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KRONOS RY 

 

PÖYTÄKIRJA 

Hallituksen kokous 2/2022 

 

Aika: 26.1.2022 klo. 18:00  

Paikka: Verkkokokous, Zoom 

 

Läsnä 

Hallitus:  

Pihla Pekonen (pj), Miina Määttänen, Venla Silvennoinen (sihteeri) , Jaakko Santavuori, 

Sanni Kanervo, Minna Kouvalainen,  Melissa Roth, Aino Himanka, Mikko Koskinen. 

 

Virkailijat/muut: 

Tuukka Korhonen, Elena Eriksson, Riikka Korteniemi, Iiris Lehmonen, Konsta Alakomi, 

Henni Smolander, Lilja Löfqvist, Roope Pölhö.  

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18:02 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen työjärjestys  

 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
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Esitetty pöytäkirjantarkastajiksi  Tuukka Korhosta ja Jaakko Santavuorta. Hyväksyttiin 

heidät.  

 

5. Merkkivastaavan nimittäminen 

 

Päätetään merkkivastaavan viran perustamisesta. Viran tarkoituksena olisi suunnitella ja 

tehdä Kronokselle uusia merkkejä. Hyväksyttiin. Susanna Kinnulaa ehdotettiin, ja hänet 

nimitettiin tehtävään. 

 

6.  Toimialojen kuulumiset 

 

Varapuheenjohtajalla kaikki hyvin. Puheenjohtajan kanssa käyty läpi käytännön asioita.  

 

Taloudenhoitaja odottaa  ensimmäistä tiliotetta. Pankin vaihtaminen ehkä ohjelmassa. 

Muutama maksumuistutus lähetetty. Menneissä tapahtumissa ollut epäselvyyksiä jäsenistöllä 

hinnasta ilmoittautumishetkellä.  

 

Tiedottajalla kaikki hyvin. Kulttuuritoimintavastaavan avustuksella suunniteltu hallituslaisten 

sekä virkailijoiden kuvaukset. Esittelytekstit tarvitaan hallituslaisilta perjantaihin mennessä. 

Haalaripostaus tulossa, kiitos sponsoreille.  

 

Juhaltoimintavastaavat ovat tavanneet eilen toimintasuunnitelman tiimoilta.  

 

Opintovastaava on saanut järjesteltyä Zoom kahvihuone. Arkistovastaava tulee mukaan 

kahvihuoneen sisällön suunnitteluun. Arkistovastaavalla ei mitään uutta. 

 

Yhdenvertaisuusvastaava on tehnyt turvallisen tilan periaatteista kerhoille lomakkeen. Tästä 

vielä myöhemmin instagram-julkaisu tiedottajan kanssa.  

 

Työelämä- ja alumnivastaava suunnittelee jotain rennompaa ja matalan kynnyksen toimintaa 

alumnien kanssa. Mahdollisesti kutsutaan alumneja kahvihuoneelle. Myös Specia-asiat 

kuuluvat nyt samalle henkilölle.  

 



Kronos ry Pöytäkirja Hallituksen kokous 2/2022 26.1.2022  3 (5) 

 
 

 

Roope Pölhö liittyi ajassa 18:19. 

 

Kulttuurivastaavat ovat tehneet toimintasuunnitelman ja suunnittelevat 

merkkiompelutapahtumaa heti alkuun, tällä hetkellä ei ole rajoitusten vuoksi kuitenkaan 

mitään konkreettista suunnitteilla.  

 

Liikuntavastaavat ovat suunnitelleet Polhon urheiluvastaavan kanssa 

rusettiluistelutapahtumaa ystävänpäiväksi. Sen lisäksi ei muuta koronarajoitusten takia, 

tulevaisuudessa suunnitteilla toivottavasti kerran kuussa urheilutapahtumaa. 

 

Tilavastaavalla ei kummempaa, viimeviikolla jaettu huppareita ja kangaskasseja.  

 

Hol- vastaava ei päässyt ensimmäiseen Holin kokoukseen.  Hol mahdollisesti nostaa 

jäsenmaksuja 3 euroon ja tämä sai Kronokselta. Holin puheenjohtaja haluaisi tulla 

ainejärjestöjen kokouksen mukaan kerran esittäytymään.  

 

Kronikka on tavannut sunnuntaina, vaihtoivat ideoita. Ensi viikolla tarkoitus järjestää 

suunnittelukokous. Järjestölehtituen hakemisesta keskusteltiin.   

 

 

7. Kronoksen kerhojen turvallisen tilan periaatteisiin sitouttavan dokumentin 

esittely 

 

Esitellään dokumentti, joka noudattelee HYY:n linjauksia. Kaikille hallituksen jäsenille 

pyyntö perehtyä dokumenttiin, sillä hallituksen jäseninä edustetaan Kronosta, ja tulisi 

noudattaa näitä periaatteita.  Toisessa dokumentissa esillä kerhojen toimintaohjeet. Kerhon 

vastuuhenkilö allekirjoittaa, ja hän on vastuussa samalla siitä, että kerhoissa noudatetaan 

periaatteita. Ongelmatilanteissa yhteys yhdenvertaisuusvastaavaan.  

 

Henni Smolander poistui kokouksesta ajassa 18:40.  
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8. Whatsapp-tiedotuskanavan esittely 

 

Uusi tiedotuskanava. Fuksit olivat olleet epätietoisia tapahtumista, ja asioita mennyt ohi. 

Ryhmään tulisi viestioikeudet muutamalle hallituksen jäsenelle. Enemmistö kannattaa 

ryhmän perustamista. Varapuheenjohtaja ja kulttuurivastaava ottavat asian hoidettavakseen.  

 

9. Kronoksen kirjakeräys vähävaraisille lapsille ja nuorille 

 

Tiedottajan idea. Paljon ollut puheena se, että nuoret ja lapset ei lue. Tarkoitus kerätä kirjoja 

ja lahjoittaa ne jonnekin. Tiedottaja ottaa tämän selvitettäväkseen, ei tiukkaa aikataulua.  

 

10.  Koronatilanne yliopistolla 

 

Hallitus keskusteli Polhon kanssa järjestettävän luistelutapahtuman koronaturvallisuudesta.   

Päätetään virallisesti tapahtuman kohtalosta seuraavassa kokouksessa helmikuun alussa.  

 

11. Sovitaan vuosikokouksen ajankohta 

 

 Ehdotettu 10. päivä helmikuuta 2022.  Sovittu ajankohdaksi kyseinen päivä.  

 

12. Muut esille tulevat asiat 

 

Taloudenhoitaja avaa haalarikysymystä lisää, Kronos ei ole kuitenkaan nyt näillä näkymin 

maksamassa kyseistä laskua.  

Taloudenhoitaja ehdottaa, että päätoimittajista joku tulee paikalle budjettikokoukseen.  

Potter-komero päätettiin järjestää yhdessä varainhankitavastaavan sekä 

juhlatoimintavastaavien kanssa.  

 

13. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous ajassa 19:21. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

Tarkastanut: 

 

______________________________  ______________________________ 

Tuukka Korhonen                                                  Jaakko Santavuori 

 

Hyväksynyt: 

 

______________________________  ______________________________ 

Pihla Pekonen                           Venla Silvennoinen 

Puheenjohtaja      Sihteeri 


