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KRONOS RY 

 

PÖYTÄKIRJA 

Hallituksen kokous 9/2021 

 

Aika: 17.8.2021 klo 18.00 

Paikka: etäkokous, Zoom 

 

Läsnä 

Hallitus:  

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

Kouvalainen, Pihla Pekonen, Miina Mäntänen 

 

Virkailijat/muut: 

Juuso Jääskeläinen, Elena Eriksson, Kim Sjöström, Henrik Hämäläinen 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.03 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Juuso Jääskeläinen ja Aapo Grönroos 

saapuivat klo 18.03 

 

3. Kokouksen työjärjestys  

            Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kim Sjöström saapi ajassa 18.04 

 

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

Esitetään Jaakko Santavuorta ja Aapo Grönroosia pöytäkirjantarkastajiksi. Esitys 

hyväksyttiin. Esitettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. 

Esitys hyväksyttiin. 

 



Kronos ry Pöytäkirja Hallituksen kokous 9/2021 17.8.2021  2 (4) 

 
 

 

 

5. Menneet tapahtumat 

6-7.8 Retki Nuuksioon, osallistujia 4. Osallistujilla oli kivaa. 

11.8 Alumnipiknik, osallistujia 16. Suunniteltiin yhteistyötä alumnien kanssa. 

Muista kevään tapahtumista laitetaan liite myöhemmin pöytäkirjaan. 

 

6. Tulevat tapahtumat - Ilmoittautumiskäytännöt 

Varainhankintavastaava suunnitellut haalarimerkkien suunnitteluiltaa.  

Henrik Hämäläinen saapui 18.14. 

2020 tuutorit suunnitelleet järjestävänsä orientaatioviikko 2.0:n. Keskustelua 

ilmoittautumiskäytännöistä. Ehdotettu fuksikiintiötä tapahtumiin, sillä Avin linjausten 

mukaan voidaan ulkotapahtumiin ottaa maksimissaan 50 henkeä. Ehdotettu erillisten 

piknikien järjestämistä. Aapo Grönroos poistui 18.27.  

 

Historicus ilmaissut kiinnostuksensa osallistua 27.8 järjestettävälle piknikille. 

Esitettiin erillisten ilmolomakkeiden tekoa kleion seppelöintiin ja sitä seuraavalle 

piknikille. Mikäli ilmoittautuneiden määrä ylittyy järjestetään kaksi erillistä piknikkiä 

ja otetaan Kleion seppelöinnin osalle fuksikiintiöksi 25 henkeä. Esitys hyväksyttiin. 

Ehdotettu 2021 orientaatioviikolle tapahtumiin ilmoituslomakkeiden tekemistä ja 

2021 fukseille fuksikiintiötä, joka on yhtä suuri kuin fuksien määrä. 2021 tuutoreilla 

myös vanhemmista opiskelijoista etuoikeus olla paikalla. Esitys hyväksyttiin. 

Juhlatoimintavastaavat ottavat vastuun fuksisitseistä, mikäli sellaiset kyetään 

järjestämään.  

 

7. Toimialojen kuulumiset 

Ei ilmoitettavaa. 

 

8. Täytetään fuksiseikkailun kysely 

HYY:stä otettu yhteyttä ja kysytty 4-8.10 viikon sopivuutta fuksiviikolle. Kyseinen 

viikko sopii eikä kyselyä tarvitse siten täyttää. 

 

9. Keskustellaan lähiopetuksen paluusta pandemian päättyessä 
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Hallitus on huolestunut siitä ajatuksesta, ettei lähiopetukseen palattaisi pandemian 

päättymisen jälkeen. Massaluentojen pitämisestä etänä pandemian jälkeen on 

keskusteltu ja tämä herättänyt huolta. Aiemmassa kyselyssä ilmennyt negatiivinen 

suhtautuminen etäopiskeluun. Esitetty kyselyn tekemistä järjestölle asiasta. 

Huomautettu, että aiheesta on tehty jo kysely keväällä. Ehdotettu yleisen lausunnon 

tekemisestä asiasta ja yleisen keskustelutilaisuuden pitämistä asiaan liittyen. Esitys 

hyväksyttiin. 

 

10. Vuosijuhlien tilannekatsaus – Keskustellaan pienkeräysluvasta ja mahdollisesta 

toisen luvan hakemisesta 

Alumnikeräys tehty ja tällä hetkellä saatu noin 800e euroa alumneilta vuosijuhlia 

varten. Mikäli koronatilanne on joulukuussa huono niin vuosijuhlia on mahdollista 

siirtää vuodella eteenpäin, samoin laskutusta. Mahdollinen indeksikorotus tulossa. 

Sponsorihakemuksia tarkoitus lähettää syksyllä yrityksille. Keskustelua uuden 

pienkeräysluvan hakemisesta. Esitetty, että uutta pienkeräystä ei tehdä, vaan 

keskitytään ensisijaisesti kannatuslippujen myyntiin ja sponsorien hakemiseen. Esitys 

hyväksyttiin. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

Puheenjohtaja kysyi hallitukselta mahdollisen rokotepassin käyttämisestä Kronoksen 

tapahtumissa, mikäli sellainen jossain kohtaa tulee. Rokotepassin käyttöön Kronoksen 

tapahtumissa suhtauduttu suopeasti, mikäli maan hallitus päättää ottaa sellaisen 

käyttöön.  

Elena Eriksson poistui ajassa 19.05. 

Keskustelua koronan vaikutuksista tapahtumiin ja yliopistoelämään. Keskusteltu 

tiedotteen tekemisestä jäsenistölle rokotuksiin liittyen. Päätettiin, ettei tiedotetta 

tehdä. 

 

12. Kokouksen päätös 

Päätettiin kokous ajassa 19.15. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

Tarkastanut: 

 

______________________________  ______________________________ 

Aapo Grönroos                                      Jaakko Santavuori 

 

 

Hyväksynyt: 

 

______________________________  ______________________________ 

Sander Kööbi                 Tuukka Korhonen 

Puheenjohtaja      Sihteeri 


