
Syrinx ry:n kokous 5/12 torstaina 15.3.2012 klo 16.30 Ylä-Ruuthin ravintolassa.

Paikalla: Henri Karjalainen, Elina Kalliokanta, Maj Rasilainen, Anette Lehtola, Joonas Ikävalko, Tarja 
Työläjärvi, Suvi Lahtinen, Olli-Pekka Tervo, Timo Riipinen, Anniina Runtuvuori, Teemu Halttunen, 
Janne Ruuth, Henna Toivanen, Marianne Jokimäki

1. Kokouksen avaus sekä laillisuuden toteaminen
Klo 16.35, olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

3. Kokouksen 4/12 pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Ilmoitusasiat
Henna  Toivanen  osallistuu  JYY:n  vuosijuhliin.  Osallistumismaksu  on  75  €/henkilö. 
Syrinx tukee osallistumista 50 €:lla. Hallitus hyväksyy päätöksen.

5. Käsiteltävät asiat
 5.1 Huiskilo

Tarja Työläjärvi toimii huiskilokoordinaattorina. Lyseo on varattu tapahtumapaikaksi. 
Teemaa  ei  ole  vielä  päätetty.  Ohjelmassa  on  mm.  askartelua,  kasvomaalausta  ja 
ongintaa.  Musiikkiesitystä  varten  pitää  maksaa  Teosto-maksut.  Seikkailupolku  on 
vielä  järjestämättä  ja  näytelmä jätetään  todennäköisesti  pois  ohjelmistosta.  Lisää 
järjestäjiä  tarvitaan,  ja  mainokset  tulee  saada  levitykseen  ennen  pääsiäistä. 
Mainokset  toimitetaan  Syrinxin  kokoukseen,  jossa  jokainen hallituslainen/virkailija 
ottaa  muutaman  lapun  ja  levittää  niitä  lähikauppoihinsa.  Hygienialuvat  on  vielä 
haettava  kaupungilta,  ja  tarvitaan  kaksi  järjestyksenvalvojaa  paikan  päälle. 
Huiskilokokous  pidetään  21.3.2012  tumassa.  Anni  Moilanen  ja  Elina  Sorri  ovat 
suostuneet  auttamaan  julisteen  piirtämisessä  ja  valmistamisessa,  julisteen 
valmistumisen  takarajaksi  asetettiin  maaliskuun  loppu.  Syrinxiläisiä  on  pyydetty 
tuomaan tyhjät kananmunakennot kopille niille tarkoitettuun keräyslaatikkoon. 

5.2 Eliöralli
Tapahtuman järjestämisen päivämäärästä pidettiin äänestys. 
Äänestystilasto:
Järjestetään - lauantaina 5.5.2012, 7 ääntä 

- sunnuntaina 6.5.2012, 5 ääntä
Eliöralli järjestetään 5.5.2012. 



5.3 Bita
Kioskin  toiminnasta  vastaavat  emännät  ja  isännät.  Tatu  Mäenpää  hoitaa  musiikit. 
Manuel Deinhardt hankkii  astiat  ja järjestää vahtivuorot.  Joonas Ikävalko järjestää 
kuljetuksen ja ilmoittaa ruokailijoista Sonaatille. Maj Rasilainen ja Olli-Pekka Tervo 
hoitavat Jyväskyläläisten ilmoittautumiset. Ilta- ja urheiluohjelmaa järjestävät Asseri 
Laitinen, Olli-Pekka Tervo, Riku Sinervo, Henri Karjalainen ja Joonas Ikävalko. Antti 
Miettinen  ja  Manuel  Deinhardt  järjestävät  laitokselle  luennoitsijat.  Elina  Sorri 
valmistelee BiTa- lehden. Anni Moilanen tekee tapahtumajulisteita. Sofia Koistinen 
hoitaa  haalarimerkkitilauksen.  Otsoni  hoitaa  aamu-  ja  iltapalatarvikkeiden 
hankkimisen,  sekä  siivouksen.  Olli-Pekka  Tervo  hankkii  tapahtumaa  varten 
sponsoreita ja Henri Karjalainen toimittaa sponsorisopimuspohjan Ollille. Tarvitaan 
vielä Syrinxin kunnialaulu ja kannustushuuto.

 5.4 Excursio
Lähtö  tapahtuu  torstaina  19.4,  ja  matkoihin  kuluu  n.  10  tuntia  yhteen suuntaan. 
Hostellia  ei  ole  vielä  varattu.  Ohjelmassa  perjantaina  20.4  esittelykierros 
solubiologian  ja  histologian  laitoksella.  Lauantaina  21.4  on  esittelykierros 
kaupungilla. Sunnuntai 22.4 on paluupäivä. Syrinxille on varattu käytettäväksi noin 
500€ vuoden 2012 kevät- ja syysretkiin. Pietarin excuriso toimii kevätretkenä, jolloin 
500€:sta puolet (eli 250€) voitaisiin käyttää excun tukemiseen. Ehdotettiin että Syrinx 
sponsoroisi  oman  ainejärjestönsä  osallistujia  n.  10  €:lla  /jäsen.  Ehdotusta 
kannatettiin  ja  hallitus  hyväksyi  päätöksen.  Pietarin  Yliopistolle  tarvitaan  lahja 
vietäväksi, jonka Henri Karjalainen lupasi hankkia Jari Ylänteen kautta. 

5.5 Ahvenanmaan linturalli
Järjestetään 30.3.2012. Asseri Laitinen kerää osallistujalistan. Ehdotettiin, että Syrinx 
kustantaisi kuljetukset satamaan ja takaisin. Hallitus hyväksyy päätöksen.

6. Muut esille tulevat asiat
Inkubion vierailusta tiedustellaan vielä lisää. Tiloja ei ole vielä varattu Kortepohjasta 
vierailua varten.

Rahastonhoitaja Maj Rasilainen kirjaa jatkossa muistiin hankinnat, jotka ovat budjetin 
ulkopuolisia.

Emännät ja isännät hoitavat paitojen esille laiton ja myymisen kopilla.

Dumpilta  on  tullut  kutsu  hallituslaisille  kyykkä  tapahtumaan  27.3.2012 
Mattilanniemessä. 

Haalarimerkit on laitettu tilaukseen ja tilaus saapuu n. kolmen viikon kuluttua.



Bioretina- leffakerho. Lisenssimaksu on n. 500 €/vuosi. Elokuvailtoja järjestettäisiin 
joka  toinen  torstai  Ambiotican  YAA303  salissa.  Lauri  Kuukka  hoitaa  elokuvien 
pyörittämisen.  Tarvitaan  työryhmä  hoitamaan  käytännönjärjestelyjä.  Anniina 
Runtuvuori olisi valmis myymään popcorn- koneensa Syrinxille 10 €:lla. 
Emännät  ja  isännät  suostuivat  ottamaan  vastuun  järjestelyistä,  mutta  jakavat 
vastuuta  muille  innokkaille.  Laitoksen  johtajalta  varmistetaan  vahtimestarin 
läsnäolopakko. Leffakerhon mainos liitetään osaksi lähetettävää Jyväskylän yliopiston 
hyväksymiskirjettä.  Samaan  kirjekuoreen  lisätään  myös  Syrinxin  jäsenhakemus. 
Tapahtumaa  varten  tulee  laatia  tapahtumakuvaus,  toimintasuunnitelma  sekä 
budjetti, jonka jälkeen lisenssimaksuhakemus voidaan lähettää käsiteltäväksi.

Syrinx kustantaa Raamatullisten sitsien toastmasterin osallistumiskustannukset Olli- 
Pekka Tervolle sekä tapahtumanjärjestäjälle Antti Miettiselle.

BRA:n  silver/kultakorttien  hankkimisesta  hallituksen  jäsenille  käydään 
neuvottelemassa Tiina Björkin  kanssa.  Neuvotteluihin  valittiin  Henri  Karjalainen ja 
Joonas Ikävalko.  

Janne  Ruuth  antoi  hallitukselle  ohjeen  uusien  jäsenten  hyväksymisestä 
ainejärjestöön.  Jäsenhakemukset  käsitellään  ja  hyväksytään  aina  seuraavassa 
hallituksen kokouksessa.

Kahvinjuonti  kopilla.  Menot n.  40 €/kk.  Tulot  n.  21 €/kk.  Kahvin hintaa  nostettiin 
yhdistyksen kokouksessa 4€/kk, jolloin tappiota ei tuota aivan yhtä paljoa. Syy hinnan 
nostamiseen on ollut voimakas kahvinhinnan nousu kaupoissa. Rahalippaan avain on 
luovutettu Henri Karjalaiselta Maj Rasilaiselle. 

Rahastonhoitaja Maj Rasilainen hankkii Syrinxille pankkikortin, ja selvittää pystyisikö 
Syrinx säästämään, jos siirtyisi käyttämään viitteellisiä maksuja.

7. Seuraava kokous
Maanantaina 26.3.2012 klo 16.30 ravintola Ylä-Ruuthissa.

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18.25.



Puheenjohtaja Henri Karjalainen Sihteeri Elina Kalliokanta

____________________________ _______________________________


