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YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS
  
Syrinx ry.:n tarkoitus on edistää Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen 
opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta sekä tukea heidän opintojaan, harrastuksiaan ja sosiaalisia sekä 
ammatillisia tavoitteitaan. Yhdistyksen tarkoituksena on myös lisätä jäsenistön yhteiskunnallista 
aktiivisuutta sekä tutkia biologian ja ympäristötieteiden asemaa yhteiskunnassa.
  
  
JÄRJESTÖN ASEMA
  
Ainejärjestö toimii opiskelijoiden edustajana Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella 
ja Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Opiskelijoiden etuja valvotaan  
tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten sekä laatuhemmojen välityksellä. Yhdistys toimii 
yhteistyössä laitoksen toisen ainejärjestön, Otsoni ry:n kanssa.
  
  
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
  
Syrinxin nykyiselläänkin aktiivista ja laaja-alaista toimintaa jatketaan ja kehitetään yhä edelleen. 
Varsinkin uusien jäsenten tavoittaminen on erityisen tärkeää. Syrinx panostaakin fukseille 
tarkoitettuun toimintaan heti alkusyksystä. Myös vanhempia opiskelijoita houkutellaan toimintaa 
erilaisilla tapahtumilla ja lisäämällä tietoa järjestön toiminnasta ja siinä mukana olemisesta. 
Kaikki perinteiset tapahtumat järjestetään kuten ennenkin ja lisäksi uusia ideoita toteutetaan 
voimavarojen mukaan. Lisäksi pyritään parantamaan tiedonkulkua laitoksen henkilökunnan, 
tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenten, laatuhemmojen ja riviopiskelijoiden välillä. Myös 
ympäristöasioista huolehtimista jatketaan säilyttämällä jo luodut toimintamallit ja kehittämällä 
yhä uusia tapoja toimia ympäristön puolesta.
  
  
KOKOUKSET
  
Järjestöllä on vuoden aikana kaksi sääntömääräistä kokousta, syys- ja kevätkokous. Näiden 
lisäksi hallitus kokoontuu joka toinen viikko aktiivisen lukuvuoden aikana syyskuusta 
huhtikuuhun. Kokoukset ovat kaikille avoimia. Kaikilla Syrinxin jäsenillä on äänioikeus syys- ja 



kevätkokouksessa.
  
  
TIEDONKULKU
  
Järjestön toiminnasta tiedotetaan pääasiassa järjestön sähköpostilistan välityksellä, mutta tieto 
kulkee myös kotisivujen, facebookin ja uusien opiskelijoiden infotilaisuuksien kautta. Järjestön 
toiminnasta tiedotetaan myös tiedekunnan opinto-oppaassa sekä vaihtoehtoisessa opinto-
oppaassa. Järjestön lehti Äänielin ilmestyi vuonna 2011, lehden jatkuvuuden takaamiseksi 
tarvittaisiin aktiivisia toimittajia 2-4 kappaletta seuraavalle hallituskaudelle. Tavoitteena olisi että 
lehti ilmestyisi vähintään 2 kertaa vuodessa.
  
  
OPETUKSEEN JA OHJAUKSEEN LIITTYVÄ TOIMINTA
  
Opetuksen laatua valvotaan yhteistyössä Laatuhemmojen kanssa. Hallitukseen valittu 
kopo- ja opintovastaava huolehtii yhteydenpidosta eri tahojen välillä. Vuodessa järjestetään 
Laatuhemmojen ja opetusvastaavan toimesta kaksi Opetuksen iltapäivää, joissa myös muut 
Syrinxin jäsenet ovat edustettuina. Keväällä valitaan laitoksen Hyvä Opettaja ja myös 
koko yliopiston Hyvä Ope- kilpailuun lähetetään ehdotus. Syrinx huolehtii myös osaltaan 
ympäristökasvatuksesta, niin omien jäsenten kuin tulevien sukupolvien osalta järjestämällä 
luontoaiheisen Vappuhuiskilon lapsille.
  
  
YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA
  
Syrinx ry tekee tiivistä yhteistyötä oman laitoksen ympäristötieteiden ja –teknologian 
ainejärjestön Otsoni ry:n kanssa. Järjestö toimii yhdessä muiden Matemaattis-luonnontieteellisen 
tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa mm. fuksiaisten ja laskiaisjuhlien järjestämisessä. Pyritään 
myös löytämään yhteistyökumppaneita muiden tiedekuntien ainejärjestöistä mm. sitsien ja 
muiden bileiden merkeissä. Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskuntaan pidetään yhteyttä paitsi 
sähköpostitse myös osallistumalla ainejärjestötapaamisiin ja –koulutuksiin. Järjestöllä on 
edustaja sekä Jyväskylän yliopiston Luonnontieteiden Akateemisten Opiskelijoiden (LAO; 
Luonnontieteiden Akateemisten Liiton alajärjestö) että Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton 
(YKL ry.) toiminnassa. Muihin Suomen biologian alan ainejärjestöihin pidetään yhteyttä 
aktiivisesti. Käymme vuosittain BITA:ssa (biologien tapaamisessa), teemme vierailuita muiden 
järjestöjen luo sekä kutsumme vierailijoita Jyväskylään.
  
  
TAPAHTUMAT
  
Syrinx järjestää aktiivisesti vuoden ympäri monenlaisia tapahtumia, joista monet ovat jo 
perinteiksi muodostuneita. Näiden lisäksi järjestetään uusia aktiviteetteja tai elvytetään vanhoja 
perinteitä. Vuosittaiset tapahtumat on listattu liitteessä 1. Kertaluontoisten tapahtumien lisäksi 
Syrinxillä on kerran viikossa liikuntavuoro yhdessä Radikaalin ja Otsonin kanssa. Vuorolla 



harrastetaan eri liikuntamuotoja osallistujien mieltymysten mukaan. Kulttuuritapahtumia, mm. 
leffa- ja teatteriretkiä järjestetään kiinnostuksen ja tilaisuuksien mukaan. Myös luontoretkiä 
lähelle ja kauas sekä erilaisia talkoohommia järjestetään tilaisuuden tullen. Järjestön toimintaan 
osallistuminen ja tapahtumien järjestäminen pidetään kaikille jäsenille mahdollisimman 
helppona.
  
  
  
MUU TOIMINTA
  
Vaihto-opiskelijoiden tuomista toimintaan mukaan jatketaan ja luodaan uusia tapoja tämän 
edistämiseksi. Osallistumme vuosittain Symbioosi ry. järjestämään Ahvenanmaan linturalliin 
sekä Tornien Taistoon. Järjestömme kautta on myös mahdollista osallistua erilaisiin talkoo-
töihin, esimerkiksi Siisti kaupunki kaikille- roskienkeruutalkoisiin. Osallistumme myös JYY:n 
ympäristökilpailuun ja pyrimme säilyttämään siinä viime vuosina saavutetut hyvät sijoitukset 
sekä parantamaan niitä.
  
Jyväskylässä 5.12.2011
  
 
  
SYRINX RY:n puolesta
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LIITE 1.           SYRINX RY:N VUOSITTAISET TAPAHTUMAT
  
  
Tammikuu        Hallituksenvaihtosauna
  
Helmikuu         Luonnontieteelliset laskiaisbileet (muiden tdk:n ainejärjestöjen kanssa)
  
Maaliskuu       Sääntömääräinen kevätkokous       
                   Haalaribileet
                   Opetuksen iltapäivä
                   Tribalon
  
Huhtikuu        Biologitapaamisen (BITA) osallistuminen
                  Ahvenanmaan linturalli, osallistujana
                        Opetuksen iltapäivä

                                



Toukokuu        Vappuhuiskilo
                        Tornien taisto, osallistujana
                        Eliöralli
                  Kevätretki
                       Ympäristö siistiksi -talkoot
  
  
Kesä-elokuu    Grillailua ym. satunnaista
 
Syyskuu          Fuksien vastaanottaminen kopilla UUSI
                  Lentävä lähtö UUSI
                  Pannukakkukestit
                         Luonnontieteelliset megafuksiaiset
                  Fuksien pääaineinfo (yhdessä Otsonin kanssa)
                  Syysretki
                  Inventaariin osallistuminen -varainkeruu
                  Yliopiston Futispuulaakiin osallistuminen
  
Lokakuu         Kaijalanniemen majabileet
                       Uuden hallituksen rekrytointitapahtuma
  
Marraskuu      Hyvä Ope- valinta
                       Sääntömääräinen syyskokous
                  Taksvärkkipäivä
                       Pikkujoulut
                   Laitoksen pikkujoulut
                   Luonnontieteilijöiden jouluristeilylle osallistumisen organisointi
  
Joulukuu        Haalarikastajaiset
  
  
  
Näiden lisäksi järjestetään tilaisuuden tullen linturetkiä, saunailtoja, keilausreissuja sitsejä ja 
peli-iltoja. Teemme myös ainejärjestövierailuja yhteistyöainejärjestöjemme luona tai kutsumme 
heitä vierailulle Jyväskylään. Tapahtumia järjestetään oman ainejärjestön kesken tai yhteistyössä 
muiden ainejärjestöjen kanssa.
  
Tapahtumat ovat viitteellisiä, mutta lähes joka vuosi järjestettyjä. Joka vuodelle tapahtumiin 
tulee myös vuosikohtaista vaihtelua ja vuosittaisia lisäyksiä/uudistuksia.
 


