
1 
 

Ainejärjestön rekisteröintilomake / Student organisation's registration 
form 

 

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää ainejärjestön säännöt, sekä viimeisin toimintakertomus ja 
tilinpäätös. 

Kaikki muutokset hallituksen kokoonpanossa on ilmoitettava ylioppilaskunnalle ainejärjestöjen 
yhteystietojen päivityslomakkeella. Ylioppilaskunnalla on oikeus poistaa ainejärjestö 
ainejärjestörekisteristään. 

Rekisteröityneet ainejärjestöt ovat oikeutettuja hakemaan ainejärjestöavustuksia ja heidän 
puheenjohtajansa ovat järjestöjaoston jäseniä. Tämän lisäksi sektorivastaavat ovat sektoriensa 
jaoston jäseniä. 

Rekisteröityneiden ainejärjestöjen tulee päivittää yhteystietonsa vuosittain yhteystietojen 
päivityslomakkeella, joka löytyy ISYY:n verkkosivuilta. 

//////////// 

You will need to attach student organsation's rules, the latest annual report and financial statement 
as an enclosure for this application form. 

Every change in board composition must be informed to student union with student organisation's 
contact information update form. Student union has right to remove student organisation from 
student organisation register. 

Registered student organisations are entitled to seek student organisation aids and their chairmen 
are members of the Section for Student Organisations. In addition to this, persons in charge of 
sections are members of their section's. 

Registered student organisations must update contact information every year with a contact 
information update form, which is on ISYY's website. 

 

Ainejärjestön nimi / Student organisation's name 

 

Pääaine/aineet  /  Major subject/subjects 

 

Y-tunnus / Business ID 

 

Hallituksen vaihtumispäivämäärä / Board's changing date (dd/mm/yyyy) 

 

Ainejärjestön postiosoite / Student organisation's postal address 

 

 

Kampus / Campus

Joensuu Kuopio
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Puheenjohtajan yhteystiedot / Chairperson's contact information 

 

Nimi / Name 

Puhelinnumero / Phone number 

Sähköposti / E-mail 

 

Varapuheenjohtajan yhteystiedot / Vice chair's contact information 

 

Nimi / Name 

Puhelinnumero / Phone number 

Sähköposti / E-mail 

 

Kopo-vastaavan yhteystiedot / Contact information of board member responsible for 
Academic Affairs 

 

Nimi / Name 

Puhelinnumero / Phone number 

Sähköposti / E-mail 

 

Sopo-vastaavan yhteystiedot / Contact information of board member responsible for Affairs 
of Social Policy 

 

Nimi / Name 

Puhelinnumero / Phone number 

Sähköposti / E-mail 

 

Vapaa-ajanvastaavan yhteystiedot / Contact information of board member responsible for 
Recreation 

 

Nimi / Name 

Puhelinnumero / Phone number 

Sähköposti / E-mail 
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