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KRONOS RY 

 

PÖYTÄKIRJA 

Hallituksen kokous 11/2021 

 

Aika: 7.9.2021 klo 19.00 

Paikka: etäkokous, Zoom 

 

Läsnä 

Hallitus:  

Sander Kööbi (pj), Tuukka Korhonen (sihteeri), Jaakko Santavuori, Aapo Grönroos, Miina 

Mäntänen, Henni Smolander, Minna Kouvalainen 

 

Virkailijat/muut: 

Juuso Jääskeläinen, Henrik Hämäläinen, Aino Himanka, Melissa Roth 

 

 

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 kaksi (2) ääntenlaskijaa ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 

Esitettiin ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi samoja henkilöitä. Esitys 

hyväksyttiin. Esitettiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jaakko 

Santavuorta ja Henrik hämäläistä. Esitys hyväksyttiin. 
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5. Päätetään Wanhan Sataman kanssa solmitun tilavuokrasopimuksen 

purkamisesta 

Aiemmalla viikolla Wanhalta Satamalta tuli ehdotus vujujen siirtämisestä joko 4.12 

tai vaihtoehtoisesti pienempiin saleihin toisen päällekkäisen tapahtuman ajan. Viime 

kokouksessa päätettiin, ettei ehdotuksia hyväksytä. Asiasta ilmoitettiin Wanhalle 

Satamalle, jolloin ilmoitettiin, että Kronokselle ei pystytä järjestämään 11.12 sovittuja 

tiloja alkuperäisen sopimuksen mukaan. He tarjoutuivat palauttamaan jo maksetun 

osuuden vuokrasta. Yhdenvertaisuusvastaava ollut yhteydessä useampaan 

vaihtoehtoiseen tilaan. Ravintola Sipuli on jo esittänyt tarjouksen ja myös Bottaan ja 

Berghyddaniin on oltu yhteydessä. Keskustelua muista juhlatiloista. Ilmoitetaan kesän 

keräyksessä lahjoittaneille alumneille vuosijuhlapaikan muutoksesta.  

 

Esitettiin juhlien peruuttamista Wanhassa Satamassa ja jo maksetun tilavuokran 

ottamista takaisin. Päätettiin hyväksyä esitys. 

 

6. Päätetään alustavasti vaihtoehtoisesta vujupaikasta 

Tarjouksia ei olla kaikilta juhlatiloilta saatu. Keskustelua eri tilojen hyvistä ja 

huonoista puolista. Pyritään saamaan tila, jonne mahtuu paljon ihmisiä, sillä 

vuosijuhlia ei ole ollut muutamaan vuoteen. Esitetään, että valtuutetaan 

vuosijuhlatoimikunta huolehtimaan uuden tilan hankkimisesta vuosijuhlia varten. 

Esitys hyväksyttiin. 

 

7. Päätetään varainkeruukampanjassa kerättyjen rahojen käytöstä 

Poliisilta tullut hyväksyntä varainkeruukampanjassa saatujen rahojen uudesta 

käyttökohteesta. Esitetään, että varainkeruukampanjassa lahjoittaneilta pyydetään 

hyväksyntä rahojen käyttämisestä uudessa tilassa tapahtuviin vuosijuhliin. Ehdotus 

hyväksyttiin.  

 

8. Muut esille tulevat asiat 

Tuotiin ilmi ehdotus Kronoksen musiikkikerhon perustamisesta. Ehdotus sai 

kannatusta.  
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Esitetty paheksuntaa koronan ja etäopetuksen suhteen. Puheenjohtaja kiitti toimijoita 

edeltävien viikkojen aktiivisesta toiminnasta. Ilmaistiin hyväksyntää kronoslaisten 

toimintaa kohtaan. 

 

9. Kokouksen päätös 

Päätettiin kokous ajassa 19.38. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

Tarkastanut: 

 

______________________________  ______________________________ 

Henrik Hämäläinen                                      Jaakko Santavuori 

 

 

Hyväksynyt: 

 

______________________________  ______________________________ 

Sander Kööbi                 Tuukka Korhonen 

Puheenjohtaja      Sihteeri 


