Syrinx ry:n sääntömääräinen kevätkokous
tiistaina 24.3.2015 klo 17.30 alkaen ravintola Albassa
Paikalla: Laura Lammi, Nanne Kekkonen, Emmi Vainio, Terhi Alsila, Ilona Laine, Johanna
Matilainen, Elisa Salmivirta, Linda Kauppinen, Janne Hesso, Jan Koski, Emilia Kettunen, Mikael
Nuotio, Mikko Hietaranta, Sami El Geneidy
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 17.34.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilona Laine. Sihteeriksi valittiin Nanne
Kekkonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elisa Salmivirta ja Emmi Vainio.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esityslistaan lisätään kohta 6.9 Tampereen ekskursio.
5. Ilmoitusasiat
Johanna Matilainen kertoi olleensa Kv-valiokunnan kokouksessa. Elävä kirjasto –
tapahtuma järjestetään huhtikuussa. Keskiviikkona 8.4 järjestetään opiskelijoiden
vaalipaneeli klo 16-18 Yliopiston kirjaston kahvilassa. 15.4 on Kv-valiokunnan
kokous. Kv-tutor haku on auki 29.3 asti.
YTHS:lle tulee uusi potilasrekisteri käyttöön. Ajanvaraus muuttuu sähköiseksi.
KoPo valiokunnan kokous järjestetään 26.3.
Mikael Nuotio ilmoitti 25.4 klo 19 järjestettävistä Kostajaisista.
6. Käsiteltävät asiat
6.1
Vuoden 2014 toimintakertomuksen esitys ja sen hyväksyminen
Toimintakertomus käytiin läpi kokouksessa. Kokouksessa ehdotettiin
pikkujoulujen lisäämistä toimintakertomukseen. Hallitus kannatti
ehdotusta. Hallituksen päätöksellä vuoden 2014 toimintakertomus
hyväksyttiin muokkauksineen.
6.2

Toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
Toiminnantarkastajina toimivat Linda Kauppinen ja Emilia Kettunen.
Tarkastus on hoidettu hyvin. Muutamaan asiaan kannattaa seuraavana
vuonna kiinnittää huomiota kuten kiinteän omaisuuden kirjaamiseen
sekä kolikkotilitysten kuittien kirjaamiseen. Myös haalarisponsoroinnin
kuitit ja sopimuksien tiedot tulisi olla näkyvillä.

6.3

Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
vuoden 2014 hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Vuoden 2014 hallitus poistui klo 18.34.
Tilinpäätös vahvistettiin toiminnantarkastajien lausuntoon perustuen.
Vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2014 hallitukselle.

6.4

Syrinxin jäsenmaksusta päättäminen
Vuoden 2014 hallitus palasi paikalle klo 18.36.
Mikael Nuotio kyseenalaisti onko Syrinxin 10 euron jäsenmaksun
suuruus perusteltu. Syrinxin nettisivuille voisi lisätä jäsenyydestä
saatavat edut. Kokouksessa päädyttiin pitämään jäsenmaksu samana.

6.5

BITA
Laura Lammi kertoi laittaneensa busseista kyselyä. Noin 30 henkilöä on
ilmoittautunut tapahtumaan. Paras tarjous tuli Tilausliikenne
Hokkiselta, joka olisi 980 euroa.
BITA:n järjestäjille vietävää lahjaa täytyy miettiä. Kokouksessa
päädyttiin viemään yhteinen lahja Otsonin kanssa.

6.6

Hallituksen kehitysilta
Laura Lammi kertoi haluavansa hallituksen kokoontua yhteen vielä
kerran ennen kesälomaa. Käytäisiin yhteisiä pelisääntöjä läpi ja
annettaisiin palautetta kevätkaudesta. Korpissa järjestetään nimetön
kysely jäsenille siitä miten vuosi on heidän mielestään tähän asti
mennyt.

6.7

Valmistautuminen vuoden 2015 syksyn fukseihin
Laura Lammi kertoi viime vuoden palautteesta, joka liittyi vanhojen
opiskelijoiden huomioimiseen fuksien tutustumisessa. Laura Lammi
ehdotti, että tehtäisiin video, jossa tutorit ja ainejärjestö yhdessä
kertoisivat ainejärjestöstämme ja laitoksesta. Mikael Nuotio kertoi
hänellä olevan kamera ja auto käytössä tarvittaessa. Videoon voitaisiin
kysellä mukaan laitoksen professoreja. Sami El Geneidy ehdotti
Äänielimen toimittajia videon tekoon.
Elisa Salmivirta ehdotti ainejärjestöaktiivi -sanan jättämistä pois
tapahtumakutsujen yhteydestä.
Mikael Nuotio kertoi, että hänen fuksivuonnaan ei järjestetty lainkaan
fuksisitsejä. Mikael Nuotio ehdotti, että fuksisitsit voitaisiin järjestää
ensi syksynä jonkin ainejärjestön kanssa yhdessä. JAMK:n insinöörit
ehdottivat yhteisiä fuksisitsejä järjestettäviksi syksyllä.

6.8

Syrinxin Vappu
Mikael Nuotio kertoi Vappu Imppron olevan keskiviikkona 29.4.
Ilona Laine kertoi Huiskilon olevan 1.5 klo 10-15.

Vappusitsien päivämäärää ei ole vielä päätetty. Päivämääräksi
ehdotettiin 27.4.
Elisa Salmivirta ehdotti vappuviikolle järjestettäväksi kyykkäystä.
Mikael Nuotio kyselee Syrinxin Facebook -sivuilla vapaaehtoisia Vappu
Imppron järjestäjiksi.
6.9

Tampereen ekskursio
Jan Koski ilmoitti Syrinxin maksavan tällä hetkellä puolet matkan
kustannuksista. Jan Koski ehdotti, että Syrinx isompana ainejärjestönä
maksaisi suuremman osan reissusta. Näin osallistujamaksu
pystyttäisiin pitämään mahdollisimman pienenä.
Kokouksessa pohdittiin tuetaanko vain Syrinxin jäseniä vai kerätäänkö
tapahtumaa varten yhteissumma ja näin jokaisella olisi sama
osallistumismaksu.
Bussikuljetuksen hinnaksi tulee 880 euroa.
Henkilöt, jotka eivät ole Syrinxin tai Otsonin jäseniä otetaan huomioon
reissun maksujärjestelyissä.

7. Muut esille tulevat asiat
Mikko Hietaranta kertoi luonnontieteilijöiden hakeneen JYY:ltä avustusta 150 euroa.
Näin pienen summan takia ei ole järkeä perustaa tiliä. Kysyivät voisivatko käyttää
Syrinxin tiliä. Asia on esitetty ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa.
8. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Doodlessa.
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa klo 19.07.

