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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 

Edustajiston kokous 4/2021 

PÖYTÄKIRJA 

16.9.2021 

PÖYTÄKIRJA 

Edustajiston kokous 4/2021 

 

Aika:             16.9.2021 klo 17:00–18:03 

Paikka:        Joensuu: AU100 

                      Kuopio: SN201 

Edustajiston työjärjestyksen 2 §:n 1. momentin mukaan: ”Edustajiston jäsenen, joka on estynyt 

saapumasta edustajiston kokoukseen, tulee kutsua tilalleen varaedustaja samasta vaaliliitosta, josta 

hänet on edustajistoon valittu. Varaedustajien läsnäolo tulee todeta kunkin kokouksen alussa.” 

Tervetuloa! 

 

PÖYTÄKIRJA 

1. § Kokouksen avaus 

 

 Edustajiston puheenjohtaja Ella Partanen avasi kokouksen klo 17:00. 

Aleksi Kinnunen (Kylterit), Sami Gabbouj (Kylterit) ja Valtteri Bovellan (Kylterit) saapuivat 

kokoukseen ajassa 17:02. Arttu Leppäkynnäs (DeeKu) saapui klo 17:04. 

 

2. § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 §:n mukaan: ”Kutsu ylioppilaskunnan edustajiston 

kokoukseen on lähetettävä tai muutoin kirjallisesti tai sähköisesti toimitettava vähintään 

seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille varsinaisille jäsenille ja edustajiston 

järjestäytymiskokouksessaan päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on 

ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla.” 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 12 §:n mukaan: ”Edustajisto on päätösvaltainen, kun 

puolet edustajiston jäsenistä mukaan lukien edustajiston puheenjohtaja tai jompikumpi 

varapuheenjohtajista on läsnä sekä kokouskutsu on toimitettu näiden sääntöjen 11 §:n 

2. momentin mukaisesti.” 

Kokouskutsu annettiin 9.9.2021 ja asetettiin ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja 

lähetettiin sähköpostilistalla kaikille edustajiston jäsenille. 
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Paikalla on 29 äänivaltaista edustajiston jäsentä. 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

3. § Muutokset edustajiston kokoonpanossa 

 

Asia: Seuraavat muutokset edustajiston kokoonpanoon: 

● Pinja Kääriäinen (FaBio) on ilmoittanut olevansa vaalikelvoton edustajiston 

varajäseneksi. 

● Julius Gran (Kylterit) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta. Hänen 

tilallensa nousee Laura Räisänen (Kylterit) varsinaiseksi edustajiston 

jäseneksi. 

● Kaisa Oinas-Panuma (Keskeiset) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta. 

Hänen tilallensa nousee Salla Natunen (Keskeiset) varsinaiseksi edustajiston 

jäseneksi. 

● Laura Kupiainen (Puolueettomat) on ilmoittanut eroavansa edustajistosta. 

Hänen tilalleen nousee Markus Helin (Puolueettomat). 

● Susanna Remes (Keskeiset) on ilmoittanut eroavansa edustajiston 

varajäsenyydestä. 

  Lisäksi todetaan myös seuraavat muutokset: 

● Jenna Laaksonen (DeeKu) nousee läsnäolevaksi ja näin ollen Teemu 

Zacheus muuttuu varajäseneksi. 

● Maria Ilola (FaBio) on vaalikelvoton. Hänen tilalleen nousee Veera Pajunen. 

● Teemu Nevalainen (FaBio) on vaalikelvoton. 

● Juho Kettunen (ISYY:n Demariopiskelijat) on vaalikelvoton.  

● Karoliina Laukkanen (ISYY:n Demariopiskelijat) on poissaoleva. 

● Toni Viljamaa (Keskeiset) nousee edustajiston jäseneksi ja näin ollen Salla 

Natunen on varajäsen. 

● Riku Väkeväinen (Keskeiset) on vaalikelvoton. 

● Juho Lempiäinen (Keskeiset) on poissaoleva. 

● Jenna Bergdahl (Kokoomus) on vaalikelvoton. 

● Salseng Mrong (Opiskelijoiden Etu) on vaalikelvoton. 

● Ari Tervashonka (Opiskelijoiden Etu) on vaalikelvoton. 

● Aravinth Ravichandran (Opiskelijoiden Etu) on vaalikelvoton. 

● Ada Hyytiäinen (Puolueettomat) on vaalikelvoton. 

● Iiris Näkki (Puolueettomat) on vaalikelvoton. 

● Hanna Saarelainen (Savilahden Sivistyneet) on vaalikelvoton. Hänen 

tilalleen edustajistoon nousee Kaisa Rautiainen.  
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● Riku Rajasuu (Vihreä Lista) on läsnäoleva varajäsen. 

 Esitys: Merkitään tiedoksi muutokset edustajiston kokoonpanoon. 

Päätös: Esityksen mukaan.  

 

4.§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 19 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksista pidetään 

pöytäkirjaa. Edustajiston pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen valitsemat kaksi 

(2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla edustajiston jäseniä. Pöytäkirjan varmentaa 

kokouksen puheenjohtaja sekä sihteeri." 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksessa kullakin 

edustajiston äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeus on henkilökohtainen. 

Edustajiston kokouksen äänet laskee kaksi (2) edustajiston keskuudestaan valitsemaa 

ääntenlaskijaa. ” 

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja neljä ääntenlaskijaa. 

Pöytäkirjantarkastajat: 

Kalle Kangasmäki (Opiskelijoiden Etu) 

Jimi Virkkala (FaBio) 

 

Ääntenlaskijat: 

Valtteri Bovellan (Kylterit) 

Aino Hassinen (Savilahden Sivistyneet) 

Iiris Pääkkönen (Vihreä Lista) 

Lassi Oikkonen (Keskeiset) 

 

Kalle Kangasmäki (Opiskelijoiden Etu) ilmoitti ettei ole käytettävissä 

pöytäkirjantarkastajaksi. Hänen tilalleen tulee valita toinen henkilö. Marko Koskelo 

(Opiskelijoiden Etu) esitti itseään pöytäkirjantarkastajaksi.  

 

Päätös: Esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajaksi Kalle Kangasmäen tilalle valittiin Marko 

Koskelo. 

 

5. § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 15 §:n mukaan: "Edustajiston kokouksen asialistan 

valmistelee edustajiston puheenjohtaja; puheenjohtaja voi käyttää apunaan 

pääsihteeriä. Edustajiston kokouksessa käsitellään edustajiston puheenjohtajan, 
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hallituksen ja edustajiston alaisten valiokuntien esitykset sekä 15 §:n 2. momentin 

perusteella esityslistalle vaaditut asiat.  

Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen 

kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää 

päätöstä." 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös: Esityksen mukaan.   

 

6. § Yhdenvertaisuustarkkailijoiden valinta 

 

Asia: Edustajisto on toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2021 päättänyt: ” Edustajiston 

kokouksissa tulee olla nimetyt yhdenvertaisuustarkkailijat.” 

Esitys: Yhdenvertaisuustarkkailijoiksi esitetään Riku Kiviluotoa (Savilahden Sivistyneet) ja 

Salli Kososta (FaBio). 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

7. § Ilmoitusasiat, liitteet 7.1 ja 7.2. 

Asia: 

1. Tapahtumat ja muut tilaisuudet 

2. SILLAT-hankkeen kuulumiset, hankekoordinaattori Riina Pääkkönen 

3. Toimistojen kuulumiset 

4. Valiokuntien kuulumiset 

5. ISYYn tietotilinpäätös vuodelta 2020, liite 7.1 

6. Muiden kuin automaatiojäsenyyden piiriin kuuluvien opiskelijoiden ottaminen 

ylioppilaskunnan jäseniksi - hallituksen päätös, liite 7.2 

7. Hallituksen ajankohtaiskatsaus  

Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on: ”11. antaa 

edustajistolle selvitys toiminnastaan edustajiston kokousten väliseltä ajalta sekä 

vuosittain kertomus ylioppilaskunnan toiminnasta”. 

Esitys: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. 

Päätös: Esityksen mukaan.   

 

8. § Muutosesitys ylioppilaskunnan sääntöihin, valmisteluvaliokunnan  

perustaminen, liite 8 

Ensimmäinen käsittely. 
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Asia:  Edustajisto päätti kokouksessaan (6–2020), että sääntövaliokunnan tulee valmistella 

ylioppilaskunnalle sääntömuutos, jolla perustetaan valmisteluvaliokunta. 

Valiokunnan tehtävänä tulisi olla edustajiston käsittelyyn tulevien asioiden 

valmistelu. 

Sääntövaliokunta päätti kokouksessaan (3–2021) tehdä liitteenä olevan 

sääntömuutosesityksen edustajistolle. 

Ylioppilaskunnan hallitus käsitteli esitystä kokouksessaan (26–2021) ja teki esityksen 

uuden säännön voimaantulosta. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18.1 § 19. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 

”päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä 

näiden sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston 

rehtori;” 

Esitys:  Hyväksytään liitteenä 8. olevat sääntömuutokset ylioppilaskunnan sääntöihin 

ensimmäisen kerran. 

Hyväksytään hallituksen esitys, että sääntömuutos astuu voimaan aikaisintaan 

1.1.2022. 

Esitykset: Marko Koskelo (Opiskelijoiden Etu) esittää, että lisätään seuraava lause: 

Valiokuntien puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus valmisteluvaliokunnan 

kokouksissa. Joonas Pänkäläinen (DeeKu) kannatti esitystä.  

Edustajiston puheenjohtaja esitti voiko kokous hyväksyä esitys Koskelon lisäyksellä 

yksimielisesti. Todettiin, että edustajisto hyväksyi puheenjohtajan esityksen. 

Päätös: Edustajisto hyväksyi valmisteluvaliokunnan perustamista koskevan           

                            sääntökohdan Marko Koskelon tekemällä esityksellä. 

Lisäksi hyväksyttiin hallituksen esitys, että sääntömuutos astuu voimaan 

aikaisintaan 1.1.2022. 

 

9. § Muutosesitys ylioppilaskunnan sääntöihin epäluottamuslauseen osalta,  

liite 9. 

Ensimmäinen käsittely. 

Asia:  Ylioppilaskunnan hallitus pyysi kokouksessaan (16–2021) sääntövaliokuntaa 

tarkastelemaan ISYYn sääntöjä epäluottamuslauseen osalta ja tekemään siihen 

tarvittavat muutokset. 

Sääntövaliokunta käsitteli kokouksessaan (2–2021) ISYYn sääntöjen 

luottamuskysymystä käsittelevää pykälää ja teki liitteenä 9 olevat muutosesitykset 

sääntöihin. 
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Hallitus käsitteli muutosesitystä kokouksessaan (21–2021) ja esitti sen edustajiston 

hyväksyttäväksi. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18.1 § 19. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 

”päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä 

näiden sääntöjen muuttamisesta, sääntöjen muutoksen vahvistaa Itä-Suomen yliopiston 

rehtori;” 

Esitys:  Hyväksytään liitteenä 9 olevat sääntömuutosesitykset ylioppilaskunnan sääntöihin 

ensimmäisen kerran. 

Päätös  Esityksen mukaan. 

 

10.§  Muutosesitys ylioppilaskunnan edustajiston työjärjestykseen, liite 10 

Asia:  Ylioppilaskunnan hallitus on pyytänyt kokouksessaan (16–2021) sääntövaliokuntaa 

tarkastelemaan ylioppilaskunnan edustajiston työjärjestystä ja tekemään siihen 

tarvittavat muutokset. 

Sääntövaliokunta käsitteli kokouksessaan (2–2021) ylioppilaskunnan edustajiston 

työjärjestystä ja teki siihen liitteen 10 mukaiset muutosesitykset. 

Hallitus käsitteli muutosesitystä kokouksessaan (21–2021) ja esitti sen edustajiston 

hyväksyttäväksi. 

Ylioppilaskunnan sääntöjen 18.1 § 25. kohdan mukaan edustajiston tehtävänä on: 

”hyväksyä kahden kolmasosan enemmistöllä (2/3) työjärjestykset, talousohjesääntö 

merkkiohjesääntö sekä muut ylioppilaskunnan säännöt lukuun ottamatta hallituksen 

perustamien työryhmien, tiimien ja kerhojen sääntöjä;” 

Edustajiston hyväksymät muutokset työjärjestykseen astuvat voimaan kokouksen 

päätyttyä. 

Esitys:  Hyväksytään liitteenä 10 olevat muutokset edustajiston työjärjestykseen. 

Päätös: Esityksen mukaan.  

 

 

11. §  SYL:n liittokokousdelegaatio vuodelle 2021, liite 11 

Asia:  SYL:n liittokokous järjestetään 19-20.11.2021. ISYYllä on jäsenmääränsä mukaan 14 

kokousedustajaa liittokokouksessa 2021, lisäksi ISYY voi valita kokoukseen enintään 

14 varaedustajaa. Edustajisto on kokouksessaan 25.8.2020 (5–2020) 

hyväksynyt ISYYn liittokokousedustajien paikkajaon ryhmien kesken vuosille 2020–

2021. Varaedustajien osalta on hyväksytty 3. ensimmäistä varaedustajaa. 
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SYL:n sääntöjen 6 §:n mukaan: ”Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. 

Jäsenyhteisöjen liittokokousedustajien valtakirjat on jäsenyhteisöjen toimitettava 

viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen liittokokousta Liiton toimistoon. Jokaisella 

jäsenyhteisöllä on yksi liittokokousedustaja jäsenmääränsä alkavaa tuhatta jäsentä 

kohti. Jäsenmäärällä tarkoitetaan jäsenyhteisön tai sen jäsenyhteisöjen 

henkilöjäsenmäärää sellaisena kuin se on ollut viimeksi kuluneena lukuvuotena 

laskettuna marraskuun ensimmäisenä päivänä.”  

ISYYn jäsenmäärä marraskuussa 2020 oli 13492.  

Esitys:  

1. Merkitään tiedoksi liitteen 11 mukaisen liittokokousdelegaatiopaikkojen jaon vuodelle 2021. 

2. Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee liitteen 11 mukaiset liittokokousedustajat vuoden 

2021 liittokokoukseen ja täydentää liittokokousedustajien luetteloa hyväksytyn ryhmäjaon 

mukaisesti. 

 Kokouksessa tulleet esitykset delegaateista: 

• Kylterit: varsinaisina Vesa Janhunen ja Enni Toiviainen. Varaedustaja ilmoitetaan 

myöhemmin 

• Savilahden Sivistyneet: varsinaisena Jimi Viita-aho ja varaedustajana Kaisa Rautiainen  

• FaBio: varsinaisena Pauliina Ryökäs 

3. Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee varaedustajia liittokokoukseen varapaikoille 4–6 

siten että 4. varaedustaja on pääsihteeri ja ehdollisesti paikoille 5 liittohallitusehdokas 6 

liittokokousehdokkaan tukihenkilö mikäli liittohallitusehdokas nimetään.  

4. Hallitus esittää edustajistolle, että se delegoi hallitukselle oikeuden täydentää 

liittokokousedustajien listaa hyväksytyn ryhmäjaon mukaisesti edustajistoryhmien antamien 

esitysten mukaan. Mikäli ryhmät eivät ole täydentäneet esityksiä 26.9.2021 mennessä hallitus 

voi täydentää puuttuvat paikat haluamallaan tavalla.  

Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1–4 esityksen mukaan.  

 

Kalle Kangasmäki (Opiskelijoiden Etu) poistui klo 17:55. Paikalla on 28 edustajiston jäsentä. 

 

 

12.§ Lähetekeskustelu SYL:n liittokokousmateriaalista, liite 12 

Asia:  Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokous järjestetään 19.–20. 

marraskuuta. SYL:n hallitus pyytää keskeisimmistä dokumenteista ylioppilaskuntien 

lausunnot ennen niiden viimeistelyä.  
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Lausuntokierros alkaa maanantaina 6. syyskuuta ja päättyy tiistaina 21. syyskuuta 

klo 18:00. Lausuntoja toivotaan seuraaviin materiaaleihin. Materiaalit liitteenä 12. 

1. Hallituksen esitys muutoksiksi liiton linjapaperiin 

2. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

3. Talousarvio vuodelle 2022 

Esitys:  Hallitus esittää edustajistolle että: 

1. Edustajisto käy lähetekeskustelun vuoden 2021 liittokokousmateriaaleista. 

2. Edustajistoryhmät voivat toimittaa kommentteja liitteenä 12 oleviin asiakirjoihin 

kirjallisesti 19.9. mennessä pääsihteerille. 

3. Valtuuttaa hallituksen toimittamaan ja koostaman yhteen 

kommenttikierrokselta saadut palautteet ja tekemään ISYYn lausunnon SYL:n 

liittokokousmateriaaleista tehdyn valmistelutyön pohjalta. 

 

Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1–3 esityksen mukaan. 

 

13.§  Muut esille tulevat asiat 

 

Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 §:n mukaan: ”Edustajiston jäsenet voivat tehdä 

edustajiston kokouksessa toivomusponsia. Edustajiston hyväksyessä toivomusponnen 

hallituksen on toimivaltansa rajoissa ryhdyttävä ponnen edellyttämiin toimenpiteisiin 30 

päivän kuluessa. Hallituksen tulee kohtuullisessa ajassa antaa edustajistolle tiedoksi 

toimenpiteet, joita ponnen johdosta on tehty.” 

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

   

14. § Kokouksen päättäminen 

 

 Kokouksen puheenjohtaja Ella Partanen päätti kokouksen klo 18:03.

 

Ella Partanen 

Edustajiston puheenjohtaja 

 

Sanna Heinonen 

Pääsihteeri

 

Jimi Virkkala      Marko Koskelo 

 Pöytäkirjantarkastaja     Pöytäkirjantarkastaja 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 

 

MUUTOKSENHAKU 

Näihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 19.5.2020 4/2020 päätöksiin saa 

hakea oikaisua: 7§-10§. Oikaisua on vaadittava Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan 

hallitukselle osoitettavalla kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Tähän päätökseen ei saa hakea 

muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen on mahdollista hakea 

muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. 

OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMINEN 

Oikaisua saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 

päätös välittömästi vaikuttaa. Lisäksi ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta 

ylioppilaskunnan toimielimen päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, 

asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai on 

muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. 

OIKAISUVAATIMUSAIKA 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Muutoksenhakuaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto tai 

arkilauantai, muutoksenhakuaika päättyy vasta tätä seuraavana arkipäivänä. Tiedoksisaannin 

katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos 

tiedoksianto toimitetaan todisteellisesti saantitodistusta tai tiedoksiantotodistusta vastaan taikka 

haastetiedoksiantona, käy tiedoksiantoaika ilmi saantitodistuksesta tai muusta kirjallisesta 

todistuksesta. 

Ylioppilaskunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti 

nähtäväksi. 

Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. 

OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN TOIMITTAMINEN 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava 

muutoksenhakuajan kuluessa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle. 

Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai lähetin välityksellä 

taikka lähettäjän omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmän tulee olla 

muutoksenhakuviranomaisella viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15 

mennessä.  

OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:  
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• valittajan nimi ja kotikunta, 

• yhteystiedot, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset voidaan muutoksenhakijalle 

toimittaa,  

• päätös, johon haetaan muutosta, 

• miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan 

tehtäväksi sekä 

• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.  

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. 

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 

taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä 

ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Mahdollisen asiamiehen on liitettävä 

oikaisuvaatimukseen myös valtakirja. 

OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN LIITTEET 

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:  

• päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 

• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

muutoksenhakuajan alkamisajankohdasta, 

• asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi. 

YHTEYSTIEDOT 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta / hallitus 

Joensuun toimisto 

• käyntiosoite: Yliopistokatu 7, Haltia 2. krs, 80100 Joensuu 

• postiosoite: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, PL 111, 80100 Joensuu 

• sähköposti: toimisto.joensuu@isyy.fi 

• puh. 044 576 8449 

• aukioloajat: ma, ti, to 10–15, ke 12–16, pe suljettu 

Kuopion toimisto 

• käyntiosoite: Yliopistonranta 3, 70211 Kuopio 

• postiosoite: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, PL 1627, 70211 Kuopio 

• sähköposti: jarjestoasiantuntija@isyy.fi 

• puh. 044 576 8419 

aukioloajat: ma, ti, to 10–15, ke 12–16, pe suljettu 


