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KRONOS RY

PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 7/2021

Aika: 6.5.2021 klo 18.00
Paikka: etäkokous, Zoom

Läsnä
Hallitus:
Sander Kööbi (pj), Tuukka Korhonen (sihteeri), Jaakko Santavuori, Miina Määttänen, Aapo
Grönroos, Susanna Kinnula, Henni Smolander

Virkailijat/muut:
Emilia Pohjakallio, Henrik Hämäläinen, Tommi Laaksonen, Juuso Jääskeläinen

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.05.

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jaakko Santavuori ja Henrik Hämäläinen.
Ehdotettu alkuvuoden pöytäkirjojen allekirjoitusten hankkimista jo kesän aikana.
Ehdotus hyväksyttiin.

5.

Toimialojen kuulumiset
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Varainhankintavastaava ilmoitti osan merkeistä loppuneen, mutta lisää on tilattu.
Merkkejä on ostettu mukavasti. Kevätjuhlaa kaavailtu alustavasti viikolle 20.
Varapuheenjohtaja kiitti varainhankintavastaavaa haalarimerkkitilausten hoitamisesta.
Uusi jäsenrekisteri lähetetty jäsenistölle. Noin sata henkilöä kirjannut itsensä uuteen
jäsenrekisteriin.
6.

Menneet tapahtumat
Vappuna osallistujia mukavasti, arviolta 30 henkeä enimmillään.
Vappusitseillä SUB:n kanssa mukana noin 35 ihmistä. Sitsit sujuivat hyvin.
4.5 Puheenjohtajisto osallistui HYY:n järjestämään tapahtumaturvallisuuspäivään.

7.

Tulevat tapahtumat
11.5 tulossa etäexcu ulkoministeriöön.
Historicuksen kanssa suunnitteilla yhteistä tapahtumaa.
Liikuntavastaava suunnitellut penkkiurheilutapahtumaa jääkiekon MM-kisojen
johdosta. Tarkoitus seurata kisoja mahdollisesti Discordin välityksellä.

8.

Hallituksen mökkiviikonlopun ajankohta
Sihteeri ilmoitti kesämökkinsä olevan jälleen käytössä toimijakunnan
virkistäytymisviikonloppua varten. Esitetty retken ajankohdaksi 6-8.8 viikonloppua.
Ehdotus hyväksyttiin.

9.

Kesän ohjelma
Puheenjohtaja esitteli ehdotuksen kesän ohjelmaksi. Tarkoitus hyödyntää kesän
mahdollisesti parempi tautitilanne tapahtumien järjestämisen suhteen. Suunnitelmissa
on järjestää jokunen toimijakunnan keskinäinen ryhmäytymistapahtuma ja jäsenistölle
piknik joka kuukausi. Suunnitelmissa myös urheilutapahtumaa ja ulkositsejä.
Fukseille on 23.8 alkaen alustavasti suunnitelmissa järjestää uusintaorientaatioviikko.
Kleion seppelöinti ja muut vappuperinteet tarkoitus suorittaa kesäpiknikin yhteydessä
27.8. Suunnitelma vielä hyvin alustava ja epävarma pandemiatilanteen takia.
Tapahtumat voidaan perua tai siirtää, mikäli tautitilanne ei ole hyvä. Suunnitelma sai
hyvää palautetta.

Juuso Jääskeläinen saapui 18.30.
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Päätetään varainhankintasuunnitelman hyväksymisestä
Varainhankintavastaava kertoi suunnitelmista varainhankinnan suhteen. Tarkoitus
perustaa varainhankintanyrkki, joka tiiminä suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa
varainhankintaa keskitetymmin. Tarkoitus myös kuvata video varainhankintaa varten,
joka on suunnattu alumneille. Esitettiin edellä mainittujen asioiden hyväksymistä
Kronoksen varainhankinnan periaatteiksi. Ehdotus hyväksyttiin.

11.

Päätetään varainkeruuluvan hankinnasta kesälle
Puheenjohtaja ehdotti varainkeruuluvan hankkimista Kronokselle. Varainkeruu
suunnattu alumneille ja tarkoituksena kerätä varoja 75+1 vuosijuhlia varten. Ehdotus
hyväksyttiin.

12.

Vuosijuhlien tilanne
Varapuheenjohtaja kertoi vuosijuhlien tilanteesta. Tarkoituksena jakaa vuosijuhlien
järjestelyvastuuta kronoslaisten kesken, sillä varsinaisia vuosijuhlamestareita ei tälle
vuodelle saatu. Käsiteltiin erilaisia skenaarioita varainhankinnan suhteen. Jokaisella
tiimillä oma vastuualueensa vuosijuhlien järjestämisessä. Keskusteltiin erillisen
vujutoimikunnan kokouksen järjestämisestä, jotta saadaan jäsenistöä mukaan.
Jäsenistölle sähköposti ja esittely toimikunnan toiminnasta.

13.

Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

14.

Kokouksen päätös
Päätettiin kokous ajassa 19.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tarkastanut:

______________________________

______________________________
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Jaakko Santavuori

Hyväksynyt:

______________________________

______________________________

Sander Kööbi

Tuukka Korhonen

Puheenjohtaja

Sihteeri

