
Syrinx ry:n kevätkokous 8.3.2011 klo 17.00 Nanosaunalla 
 
Paikalla: Henri Karjalainen, Elina Kalliokanta, Anette Lehtola, Asseri Laitinen, Essi Vesala, 
Marianne Jokimäki, Sami Kurkinen, Iina Jormanainen, Joonas Ikävalko, Antti Miettinen, Tarmo 
Muuri, Olli-Pekka Tervo, Elina Sorri, Selma Närkki, Henna Toivanen, Aleksi Isomursu, Arsi 
Asikainen, Antti Väisänen, Teemu Halttunen, Ville Ojala 
 
1. Kokouksen avaus 

Klo 17.15, olemme laillisia ja päätösvaltaisia. 
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

Puheenjohtaja Henri Karjalainen, sihteeri Elina Kalliokanta, pöytäkirjan tarkastajat ja 
ääntenlaskijat: Olli-Pekka Tervo ja Arsi Asikainen. 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  

Hyväksytään. 
5. Ilmoitusasiat 

Syrinxin kotisivuille tulee päivittää uudet kuvat hallituslaisista. Kuvat lähetetään Mia 
Kempille.  
 
Stimulus haluaa järjestää yhteisiä tapahtumia Syrinxin kanssa, kuten yökoulua, 
viininmaistajaisia ja vappusitsit. Sitseille osallistuisi n. 20 henkeä/ainejärjestö ja 
Syrinxin vastuu järjestelyistä olisi vähäinen. Hallitus hyväksyy osallistumisen sitseille 
yhdessä Stimuluksen kanssa.  
 

6. Käsiteltävät asiat  

6.1 Vuoden 2011 toimintakertomuksen esitys ja sen hyväksyminen 
Toimintakertomus 2011 on ollut nähtävillä sähköpostilistoilla. Hallitus hyväksyy 
vuoden 2011 toimintakertomuksen. 
 
6.2 Toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen 
Toiminnantarkastus 2011 on ollut nähtävillä sähköpostilistoilla. Janne Ruuth tekee 
raportin viime vuoden tappiosta ja laittaa sen toimintakertomuksen liitteeksi.  
 
Esityksen jälkeen annettiin ehdotus kopin kahvin juonnin hinnan nostamiseksi, jotta 
toiminnasta tehtäisiin kannattavaa. Hinta korotetaan 3 €:sta kuukaudessa 4 €:n 
kuukaudessa. Hinnan korotus astuu voimaan 1.4.2012. Hallitus hyväksyy päätöksen. 
 
Yhdistyksen tappiollisen viime vuoden vuoksi tänä vuonna ollaan tarkempia 
tapahtumien budjetointeja tehtäessä. 
 



6.3 Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 
2011 hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
Hallitus vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden vuoden 2011 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
 
6.4 Syrinx Ry:n jäsenmaksusta päättäminen 
Kokouksessa annettiin ehdotus jäsenmaksun saannin tehostamisesta, sen sijaan että 
jäsenmaksua korotettaisiin. Ehdotettiin, että syksyisen hyväksymiskirjeen mukaan 
laitettaisiin jäsenhakemus, jossa olisi ohjeet Syrinxin jäseneksi liittymisestä. Elina 
Kalliokanta valmistelee jäsenhakemus -pohjan. 
 
Mia Kemppi valmistelee uusille opiskelijoille ”selviytymispaketin”, joka liitetään 
myös osaksi hyväksymiskirjettä. Se sisältäisi ohjeet mm. sähköpostilistoille 
liittymisestä. 

 
6.5 Kokouksen 1/12 hallitusvirkojen muutosten laillistaminen. 
Selma Närkki antoi kokouksessa 1/12 ehdotuksen hallitusvirkojen muuttamiseksi. 
Uusi Kopo- vastaava on nyt Iina Jormanainen ja uusi Sopo- vastaava on Selma 
Närkki. Hallitus hyväksyy muutoksen. 
 
6.6 Yhdistyksen sääntömuutoksen hyväksyminen 
Hallitus hyväksyy säännöt. 
 

7. Muut esille tulevat asiat 
Anniina Runtuvuori toimii tapahtuman vastuuhenkilönä. Ynnän hallitus pitää 
kokouksen 16.3.2012, jossa varmistetaan lähtöpäivämäärä. Tapahtuman järjestämisen 
suhteen on ollut vaikeuksia olla yhteydessä Pietarin yliopistoon. Yliopiston laitos, 
johon vierailu olisi tehty, on menossa remonttiin. Viisumien hintoihin on myös tulossa 
korotuksia. Ehdotettiin, että excursio korvaisi kevätretken ja vierailu kestäisi päivän 
ajan, jolloin ei tarvittaisi viisumia. Tapahtuman hinta-arvio on 100-120 €.  

 
Syrinxin sähköpostilistalle on tullut lista vuoden tapahtumista, joihin yhdistys on 
osallistunut. 
 
Iinkubio ry ainejärjestön jäseniä on tulossa Jyväskylään 22.3.2012. Kysyivät 
sähköpostilla majoitus mahdollisuuksista ja haluaisivat järjestää yhteistä tekemistä 
Syrinxin jäsenten kanssa. Kokouksessa majoittumiselle annettiin vaihtoehdoksi tila 
Kortepohjassa (24 hengelle, 50 €/yö). Emännät ja Isännät varaavat vierailijoiden 
käyttöön seuraavat tilat: Lillukka, A-talon sauna ja edellä mainittu majoituspaikka. 
Selvitetään vielä paljonko vierailijoita on tulossa, ja mikä on heidän budjettinsa. 

 
LAO järjestää luonnontieteilijöille yhteisen tapahtuman Tampereella 16.3.2012. 
Syrinxiltä tarvitaan tapahtumaan edustaja.  

 



BiTa- tapahtumaan tarvitaan lisää järjestäjiä. Kopille tulee lista, johon kerätään 
halukkaiden järjestäjien nimiä. BiTa- lehti pitää saada valmiiksi, ja luennoitsijoista 
tarvitaan lopulliset tiedot. LAL järjestää info –pisteen laitokselle. Radikaalilta ja 
JYY:ltä saadaan tapahtumaan yhteensä 80-100 astiaa. Vielä tarvittaisiin aterimia. 
Majakoskella olisi myös kioskipiste, josta vierailijat voisivat ostaa pientä 
naposteltavaa sekä haalarimerkkejä.  Torstaina luentojen jälkeen ohjelma jatkuisi U 
kentällä, jossa järjestetään erilaisia aktiviteetteja. Iltaohjelman järjestämisestä 
vastaavat Asseri Laitinen, Riku ???, Olli-Pekka Tervo ja Henri Karjalainen. 
Keskiviikkona järjestettäisiin Jyväskyläläisille kyyti Majakoskelle. Vierailijoiden 
ensimmäinen bussikyyti laitokselle lähtisi torstaina klo 9.00 aamulla, ja paluu olisi 
illalla. Kokouksessa ehdotettiin myös yhteiskyydityksen järjestämistä Jyväskylästä 
Majakoskelle, mikäli osa vierailijoista saapuu bussikyydillä ja osa junalla. Joonas 
Ikävalko vastaa tapahtuman kuljetuksen järjestämisestä. Olli-Pekka Tervo hoitaa 
tapahtuman tiedottamisen Jyväskyläläisille osallistujille.  

 
Syrinxin kotisivuille ehdotettiin laitettavaksi työelämä- osio. YKL:n logon liittäminen 
sivujen yhteyteen toisi tuloja 50 €/vuosi. Myös LAL:n voisi yhdistää tähän osioon. 
Hallitus hyväksyy ehdotuksen. 
 
Haalarimerkkejä tilataan seuraavat määrät: Urheilumerkkejä 100 kpl, BiTa- merkkejä 
200 kpl, kunniajäsen merkkejä 10 kpl, ”Muodonmuutos”- merkkejä 100 kpl ja 
”Pääsisinks mä sun haalareihin”- merkkejä 100 kpl. 
 
Ehdotettiin hankittavaksi Syrinxille oma astiasto. Asiaa käsitellään myöhemmin 
uudelleen. 

 
8. Seuraava kokous  

Torstaina 15.3.2011 klo 16.30 ravintola Ylä- Ruuthissa. 
 

9. Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo 18.55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja Henri Karjalainen   Sihteeri Elina Kalliokanta 
 

____________________________                         _______________________________ 
 


