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KRONOS RY 

 

PÖYTÄKIRJA 

Hallituksen kokous 13/2021 

 

Aika: 18.10.2021 klo 18.00 

Paikka: Lingva, Uusi ylioppilastalo 

Mannerheimintie 5A 5 krs. 

 

Läsnä 

Hallitus:  

Sander Kööbi (pj), Tuukka Korhonen (sihteeri), Jaakko Santavuori, Susanna Kinnula, Pihla 

Pekonen, Henrik Hämäläinen  

 

Virkailijat/muut: 

Juuso Jääskeläinen, Antti Nieminen, Tommi Laaksonen, Inka Saarela, Sanni Kanervo 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.30. 

 

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 Pihla Pekosta ja 

Henrik Hämäläistä. Esitys hyväksyttiin. 
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5. Toimialojen kuulumiset 

Varapuheenjohtaja ilmoitti klusterin tilamaksun olevan normaalia alempi, koska 

keväällä klusteria ei voitu käyttää. Muistutti tapahtumasiivouksen tärkeydestä ja 

sakon olevan 60e, mikäli tapahtumasiivoukset laiminlyödään. Kronoksen 

viikkosiivousvuoro on viikolla 44.  

Hol-vastaava ilmoitti Hol-seminaarin olevan Joensuussa 26-27.11. Teemana on 

rikosten historia. Hol-risteily pyritään järjestämään vuoden 2022 puolella. Kronoksen 

risteilyn järjestäminen sujunut hyvin.  

Opintovastaava ilmoitti Eino Jutikkala-luennon olevan 2.11, ilmoittautuminen on jo 

julkaistu. Hissakahvien suunnittelu lähtenyt käyntiin, tarkoitus järjestää hissakahvit 

Topeliassa.  

Juhlatoimintavastaava ilmoitti sitsien valmisteluiden etenevän hyvin. Keskustelua 

tulevien sitsien logistiikasta.  

Työelämävastaava ilmoitti mahdollisesta excusta Euroopan parlamentin Suomen 

toimistoon. 

 

6. Menneet tapahtumat 

Ehdotettu pöytäkirjaan liitettäväksi listaa menneistä tapahtumista. Ehdotus 

hyväksyttiin. 

 

Lista menneistä tapahtumista: 

3.9 Viinipiknik, 45 osallistujaa 

6.9 Peli-ilta, 35 osallistujaa 

8.9 Puistositsit, 45 osallistujaa 

10.9 Fuksiaiset, 90 osallistujaa 

30.9 Haalarimerkkien ompeluilta, 15 osallistujaa 

6.10 Leffailta, 25 osallistujaa 

 

7. Tulevat tapahtumat 

 

1. Seminaariristeilyn turvallisuuskäytännöt 

Keskustelua risteilyn turvallisuudesta. Pyritään muistuttamaan osallistujia turvallisen 

tilan periaatteista ennen lähtöä, vaikka ei ollakaan yliopiston tiloissa. Mietitty 
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häirintäyhteyshenkilön nimeämistä risteilylle. Puheenjohtaja ilmoitti olevansa 

käytettävissä häirintäyhteyshenkilöksi. Myös tuutoreihin voi ottaa yhteyttä 

ongelmatilanteissa. Jaetaan häirintäyhteyshenkilön yhteystiedot osallistujille. 

Ilmoitetaan jäsenistölle, että risteilylle ei laiteta haalareita päälle.  

 

2. Pikkujoulujen ajankohta 

Ehdotettu muutaman klusterikoulutuksen saaneen henkilön jäämistä auttamaan fukseja 

pikkujoulujen loppusiivouksessa. Ehdotus hyväksyttiin. Ehdotettu, että fuksit ja toisen 

vuoden opiskelijat järjestävät pikkujoulut yhdessä. Ehdotus hyväksyttiin. 

Kokoustekninen tauko klo 19.02.  

Kokousta jatkettiin 19.06. Päätettiin, että juhlatoimintavastaavat päättävät pikkujoulujen 

päivämäärän ja tarkistavat päivämäärän puheenjohtajalta.  

 

3. Sitsien 25.10 tilanne 

Sitsien valmistelut edennet hyvin. Menu suunniteltu. Parhaiten pukeutunut palkitaan. 

Päätettiin nostaa osallistujamäärä 70 hengestä 80 henkeen.  

Urheiluvastaava ilmoitti tulevasta Megazone-reissusta, ajankohta marraskuun puolella. 

Eino Jutikkala-luento 2.11. 

 

8. Varainhankintavastaavan ja hissakahvikoordinaattorin eroilmoitus 

-Käsitellään ilmoitus 

Varainhankintavastaava ja hissakahvikoordinaattori Aapo Grönroos on jättänyt 

eroilmoituksensa puheenjohtajalle ja sihteerille.  

-Suunnitellaan tyhjäksi jääneiden virkojen toteuttaminen 

Opintovastaava ilmoittanut halunsa hoitaa hissakahvikoordinaattorin tehtävää. 

Päätettiin nimittää opintovastaava Pihla Pekonen hissakahvikoordinaattoriksi. Hol-

vastaava ilmoittanut halunsa hoitaa merkkien lähettämisen. Varapuheenjohtaja 

ilmoitti halunsa hoitaa astiavuokraukset. Puheenjohtaja huolehtii kangaskassien ja 

collegeiden hoitamisesta. 

Päätettiin järjestää jonkinlainen hallituksen ja virkailijakunnan 

ryhmäytymistapahtuma.  
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9. Päätetään Dilemman vetoomuksen lähiopetukseen palaamisesta 

allekirjoittamisesta 

Dilemma ry on esittänyt vetoomuksen lähiopetukseen palaamisesta. Esitettiin 

vetoomuksen allekirjoittamista. Esitys hyväksyttiin. 

 

10. Päätetään Humanisticumin ansiomerkin saajan ehdottamisesta 

Esitetty Martin Varamaa Humanisticumin ansiomerkin saajaksi Kronoksen puolelta. 

Päätettiin esittää Martin Varamaa Humanisticumin ansiomerkin saajaksi.  

 

11. Vuosijuhlien tilannekatsaus 

Vuosijuhlatoiminkunnan jäsenet käyneet vierailemassa Bottalla vuosijuhlien tiimoilta. 

Bottalle mahtuu 160 henkeä. Keskustelua mahdollisista kiintiöistä opiskelijoille, 

alumneille ja kutsuvieraille. Päätettiin tehdä yleinen ilmoittautuminen kaikille, 

ilmoittautuminen alustavasti auki 8.11. 

  

12. Muut esille tulevat asiat 

Puheenjohtaja totesi lähikokousten olevan jees. 

 

Ehdotettu kirjoituskerhoa perustettavaksi. Kerho tarjoaisi mahdollisuuden saada 

vertaistukea, päästä esittelemään muille omia tekstejä ja mahdollisesti jopa pyytää 

kirjailijoita kerhon vieraaksi. Kirjoittaa saa millä tahansa kielellä. Tehdään mainos, 

joka voidaan jakaa myös Humanisticumin sähköpostilistalle. Informaatiota kerhosta 

välitetään jäsenistölle.  

 

12.11 nakkeilu Humanisticumin vuosijuhlilla. Juhlatoimintavastaavat pääsevät 

alustavasti paikalle. 

 

Esitetty Subin ja Kronoksen astiastojen yhdistämistä. Yhdistäminen hyödyttäisi 

molempia järjestöjä ja helpottaisi astiavuokrien logistiikan hoitamista. Isompi astiasto 

olisi myös houkuttelevampi asiakkaille. Päätettiin selvittää astiastojen yhdistämisen 

mahdollisuutta.  

 

13. Kokouksen päätös 
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            Päätettiin kokous ajassa 19.54. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

Tarkastanut: 

 

______________________________  ______________________________ 

Pihla Pekonen                                                     Henrik Hämäläinen 

 

 

Hyväksynyt: 

 

______________________________  ______________________________ 

Sander Kööbi                 Tuukka Korhonen 

Puheenjohtaja      Sihteeri 


