituksen, johon tulee liittää seuraavat selvitykset:

1. Perustamiskirja

2. Yhdistyksen säännöt

3. Kuitti tai kuittijäljennös PRH:lle maksetusta käsittelymaksusta.

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


5. Perustamiskirja

 Perustamiskirjan malli

”Me allekirjoittaneet olemme perustaneet _____________ nimisen 

yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille 

seuraavat säännöt.”

Paikka, päivämäärä 

Vähintään kolmen jäseneksi liittyvän allekirjoitukset 

nimenselvennyksineen.

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


6. Järjestäytymiskokous 

 Puheenjohtaja valiittiin yhdistyksen 

perustamiskokouksessa (ks. kalvo 3), ja nyt valitaan muu 

hallitus sääntöjen mukaan.

 Lisäksi päätetään paikallisyhdistyksen jäsenmaksu. 

 Paikallisyhdistys tilittää Liitolle vuosittain maaliskuun loppuun 

mennessä 25 euroa per jäsen (2019). 

 Suosittu Akateemisten Naisten paikallisyhdistyksen 

kokonaisjäsenmaksu on 35-40 euroa. 

 Yhdistys voi koota jäsenilloissa myös kahvirahaa, jolla 

katetaan tarjoilut. Voidaan myös järjestää tilaisuudet 

nyyttäriperiaatteella, ts. jokainen tuo jotakin.  



Kysyvä ei tieltä eksy

 Lisätietoja löydät Liiton verkkosivuilta, Jäsensivuilta

(salasana on 2014), Facebookista, Instagramista ja 

Twitteristä

 Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen neuvoo aina –

sanl.fkaf@akateemisetnaiset.fi

 Paikallisyhdistyksiä meillä on jo 18, tutustu sisariisi!

Tervetuloa mukaan – viihdy, verkostoidu ja vaikuta!
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