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Iso nippu yhdistyksiä
vaarassa kadota rekisteristä
Eetu Kupulisoja
84 Nivalassa toimivaa yhdistystä on tällä hetkellä
poistouhan alla. Patenttija rekisterihallitus pyrkii
siivoamaan rekistereistään
toimintansa lopettaneista
yhdistyksiä, minkä johdosta valtakunnallisesti
poistomenettelyssä on mukana noin 40 000 yhdistystä.
Poistouhan alla ovat yhdistykset, joilta ei ole tullut
ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.
Rekisteriin tulisi ilmoittaa
muun muassa ajantasaiset
osoite- ja nimenkirjoittajatiedot.
Yksi poistouhan alla olevista yhdistyksistä on edelleen ahkerasti toimiva
Nivalan Mieslaulajat r.y. Yhdistyksen sihteeri Mauno
Niemelä kuuli poistouhasta ensimmäistä kertaa
Nivala-lehdeltä.
– Emme ole huomanneet
asiaa, tämä tuli aivan yllätyksenä. Eipä ole tullut mietittyäkään, että tuollainen
uhka olisi olemassa. Asia
pitää ilman muuta hoitaa

Nivalan Mieslaulajat on vaarassa poistua yhdistysrekisteristä, mutta aktiivisesti toimiva yhdistys ei aio antaa näin tapahtua.
ARKISTOKUVA SEIJA KRAPU

kuntoon, Niemelä sanoo.
Poistomenettelyssä mukana olevien yhdistysten
tulee ilmoittaa Patentti- ja

rekisterihallitukselle kirjallisesti 12. tammikuuta
mennessä, mikäli niiden
toiminta edelleen jatkuu.

Mikäli näin ei tapahdu,
poistetaan yhdistys rekisteristä.
– Yhdistystoiminta on vä-

lillä ihmeellistä hommaa.
Mieslaulajat ei esimerkiksi
saa sieltä päin mitään tukea, joten ei ole tullut mie-

leen ilmoittaa heille mitään
toiminnastamme. Asia on
vain jäänyt tekemättä, joten ei auta kuin pistää papereita menemään, Mauno
Niemelä toteaa.
Mieslaulajien lisäksi poistouhan alla on myös monia
muita edelleen toiminnassa
olevia yhdistyksiä, kuten
Nivalan Sekakuoro r.y., Nivalan Urheiluautoilijat r.y.
sekä Vasemmistoliiton Nivalan yhdistys r.y.
Valtaosa listan yhdistyksistä on todellisuudessa lopettanut toimintansa hyvän aikaa sitten. Joukosta
löytyy muutamia humoristiseltakin kuulostavia yhdistyksiä, kuten Nivalan
Sipulin Viljelijät r.y., Nikotiinin vastustajat NTVA r.y.
sekä Nivalan Hietalan Sonniyhdistys r.y.
Urheiluseuroille yhdistysrekisteristä poistaminen merkitsisi useiden verotusetujen menetystä sekä
ongelmia esimerkiksi kilpailujen järjestämisessä.
Urheilun lajiliittojen jäsenyyskään ei ole useimmiten mahdollista, mikäli ei
ole rekisteröity yhdistys.
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Kestotilaaja – käytä etusi!

Syyskuun edut
OPISKELIJATYÖT

-20%
Ritva Mäkinen
Linja-autoasema

P. (08) 440 550

KASVOHOITO +
PUOLIHIERONTA

70,etukortilla

Mirja 040 7522 698

Toripiha 1, Nivala
Forumin talo

Saat käyttöösi Etukortin tuomat edut ja aina edullisimman
n
tilauksen. Muuta määräaikainen tilauksesi helposti
kestoksi p. 020 750 4710 (ma-pe 8-16).
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Kestotilaajan etukortilla saat kuukausittain
vaihtuvia etuja ja elämyksiä. Pidä kortti mukana
ja näytä se ostotapahtuman yhteydessä.

Ryhdy kestotilaajaksi ja saat edut käyttöösi!

