Paikalla: Miikka Miettinen, Nella Heikinmäki, Markus Tuloisela, Sami Salmikangas, Nina
Kumpulainen, Mari Stenberg, Jenni Lainio, Nelli Rauhala, Anni Järvenpää, Kiia Hartikainen,
Pekka Roivas

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Aika

23.4.2018 kello 18:36

Paikka

Ylistön Nanotalon sauna

Läsnä

11 yhdistyksen jäsentä

Kokousvirkailijat

Nella Heikinmäki, puheenjohtaja
Sami Salmikangas, sihteeri
Markus Tuloisela, pöytäkirjantarkastaja/ ääntenlaskija
Anni Järvenpää, pöytäkirjantarkastaja/ääntenlaskija

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 18.36
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
ääntenlaskijaa
Valittiin puheenjohtajaksi Nella Heikinmäki, sihteeriksi Sami Salmikangas ja
pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Markus Tuloisela ja Anni Järvenpää.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Kokouksen 5/18 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 5/18 pöytäkirja.
6. Ilmoitusasiat
Nella Heikinmäki ilmoitti, että pesäpalloturnauksessa Syrinx hävisi Ynnälle 20-4
mutta voitti Radikaalin 9-1.
Anni Järvenpää ilmoitti, että hän koittaa järjestää uuden yhteisen
verenluovutustapahtuman bio-ymp opiskelijoille.
Anni Järvenpää ilmoitti, että Leena Lindström oli ottanut yhteyttä, että voitaisiin
tehdä yhteistyötä laitoksen kanssa alumnipäivään liittyen.
Mari Stenberg ilmoitti, että vappuimproon tarvittaisiin vielä muutama rastinpitäjä.

Markus Tuloisela ilmoitti, että eliöralliin ei ole tullut kovin paljoa ilmoittautumisia, ja
toivoi, että tapahtumaa mainostettaisiin vielä enemmän.
7. Käsiteltävät asiat
7.1 Vuoden 2017 toimintakertomuksen esittely ja hyväksyminen
Nella Heikinmäki esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen. Hyväksyttiin
toimintakertomus sellaisenaan.
7.2 Vuoden 2017 tilinpäätöksen esittely
Markus Tuloisela poistui 18.54.
Markus Tuloisela ja Kiia Hartikainen saapuivat 18.55.
Nella Heikinmäki esitteli tilinpäätöksen, ja oli tehnyt tasekirjaan muutamia
selkeyttäviä muutoksia. Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti uuden tasekirjan.
7.3 Toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
Nella Heikinmäki esitteli toiminnantarkastajien lausunnon. Toiminnantarkastajat
olivat hyväksyneet toimintakertomuksen.
Nina Kumpulainen poistui 19.03.
7.4 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus vuoden 2017 hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.
7.5 Uusien jäsenten liittymismaksusta päättäminen
Nella Heikinmäki ehdotti, että pidetään liittymismaksu nykyisessä 10 eurossa,
mutta kunniajäsenten liittyminen olisi edelleen ilmaista. Hyväksyttiin ehdotus.
7.6 Katsaus menneeseen kevääseen
Nella Heikinmäki ilmoitti, että Kopin muuttaminen on sujunut hyvin ja
ilmanvaihto on parantunut. Kopilta tulisi vielä muuttaa joitain viimeisiä tavaroita.
Mari Stenberg ilmoitti, että keväällä on ollut paljon tapahtumia, mutta joistain
tapahtumista on tullut hieman tappiota osallistujapulan takia. Tapahtumat ovat
kuitenkin olleet hyvin onnistuneita.
7.7 Kesätapaaminen
Kesätapaamisia tullaan järjestämään kaksi kappaletta. Nella Heikinmäki ilmoitti,
että tutoreiden kanssa on sovittu, että tulevat fuksit kutsutaan toiseen
kesätapaamiseen fuksien tervetulokirjeessä.
Kiia Hartikainen poistui 19.13
Kiia Hartikainen ja Pekka Roivas saapuivat 19.14
Päätettiin, että ensimmäinen kesätapaaminen järjestetään 7.7, ja toinen
kesätapaaminen järjestetään 11.8.

7.8 Syksyyn valmistautuminen
Nella Heikinmäki esitti, että tutorkirjeessä voitaisiin kutsua fuksit
kesätapaamiseen ja mainostaa Syrinx ry:tä.
Nella Heikinmäki kertoi, että tänä vuonna on Syrinxin vuoro koota VOPAS.
Tästä keskustellaan ja päätetään vielä myöhemmin.
Tiloja, joita on varattu tai tullaan varaamaan ensi syksyn tapahtumille ovat
ainakin fuksisauna Ylistön nanosaunalle 3.9.2018 illalla, ja integroitumissauna
Opinkivelle 14.9.2018. Muista tilavarauksista päätetään myöhemmin.
8. Muut esille tulevat asiat
Nella Heikinmäki ja Jenni Lainio keskustelivat bonuskorttien käytöstä ostettaessa
tavaroita Syrinxille, ja esittivät, että Syrinxille voisi tilata oman K-Plussa -kortin.
Jenni Lainio lupasi hoitaa kahden plussakortin tilauksen Syrinxille.
Nella Heikinmäki toi esille, että jalkapalloturnaus järjestetään 8.5. Turnaukseen
budjetoitiin noin 25-50€.
Nelli Rauhala toi esille, että 9 ainejärjestöä ovat yhdessä miettineet järjestää sitsit
Aalto-salissa, johon tulisi noin 20 osallistujaa per ainejärjestö. Päivämäärä tulisi
olemaan 10.10. Päätimme, että Syrinx osallistuu, jos sitsit järjestetään.
9. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Doodlessa.
10. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 19.46.
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