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KRONOS RY 

 

PÖYTÄKIRJA 

Hallituksen kokous 10/2021 

 

Aika: 2.9.2021 klo 19.00 

Paikka: etäkokous, Zoom 

 

Läsnä 

Hallitus:  

Sander Kööbi (pj), Henni Smolander (sihteeri), Jaakko Santavuori, Aapo Grönroos, Minna 

Kouvalainen, Pihla Pekonen, Miina Mäntänen, Timo Erävuori, Susanna Kinnula 

 

Virkailijat/muut: 

Juuso Jääskeläinen, Eveliina Halkomäki, Emilia Pohjakallio, Elena Eriksson, Kim Sjöström 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 19.03. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Kokouksen työjärjestys  

            Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Valitaan kokoukseen sihteeri  

Valittiin sihteeriksi Henni Smolander. 

 

5. Valitaan kokoukseen kaksi (2) ääntenlaskijaa ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 
 

Esitetään Pihla Pekosta ja Miina Määttästä pöytäkirjantarkastajiksi. Esitys 

hyväksyttiin. Esitettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. 

Esitys hyväksyttiin. 
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6. Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja 

Ehdotetaan, että pöytäkirja vahvistetaan sillä muutoksella, että pöytäkirjaa ei ole 

tarkastanut Jaakko Santavuori ja Aapo Grönroos vaan Kronoksen hallitus. Ehdotus 

hyväksyttiin. 

 

7. Menneet tapahtumat 

Tervasaaren piknikillä oli 19 osallistujaa. Tarkoituksena oli järjestää orientaatio 2.0. 

yhteydessä urheilutapahtuma joka siirrettiin säähän vedoten etätapahtumaksi, paikalla 

neljä henkilöä. Kesäpiknikille osallistui 47 osallistujaa mukaan lukien Historicus.  

 

Orientaatioviikon maanantaina fuksipiknikillä fukseja osallistui noin 25. Ja tiistaina 

osallistujia oli 23. Keskiviikon beerpong-tapahtumassa osallistujia oli 39.  

 

8. Tulevat tapahtumat 

Perjantaina 3.9. järjestetään viini-ilta ja seuraavalla viikolla lautapeli-ilta, fuksisitsit 

sekä fuksiaiset. Haalarimerkkien ompeluiltaa suunnitellaan syksylle Klusterilla 

pidettäväksi.  

 

9. Toimialojen kuulumiset 

Specia-vastaavalla tapaaminen Specian kanssa myöhemmin syksyllä. 

Varainhankintavastaava ehdottaa, että tilataan Olen humanisti-haalarimerkkejä 20 kpl. 

Ehdotus hyväksyttiin.  

 

Ehdotetaan, että käsitellään vuosijuhlien tilannetta seuraavaksi. Ehdotus hyväksyttiin. 

 

10. Vuosijuhlien tilannekatsaus 

-Wanhan sataman ehdotus vuosijuhlien siirtämisestä 

Alumneilta on saatu kerättyä hyvin varoja vuosijuhlia varten. Syksyllä tarkoitus 

lähettää yrityksille viestiä vuosijuhla varainhankintaa koskien. Wanha Satama on 

buukannut kaksi tapahtumaa samanaikaisesti samalle päivälle, jossa toisessa 

osallistujia noin 700 hlö. Koronasta johtuen tapahtumiin on varattava enemmän tilaa 

kuin tavallisesti, josta johtuen tiedossa saattaa olla äänihäiriöitä molempiin 

tapahtumiin.  

 

Wanha Satama on ehdottanut ratkaisua, jossa Kronos siirtää vuosijuhlat aikaisempaan 

ajankohtaan 4.12. Sali vaihtuisi aiemmin sovitusta. Wanha Satama tarjoaa vastineeksi 

ilmaisen jatkopaikan. Siirto ei tuo lisähintaa sopimukseen ja juhlapaikan baari olisi 

käytettävissä loppuillan ajan.  

 

Kronos on jo varannut Alina-salin 11.12. päivälle. Huomautetaan, että Kronoksella on 

varattuna E-sali alunperin vaikka Wanha Satama sanoo, että Kronokselle on varattu F-  

ja G salit.  

 

Ehdotetaan, että Wanhasta Satamasta pyydetään hinnanalennusta mieluummin kuin 

ilmaista jatkopaikkaa hyvitykseksi päivämäärän siirrosta.  
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Puheenjohtaja ehdottaa, että palataan asiaan Wanhan Sataman kanssa uudelleen 

tiukkaan sävyyn. Wanha Satama haluaa vastauksen huomiseen 3.9. mennessä, joka 

aiheuttaa vaikeuksia Alina-varauksen siirron suhteen.  

 

Pohditaan vaihtoehtoa, että pyydetään hinnanalennusta päivämäärän siirrosta ja 

yritetään siirtää jatkot esimerkiksi jonnekin osakunnalle. Puheenjohtaja toteaa, että 

voidaan pyytää hinnanalennusta jo siitä, että Kronoksen tapahtuma ollaan siirtämässä 

toiseen saliin 11.12. 

 

Varainhankintavastaava ehdottaa, että hyväksytään siirto, pyydetään hinnanalennusta 

ja jatkot järjestetään Alina-salissa viikon päästä. Henrik Hämäläinen saapui ajassa 

19.30.  

 

Puheenjohtaja ehdottaa, että pidetään alkuperäinen päivämäärä ja vaaditaan 

hinnanalennusta sillä perusteella, että sopimuksessa lukee E-sali. Toinen ehdotus, että 

hyväksytään päivämäärän siirto ja vaaditaan hinnanalennusta ilman jatkopaikkaa 

satamassa.  

 

Päätetään, että pidetään alkuperäinen päivämäärä ja vaaditaan pysymään 

alkuperäisessä sopimuksessa tai muuten vaaditaan hinnanalennusta salien vaihdosta. 

 

Juuso Jääskeläinen poistui ajassa 19.49. 

 

 

11. Käsitellään orientaatioviikon hankinnat 

Hallituksen Whatsapp-ryhmässä on esitetty, että beerpong-pöydän hankkiminen 

Kronokselle noin sadalla eurolla olisi pitänyt konsultoida hallitusta.  

 

Puheenjohtaja toteaa, että pöydän hankinta ei ole Kronoksen yhdistyksenä tekemä 

hankinta vaan tutoreiden tekemä ostos järjestötoiminnan ulkopuolelta. 
Taloudenhoitaja vahvistaa, että rahaa ei ole käytetty Kronoksen tililtä eikä raha ole 

kulkenut Kronoksen tilin kautta lainkaan. Vapaaehtoiset Kronoksen jäsenet ovat 

ostaneet yhteisesti pöydän.  

 

Puheenjohtaja huomauttaa, että tutorvastaavalla on ollut oikeus käyttää pieni summa 

Kronoksen varoista orientaatioviikon toimintaa varten ja varojen hallinta on 

taloudenhoitajan vastuulla. 

 

Todetaan, että ei ole toimittu Kronoksen orientaatioviikon hankintojen suhteen 

väärin.  

 

12. Päätetään oheistuotteiden hankkimisesta 

Ehdotetaan, että tehdään lomake, jossa ihmiset voivat sitovasti ilmoittaa ostavansa 

Kronos-collegepaidan. Varapuheenjohtaja lisää, että huomioidaan erityisesti myös 

laitoksen väki, alumnit ja uudet fuksit. Hyväksytään ehdotus. 
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Kangaskassien hankintaa ehdotetaan. Tarjotaan myös viime vuodesta poiketen 

kangaskasseja kyselyssä. Hyväksytään ehdotus. Taloudenhoitaja ja 

varainhankintavastaava ottavat oheistuotteiden hankinnan hoitamisesta vastuuta. 

Miina Määttänen tiedottaa laitoksen väelle ja alumneille kun tuotteita voi tilata. 

Päätetään, että tehdään ensiksi kysely, jossa kartoitetaan kuinka suuri tilaus on 

tulossa, jotta lopullinen hinta saadaan päätettyä.  

 

Minna Kouvalainen ja Timo Erävuori poistuivat ajassa 20.10. 

 

13. Päätetään Vegaaninen HYY-adressin allekirjoittamisesta 

Adressissa halutaan HYY:n ostavan vain vegaanisia elintarvikkeita. Päätetään, että 

Kronos allekirjoittaa adressin. 

 

14. Päätetään Kansakunta vaarassa menettää muistinsa-vetoomuksen 

allekirjoittamisesta 

Vetoomuksessa otetaan kantaa yksityisarkistojen rahoituksen menetyksen puolesta, 

jonka koetaan vaarantavan kansakunnan muistin. Päätettiin, että Kronos allekirjoittaa 

vetoomuksen.  

 

15. Keskustellaan haalarit päällä käyttäytymisestä ja päätetään sitä koskevien 

ohjesääntöjen muodostamisesta 

On ehdotettu, että laadittaisiin jonkinnäköiset ohjesäännöt kuinka Kronoslaisten tulisi 

esiintyä haalarit jalassa.  

 

Ehdotetaan, että tutorien tulisi haalarien jaossa muistuttaa uusia fukseja, että haalarit 

päällä tulisi käyttäytyä yleisten järjestyssääntöjen mukaisesti ja muutenkin 

mahdollisimman hyvin. Hallitusten jäsenten toivotaan puuttuvan huonoon 

käytökseen. Varapuheenjohtaja sanoo, että yhdistyslain mukaan on mahdollista 

erottaa jäsen, joka toistuvasti käyttäytyy huonosti.  

 

16. Keskustelua lähiopetuksesta 

Opintovastaava on esittänyt maisteriohjelman johtoryhmän kokouksessa Kronoksen 

hallituksen kannan, että opiskelijat haluavat palata lähiopetukseen. Opintovastaava on 

tuonut esiin, että viestintä laitoksen ja opiskelijoiden välillä on ollut kehnoa.  

 

Kokouksessa on tultu tulokseen, että Kronos aikoo lähteä viemään opiskelijoiden 

kanssa eteenpäin lähiopetus vaatimusta eteenpäin humanistisen tiedekunnan 

dekaanille. Anu Lahtinen suunnitellut tilaisuutta, jonne opiskelijat saavat tulla 

kertomaan mielipiteen ja tuntonsa lähiopetuksesta. Toivotaan reilua osallistujamäärää 

tilaisuuteen. 

Kannatetaan, että vetoomukseen pyritään saamaan mahdollisimman monta 

ainejärjestöä mukaan.  

 

17. Muut esille tulevat asiat 
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Ei muita esille tulevia asioita.  

 

18. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous ajassa 20.58. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

Tarkastanut: 

 

______________________________  ______________________________ 

Miina Määttänen                Pihla Pekonen 

      

 

Hyväksynyt: 

 

______________________________  ______________________________ 

Sander Kööbi                 Henni Smolander 

Puheenjohtaja      Sihteeri 


