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Kampusjärjestön rekisteröintilomake / Campus organisation's 
registration form 

 
Hakemuksen liitteeksi tulee liittää kampusjärjestön säännöt, sekä viimeisin toimintasuunnitelma ja 

yhdistyksen vakuus siitä, että yhdistyksen jäsenistä yli puolet on ISYYn jäseniä ja pääasiallinen 

toiminta on opiskelijatoimintaa. Säännöt tulee toimittaa ISYYlle uudestaan, jos niihin tulee 

muutoksia.

Jos kampusjärjestön hallituksessa tapahtuu muutoksia alla mainittuihin kohtiin, on niistä 
ilmoitettava heti ylioppilaskunnalle kampusjärjestöjen yhteystietojen päivityslomakkeella. 
Rekisteröityneiden kampusjärjestöjen tulee myös päivittää yhteystietonsa vuosittain yhteystietojen 
päivityslomakkeella, joka löytyy ISYYn verkkosivujen Materiaalipankista. 

Rekisteröityneet kampusjärjestöt ovat oikeutettuja hakemaan järjestöavustuksia.

Ylioppilaskunnalla on oikeus poistaa kampusjärjestö kampusjärjestörekisteristään.

Lomake tulee toimittaa ISYYn järjestöasiantuntijalle sähköpostitse osoitteeseen 
jarjestoasiantuntija(at)isyy.fi

 

//

You will need to attach the Campus Organsation's rules, the latest action plan and organisation's 
statement, that over half of the members of the organisation are also members of ISYY and that 

your organisation's main activity is student activity to this application form. Organisation rules 

must be sent to ISYY again if you make changes to them.

If there are any changes in Campus Organisation's Board that affect items mentioned in this 

form, they must be updated to the Student Union immediately with Campus Organisation's 

Contact Information Update Form. Registered Campus Organisations must update their con-

tact information every year with the Contact Inf ormation Update Form, which can be found on 
ISYY's website under Documents.

Registered Campus Organisations are entitled to seek organisation grants.

Student Union has the right to remove a Campus Organisation from the Campus Organisation 

register.

Application form must be sent to ISYY's Specialist for Organisational affairs via email to the 

address jarjestoasiantuntija(at)isyy.fi

 

Kampusjärjestön nimi / Campus organisation's name

Y-tunnus / Business ID

 

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

Kampusjärjestön postiosoite / Campus organisation's postal address
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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 

Sihteerin yhteystiedot / Contact information of secretary 

Nimi / Name 

Puhelinnumero / Phone number 

Sähköposti / E-mail 

Taloudenhoitajan yhteystiedot / Contact information of treasurer

Nimi / Name 

Puhelinnumero / Phone number 

Sähköposti / E-mail 

Kampus / Campus

Joensuu Kuopio
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