
Syrinx ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2017 
Tiistaina 09.05.2017 klo 16:15 alkaen Kopilla 
 
Paikalla: Kimi Nurminen, Niko Kangasniemi, Petra Kautonen, Tino Kantoluoto, Roosa 
Hautala, Nella Heikinmäki, Nina Kumpulainen, Benjami Laine, Anssi Parkkinen, Sanni 
Erämies, Ville Veijalainen, Karendeep Sidhu, Elisa Salmivirta, Anna Tuominen 
  
 
ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus 
 
Kokous avattiin ajassa 16.21. 
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kimi Nurminen, sihteeriksi Tino Kantoluoto, 
pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Benjami Laine ja Nella Heikinmäki. Pöytäkirjantarkastajat 
toimivat myös ääntenlaskijoina. 
 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 
Esityslistaan lisättiin kohta 7.7 KV-integraatio ja muita kohtia siirrettiin yhdellä eteenpäin. 
Muutettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Kokouksen 6/17 pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Kokouksen 6/17 pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
6. Ilmoitusasiat 
 
Kimi Nurminen ilmoitti, että 10.5. on liikuntavuoron perinteinen Grande Finale, eli 
lentopalloa musan tahtiin. Kesän ajaksi on luvassa Ambiotican henkilökunnan kanssa 
jalkapallovuoro kampuksen kentällä maanantaisin kello 16-18.Valtakunnallinen bilsan 
pääsykoe järjestetään torstaina 18.5 ja Tero Sievänen on lupautunut mennä tarjoilemaan 
kahvia ja edustamaan Syrinxiä Jyväskylän kokeen koesalin viereen. 
 
Karendeep Sidhu kertoi, että monella vaihtarilla on ollut vaikeuksia laitoksen sisäisen 
viestinnän ja kurssien seminaariesitysten kanssa. Lisäksi yleinen yhteistyö ja integraatio 
vaihto-opiskelijoiden ja suomalaisten opiskelijoiden välillä on hyvin vähäistä ja löyhää. 
Opiskelijoiden väliseen yhteistyöhön päätettiin palata syvemmin myöhemmin kokouksessa. 
Yleisesti todettiin, että Laatuhemmoja tulee informoida laitoksen toiminnan epäkohtiin, jotta 
nämä voisivat viedä viestiä eteenpäin henkilökunnalle. 
 
Dikarendeep Sidhu poistui 16.34 
Elisa Salmivirta saapui klo 16.34 



 
7. Käsiteltävät asiat 
 
7.1 Vuoden 2016 toimintakertouksen esittely ja hyväksyminen 
 
Korjataan, että Laatuhemmot eivät ole Syrinxin alaista toimintaa ja tämä maininta poistetaan 
toimintakertomuksesta kokonaan. Muokattu toimintakertomus hyväksyttiin. 
 
Anna Tuominen saapui 16.35 
Roosa Hautala poistui klo 16.43 
 
7.2 Vuoden 2016 tilinpäätöksen esittely 
 
Kimi Nurminen esitteli viime hallituksen rahastonhoitajan Tero Sieväsen ja Maj Rasilaisen 
kokoaman tilinpäätöksen.  
 
7.3 Toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen 
 
Benjami Laine luki ääneen toiminnantarkastajien, eli hänen ja Niko Kangasniemen, laatiman 
lausunnon. 
 
7.4 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2016 hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille 
 
Vuoden 2016 hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. 
 
7.5 Uusien jäsenten liittymismaksusta päättäminen 
 
Kimi Nurminen esitti, että uusien jäsenten liittymismaksu pidetään 10€ ja kunniajäsenten 
liittyminen ilmaisena. Uusien jäsenten liittymismaksun suuruudesta ja mahdollisesta 
pienentämisestä keskusteltiin. Liittymismaksun pienentämisestä äänestettiin ja äänestyksen 
perusteella maksu päätettiin pitää ennallaan. 
 
 
7.6 Katsaus menneeseen kevääseen 
 
Nella Heikinmäki kertoi menneen kevään raha-asioista. BiTasta mentäisiin näillä näkymin 
noin 1000€ miinukselle. Myös Huiskilo teki hieman tappiota, joskin tarvikkeita ensi vuotta 
varten jäi paljon varastoon. 
 
Kimi Nurminen mainitsi viime viikolla järjestetystä Tornien Taistosta, jossa mukana oli myös 
Syrinxin joukkue edustamassa. Joukkue pyysi Syrinxiltä kulukorvausta ja tämä ehdotus 
hyväksyttiin. 
 
Petra Kautonen kommentoi menneen kevään tapahtumia seuraavasti: ”Kivaa oli, joo jee”. 
 
7.7 KV-integraatio 
 
Ville Veijalainen kertoi, että KV-valiokunta ja vaihto-opiskelijat ovat huolissaan vaihto-
opiskelijoiden ja suomalaisten opiskelijoiden vähäisestä integraatiosta ja yhteistyöstä. 
Keskusteltiin keinoista tilanteen parantamiseksi. KV-opiskelijoiden mukaan ottamista 
lentävään lähtöön aiotaan ehdottaa laitokselle. Lisäksi varsinkin alkusyksyn tapahtumia olisi 



hyvä markkinoida enemmän uusille KV-opiskelijoille. Päätettiin tehdä Syrinxin info-paketti 
tms., jolla voitaisiin tehokkaasti informoida KV-opiskelijoita Syrinxin toiminnasta. Kimi 
Nurminen lupautui koordinoimaan tätä projektia. Lisäksi ideoitiin, että uusi Integraatiosauna 
ja hang out -ilta otettaisiin uudeksi tapahtumaksi. Saunaillassa on tarkoitus tuoda Syrinxin 
jäsenet ja KV-opiskelijat yhteen kansainvälisissä merkeissä tutustumaan toisiinsa. Tapahtuma 
järjestettäisiin tulevana syksynä mahdollisesti jo syyskuun aikana.  
 
7.8 Kesätapaaminen 
 
Kimi Nurminen ehdotti kesätapaamisen järjestämisestä jälleen tänä vuonna ja siten samalla 
perinteen synnyttämistä. Päivämääriksi ehdotettiin lauantaita 8.7. ja 5.8. Vastuuhenkilöiksi 
päiville varattiin 8.7. Tino Kantoluoto ja 5.8 Nina Kumpulainen. Lisäksi 5.8 on tarkoitus 
järjestää kesäiset ulkoilmasitsit tapaamisen yhteydessä. 
 
Anna Tuominen poistui kello 17.37. 
 
7.9 Syksyyn valmistautuminen 
 
Kimi Nurminen aloitti kertomalla, että uudet fuksit saapuvat 29.8 tiistaina ja samalle illalle 
järjestetään perinteinen fuksisauna. Lentävä lähtö järjestetään to-pe 31.8-1.9 ja ainakin yksi 
Syrinxin edustaja pääsee paikalle myös laitoksen puolesta. Perinteinen yökoulu järjestetään 
mahdollisesti 11.9. ja uusi integraatiosauna mahdollisesti tätä edeltävänä viikkona. Petra 
Kautonen kertoi lisää tulevan syksyn tapahtumista: baarikierros 13.9 ja jatkot Brassa, vuoden 
ensimmäiset 3Miot 14.9, fuksiaiset 27.9 ja jatkot Escapessa. Fuksisitseille etsitään vielä 
sopivaa ajankohtaa.  
 
Tulevana syksynä päätettiin kokeilla fukseille annettavaa fuksipassia, johon fuksit saavat 
tapahtumissa käymisestä ja opiskelijaelämään liittyvistä jutuista pisteitä. Lopuksi parhaat 
fuksit palkittaisiin jollain palkinnolla, sekä tietysti maineella, kunnialla ja ikuisilla 
kerskumisoikeuksilla. Sanni Erämies ja Mari Stenberg hoitavat fuksipassin kasaan.  
 
Lisäksi jossain kohtaa syksyä järjestetään perinteinen Syysretki, jonka Roosa Hautala 
koordinoi. Emilia Lähteenmäki hoitaa liikuntavastaavan ominaisuudessa Syrinxin 
liikuntavuorot ja -aktiviteetit syksylle. 
 
Niko Kangasniemi poistui kello 18.05.   
Nina Kumpulainen poistui kello 18.22. 
 
8. Muut esille tulevat asiat 
 
Ei muita esille tulevia asioita.  
 
9. Seuraava kokous 
 
Seuraava hallituksen kokous pidetään syyskuun alkupuolella, tarkempi päivämäärä päätetään 
doodlessa. 
 
10. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätettiin kello 18.30.   


