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Kronos ry:n toimintakertomus 2010 
 

Kronos ry on vuonna 1945 perustettu Suomen ja Pohjoismaiden historian sekä yleisen historian 

opiskelijoiden ainejärjestö. Kyseiset oppiaineet kuuluvat humanistisen tiedekunnan filosofian, 

historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen. Vuosittain Kronoksen jäseniksi liittyy 

noin 40 opiskelijaa, ja jäsenmäärämme oli vuoden 2010 alussa 245 henkilöä. Kronoksen toiminta 

jatkui koko vuoden 2010 erittäin monipuolisena ja tehokkaana. Vakiintuneet perinteet loivat 

vankan pohjan järjestön toiminnalle, joskin toki kehiteltiin myös uudenlaisia tapoja koko 

jäsenistön tavoittamiseksi. Kulunut vuosi oli jälkeenpäin tarkasteltuna erittäin onnistunut ja 

menestyksekäs. 

Toiminnan järjestämisestä vastaavat hallitus, virkailijakunta sekä erilaiset toimikunnat ja kerhot. 

14-henkisen hallituksen jäsenet vastaavat yhteisten asioiden lisäksi kukin omasta toimialastaan 

ja toimivat yhteyshenkilönä muihin toimielimiin. Hallitus kokoontui vuoden aikana 16 kertaa. 

Näiden kokousten lisäksi pidettiin sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset helmikuussa ja 

joulukuussa. Vuonna 2010 hallituksen rinnalla toimi ensimmäistä kertaa virkailijakunta, jonka 

jäsenet vastasivat omista toimialoistaan yhteistyössä hallituksen kanssa. 

Hallituksen ja virkailijakunnan apuna oli vuonna 2010 useita toimikuntia: juhla-, kulttuuri-, 

näytelmä-, vuosijuhla- ja pääsykoeopastoimikunta sekä järjestölehti Kronikan toimituskunta. 

Näistä suurin osa on toiminut jo useiden vuosien ajan. Kronoksessa toimi myös kaksi kerhoa: 

leipomiseen ja käsitöihin keskittyvä Pullakerho sekä Pelikerho. Erilaisissa kerhoissa ja 

toimikunnissa toimi vuoden aikana kymmeniä kronoslaisia, ja niiden avulla pystyimme 

tarjoamaan entistä monipuolisempia tapoja osallistua toimintaamme. Toimikuntien välityksellä 

ja suoraan jäsenistölle suunnattujen kyselyiden avulla saimme palautetta, jonka avulla 

pystyimme kehittämään toimintaamme toivotunlaiseen suuntaan. 

Toimijoiden määrän kasvettua olemme kiinnittäneet myös entistä enemmän huomiota 

tiedonsiirtoon. Uudet ja vanhat toimijat tutustuvat toisiinsa perinteisessä hallituksen 

vaihtokaronkassa Uuden Ylioppilastalon kellarisaunalla tammikuun alussa sekä 

kahdenkeskeisissä tapaamisissa edeltäjiensä kanssa. Lisäksi ensimmäistä kertaa vanha ja uusi 

hallitus sekä virkailijat lähtivät yhteiselle mökkireissulle viikonlopuksi helmikuun alussa. Mökillä 
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tutustuttiin kanssatoimijoihin, jaettiin edellisten vuosien tietoutta ja suunniteltiin yhdessä 

tulevan vuoden toimintaa. Kronoksella on myös ollut vuoden 2009 lopusta alkaen käytössä oma 

wikisivusto. Se sisältää muun muassa järjestön kannalta laajan olennaisten dokumenttien 

arkiston sekä tietoja edellisten vuosien toiminnasta, jotka auttavat tiedon siirtymistä uusille 

toimijoille pitkälle tulevaisuuteen. 

Ahkera jäsenistömme vaikutti vuonna 2010 niin yliopistolla kuin ylioppilaskunnassakin. 

Yhteydenpito hallinnon opiskelijaedustajiin sekä historian oppiaineiden henkilökuntaan oli 

tiivistä. Hallituksemme tapasi vuoden alussa oppiaineidemme henkilökuntaa oppiaineryhmän 

tapaamisessa, ja keskusteluyhteys säilyi luontevana ja avoimena koko vuoden. Perinteiset 

kerran lukukaudessa järjestettävät oppiainejuhlat ja loppuvuodesta aloitetut oppiainekahvit 

mahdollistivat henkilökunnan ja opiskelijoiden kohtaamisen hieman rennommassa ilmapiirissä. 

Pääpaino oli luonnollisesti opiskelijoiden edunvalvonnassa, opetuksen kehittämisessä ja 

tuutorointiyhteistyössä. 

Opintovastaavamme ottivat aktiivisesti osaa oppiaineemme ja laitoksemme eri toimielimiin ja 

toivat siten opiskelijoiden äänen kuuluviin muun muassa opetusta suunniteltaessa. Uusien 

laitosrakenteiden vakauttaminen ja kehittäminen toimiviksi kokonaisuuksiksi olivat keskeisiä 

teemoja läpi vuoden tiedekunnassa, ja Kronos oli omalta osaltaan turvaamassa opiskelijoiden 

asemaa tässä kehityksessä. Samoin loppuvuodesta, kun keskeiseksi nousi tiedekunnan 

opiskelukokonaisuuksien kehittäminen, olivat kronoslaiset vahvasti mukana kehitystyössä ja 

ottivat kantaa opiskelijoiden etujen puolesta. Nämä kehitysprosessit jatkuvat edelleen ja 

kuluneena vuonna vaalitut yhteydet yliopiston hallintoon ovat varmasti tärkeässä roolissa 

vastaisuudessakin. Vuoden aikana tehtiin myös tiivistä yhteistyötä Akavan Erityisalojen kanssa 

varsinkin työelämätilaisuuksien saralla. 

Yhteistyömme muiden järjestöjen kanssa oli tänä vuonna aiempaa laaja-alaisempaa. Lähimpiä 

yhteistyökumppaneitamme olivat sisarainejärjestömme, ruotsinkielisten historian opiskelijoiden 

Historicus rf sekä valtiotieteellisen tiedekunnan poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian 

opiskelijoiden ainejärjestöt, Polho ry ja Taso ry. Järjestimme monipuolista toimintaa näiden 

kolmen järjestön kanssa pitkin vuotta. Lisäksi tänä vuonna monissa perinteisissä 

historiajärjestöjen tapahtumissa oli mukana myös taidehistorian opiskelijoiden ainejärjestö 
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Eidos ry. Kansainvälisissä asioissa teemme yhteistyötä International Students of History 

Associationin Helsingin järjestön (ISHA-Helsinki) kanssa. Olimme muun muassa mukana 

järjestämässä suurta vuosittaista seminaaria, joka pidettiin vuonna 2010 Helsingissä. Muiden 

kaupunkien historiajärjestöihin pidettiin yllä suhteita niin valtakunnallisen historian 

opiskelijoiden järjestön Historian opiskelijoiden liiton kuin kahdenvälisten suhteidenkin 

välityksellä. Lisäksi teimme yhä suuremmassa määrissä yhteistyötä muiden humanistijärjestöjen 

sekä tiedekuntajärjestö Humanisticum ry:n kanssa. Varsinkin uudet toimitilamme 

humanistiklusterissa mahdollistivat monipuolisen yhteistyön ja tutustumisen muihin 

humanisteihin, tämä näkyi muutamissa yhteisissä klusteri-illan vietoissa. Tulevaisuudessa 

klusteri tulee mahdollistamaan varmasti vielä laajemman ja monipuolisen yhteistyön. Lisäksi 

harjoitimme myös nakkivaihtoa fysiikan opiskelijoiden ainejärjestö Resonanssi ry:n kanssa, jonka 

pohjalta syntyi myös idea yhteisistä sitseistä, jotka pidetään helmikuussa 2011. 

Kronos omistaa noin 100 hengen astiaston, josta huolehtii oma virkailija. Astiasto sisältää 

pöytäjuhlissa tarvittavien ruokailuastioiden lisäksi myös runsaan määrän ruuanlaittovälineitä, ja 

sitä käytetään runsaasti järjestön omissa tilaisuuksissa sekä vuokrataan muille HYY:n alaisille 

järjestöille. Se onkin olennainen osa omaa varainhankintaamme. Astiasto on myös osa 

ympäristöohjelmaamme, sillä se vähentää kulutusta sekä omalla järjestöllämme että 

vuokraamisen myötä myös mahdollisesti yhteistyöjärjestöillämme.  Vuonna 2010 virkailijana 

toimi Antti Kiuru, joka huolehti astiaston yleiskunnosta ja riittävyydestä inventaarioiden avulla 

sekä koordinoi vuokraustoimintaa. 

Myös haalarimerkkien myynti on olennainen osa Kronoksen varainhankintaa. Meillä toimi 

vuonna 2010 haalarimerkkivastaava, joka huolehti haalarimerkkivarastojen täydentämisestä ja 

uusien haalarimerkkien tilaamisesta. Haalarimerkkivastaavana toimi Noora Honkakari. Vastaava 

huolehti myös haalarimerkkien myynninorganisoinnista eri tilaisuuksiimme. 

Ympäristöystävällisyys on olennainen osa Kronoksen toimintaa ja yhdistyksellämme on ollut 

vuodesta 2007 lähtien oma ympäristösuunnitelma. Koska humanistiklusterissa on yhteiset 

kierrätysjärjestelmät, toimi toimitilavastaavamme myös ympäristövastaavana, ja näin pystymme 

parhaiten olemaan mukana tilojen ympäristöystävällisyyden kehittämisessä. Tilojen osalta 

ympäristöasioista huolehdimme myös laitoksen tiloissa sijaitsevassa opiskelijahuoneessa. Myös 
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tapahtumissa otettiin huomioon ympäristönäkökulmat muun muassa suosimalla kestäviä 

ratkaisuja sekä kotimaisia tuotteita. Suosimme lisäksi vuonna 2010 aineettomia lahjoja 

vuosijuhlatervehdyksissämme. 

Alumnitoiminnan kehittäminen on ollut yksi pitkäaikaisia tavoitteitamme ja vuonna 2010 

saimme vakiinnuttua toimintaa. Yhteyksiä alumneihin pidettiin yllä pääasiassa 

työelämävastaaviemme kautta. Alumneja oli puhumassa tilaisuuksisamme, kävimme vierailuilla 

entisten kronoslaisten työpaikoilla sekä järjestimme kaksi alumni-iltaa. Lisäksi alumneja 

haastateltiin lehteemme Kronikkaan. Näin saimme luotua arvokkaita yhteyksiä entisten ja 

nykyisten toimijoiden välille. Kronos oli myös mukana suunnittelemassa historian oppiaineiden 

matrikkeliprojektia, jonka tarkoitus on koota Kronoksen 70-vuotisjuhlavuodeksi matrikkeli 

historiaa opiskelleista henkilöistä aina vuodesta 1828 lähtien. Projektia koordinoi FM Vesa-Matti 

Ovaska. 

Uusia aluevaltauksia Kronoksen toiminnassa olivat Pääsykoeoppaan julkaiseminen sekä 

seminaarien järjestäminen. Pääsykoeopas on turkulaisen Kritiikki ry:n vuonna 2009 julkaiseman 

oppaan inspiroima projekti, jonka lopputuloksena julkaistiin Kronoksen verkkosivuilla 

helmikuussa 2010 historiaa opiskelemaan hakeville tarkoitettu opas. Oppaan tarkoitus on 

tasapuolistaa hakijoiden mahdollisuuksia valmentautua pääsykokeisiin ilman kalliita ja 

kaupunkeihin keskittyneitä valmennuskursseja. Oppaasta saatiin paljon myönteisiä 

kommentteja uusilta opiskelijoilta, jotka olivat käyttäneet sitä hakuprosessin tukena. Tietoa 

oppaasta levitettiin muun muassa Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton ja Suomen 

opinto-ohjaajien liiton kautta. Pääsykoeoppaan teosta vastasi virkailijavetoinen toimikunta, joka 

aloitti loppuvuodesta 2010 tekemään seuraavan vuoden opasta. 

Seminaarien järjestäminen on ollut yksi Kronoksen varhaisimpia toimintamuotoja, ja halusimme 

tuoda sen takaisin osaksi toimintaamme. Järjestimme 22.1.2010 yhteistyössä Tason, Polhon, 

Eidoksen ja Historiallisen yhdistyksen kanssa seminaarin teemalla “1900-luku, murroksen 

vuosisata”. Kustakin oppiaineesta oli puhujana joku nuorempi tutkija, joka alusti omasta 

tutkimuksestaan ja tämän jälkeen keskustelimme aiheista ja vietimme iltaa rennommissa 

merkeissä. Alustuksia oli kuuntelemassa päivän aikana yhteensä noin 50 henkilöä. Tarkoituksena 

oli tuoda oppiaineissa tehty tutkimus lähemmäksi opiskelijoita ja lisätä opiskelijoiden ja 
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tutkijoiden yhteistyötä. Mielestämme onnistuimme täyttämään nämä tavoitteet varsin 

mainiosti. Samalla opiskelijat pääsivät myös tutustumaan eri oppiaineiden sisältöön, mistä 

saattaa olla hyötyä tulevaisuudessa esimerkiksi sivuaineita tai korvaavia luentoja pohdittaessa. 

Vuoden toinen seminaari järjestettiin marraskuussa, jolloin järjestettiin opintovastaaviemme 

ideoima opiskelijaseminaari, jota oli ryhdytty suunnittelemaan ja toteuttamaan jo keväällä. 

Opiskelijaseminaarissa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat pitivät esitelmiä kandidaatin ja pro 

gradu -tutkielmistaan. Tarkoituksena oli toisaalta päästää ensimmäisiä tieteellisiä tutkimuksiaan 

tekevät opiskelijat harjoittelemaan töidensä esittelyä ja toisaalta myös tarjota kuulijoille ideoita 

ja oivalluksia omia tutkielmiaan varten. Seminaarin järjestelyissä pyrittiin luomaan myös 

yhteyksiä muiden yliopistokaupunkien historian opiskelijoihin ja iloksemme saimme puhujan 

Oulusta asti. 

Jokavuotinen opintomatka lienee myös kuluneena vuonna ollut kevätlukukauden kohokohta. 

Kohteena oli tällä kertaa Tukholma ja sen välitön ympäristö, jonka historiallisiin tunnelmiin 

tutustui runsaan viikon ajan yhteensä 30 kronoslaista. Kronoksen puolesta matkaa järjestivät 

HUK Jouni Kittelä ja Fil.yo Eero Kaukomies. Oppiaineiden puolesta matkanjohtajina toimivat jo 

kahdeksatta kertaa yliopistonlehtori FT Tuomas Heikkilä ja dosentti FT Liisa Suvikumpu, jotka 

myös arvioivat matkaan liittyvät opintosuoritukset. Opintomatkalaiset tekivät myös kaksi 

kokopäivänretkeä kaupungin ulkopuolelle. Syvempi tutustuminen Tukholman kaupungin ja 

Ruotsin historiaan oli monelle matkaajalle avartava kokemus. Näinkin lähellä sijaitsevasta ja 

kaikkien tuntemasta kohteesta löytyi yllättäen paljon uutta historiaan liittyvää tietoa. Jälleen tuli 

todistetuksi opintomatkojen ylivoimainen kyky luoda historiaa eläväksi autenttisten 

tapahtumapaikkojen ja hyvin suunniteltujen alustusten kautta. 

Kronoksen toiminta vuonna 2010 oli erittäin monipuolista ja sen tarkoitus oli tarjota jokaiselle 

jäsenelle jotain. Tapahtumia järjestettiin runsaasti ja nekin, jotka eivät ole niin kiinnostuneita 

tapahtumallisesta puolesta, huomioitiin muun muassa opinto- ja edunvalvonta-asioissa. HYY:n 

toiminta-avustus oli keskeisessä osassa mahdollistamassa tämän toiminnan toteuttamista, 

vaikka sen rinnalla harjoitettiin myös monipuolista omaa varainhankintaa. 

Sanna Supponen     Anni Lindholm 
Puheenjohtaja      Varapuheenjohtaja 
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Arkisto ja matrikkeli 

Järjestömme tuottaman materiaalin arkistointi on ollut tärkeää Kronokselle jo perustamisesta 

alkaen. Arkistoamme säilytetään 1990-lukuun asti Kansalliskirjaston kokoelmissa ja sitä 

uudempia materiaaleja opiskelijahuoneen arkistokaapista. Huolehdimme, että arkistomme on 

asianmukaisesti järjestyksessä sekä noudatamme arkistoalan suosituksia sen ylläpidossa. 2010 

vuoden aikana arkisto inventoitiin ja järjestettiin opiskelijahuoneessa säilytettävän materiaalin 

osalta ja vuoden aikana kertynyt arkistoaineisto talletettiin asianmukaisesti. 

Jäsenluetteloon on lisättiin vuoden aikana liittyneet uudet jäsenet ja siitä poistettiin 

valmistumisensa myötä jäsenyytensä menettäneet henkilöt. Matrikkelia ylläpidetään sähköisenä 

tietokantana sekä matrikkelikirjana. 

Toni Piipponen 
Arkiston ja matrikkelinhoitaja 
 

Ekskursiot 

Kuluneena vuonna Kronoksessa iloittiin perinteisten ulkoilmatapahtumien parissa. 

Ekskursiovastaava toimi yhteistyössä erityisesti juhlatoiminta- ja liikuntavastaavien kanssa. 

Perinteisten juhlapäivien tapahtumat, laskiainen ja vappu, olivat jälleen osallistujamäärältään 

suuria sekä toiminnaltaan eläviä ja ikimuistoisia. Laskiaiseen valmistauduttiin haalarimerkkien 

ompeluillassa. Samalla rakennettiin myös Kronoksen oma laskuväline, joka osallistui 

Ullanlinnanmäen laskukilpailuun laskiaistiistain riennoissa. Muuten laskiainen sujui pulkkailun ja 

liikuntavastaavan järjestämän perinteisen mäkihyppykilpailun merkeissä. Talvirientojen jälkeen 

Kronoksen tarjoama hernekeitto lämmitti mäkihyppyharrastajia Humanistiklusterissa 

laskiaisriehan jälkeen. Samalla näytettiin myös järisyttävä kronoslaisten kuvaama laskiaiseen 

sijoittuva spektaakkelielokuva Matti. Huhtikuussa järjestettiin yhteistyössä muiden Helsingin 

historia järjestöjen kanssa syksyisen fuksisuunnituksen käänteisversio Airotsih, jossa fuksit 

järjestivät vanhemmille opiskelijoille kaupunkisuunnistuksen. Vapun juhlinta aloitettiin aattona 

seppelöimällä Kansallisarkiston Kleio-patsas. Kyseessä on Kronoksen vanha perinne, joka 65. 

juhlavuoden kunniaksi herätettiin henkiin yhteistyössä Kansallisarkiston kanssa. Vappua 
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jatkettiin Suomenlinnassa Kronoksen ja Historicuksen perinteisen yhteispiknikin muodossa, jossa 

yhdessä liikuntavastaavan kanssa järjestettiin palloilua ja rentoa ohjelmaa sekä perinteiseen 

tapaan pidettiin leikkimielinen fuksikaste. Päivän aikana nähtiin myös näytelmätoimikunnan 

ulkoilmaesitys. Vapunpäivänä järjestömme kestitys Kaivopuistossa piti huolen siitä, että 

jäsenistöllä energiaa riitti vielä rentoon yhteisoloon ja hengen lujittamiseen juhlaväsymyksestä 

huolimatta. 

Kesäkuussa järjestetty jokavuotinen kesäpiknik Tervasaaressa oli jälleen yleisömäärältään 

menestys: yli 50 ihmistä tuli kokoamaan kesän kuulumiset, heittelemään frisbeetä ja potkimaan 

palloa. Syksyn ehdoton kohokohta oli jo useiden vuosien ajan järjestetty Tukholman 

seminaariristeily, joka keräsi mukavan määrän kulttuurinnälkäisiä ulkomaanmatkaajia. Matkalla 

tutustuttiin niin kotimaiseen risteilykulttuuriin kuin Ruotsin pääkaupungin nähtävyyksiinkin. 

Marraskuun lopussa järjestettiin perinteinen Antinpäivän appro, tällä kertaa vierailimme K-junan 

reitin varrelta löytyneissä viihderavintoloissa. Lisäksi Kronos osallistui 6.12. itsenäisyyspäivän 

ylioppilaiden soihtukulkueeseen ensi kertaa omalla lipullaan. 

Henri Hannula 
Ekskursiovastaava 
 

Juhlatoiminta 

Juhlatoiminta tarjosi tänä vuonna jäsenistöllemme lisämaustetta opiskelun lomaan, loi 

opiskelijoihin yhteishenkeä ja oli mukana tutustuttamassa uusia opiskelijoita railakkaalla tavalla 

juhlatoimintaan. Juhlatoimintavastaavien apuna toimivat tänäkin vuonna juhlatoimikunnan 

jäsenet ja tiivistä yhteistyötä tehtiin läpi vuoden muiden toimialojen kanssa. Harrastimme myös 

koko vuoden ajan “nakkivaihtoa” Resonanssi ry:n kanssa eli hoidimme toistemme bileiden 

järjestysmiestehtäviä vastavuoroisesti. Tämä mahdollisti sen, että myös järjestäjät pystyivät 

viettämään iltansa toisinaan rennommin. Yhteistyö poiki hyvät suhteet myös tulevaisuuden 

varalle ja keväällä 2011 järjestämmekin yhteissitsit. 

Uunituoreet juhlatoimintavastaavat laittoivat juhlatoiminnan käyntiin kevätkauden 

avajaisbileillä, teemallaan ”Tule sellaisena kuin et ole”. Juhlat olivat varsin onnistuneet. 19.3. 

järjestimme ensimmäistä kertaa akateeminen keskusteluillan, joka tarjosi uudentyyppisen 
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illanvieton rennon tiedekeskustelun ja leppoisan musiikin muodossa klusterissa - tapahtuma 

otettiinkin positiivisesti vastaan. Vapun juhlallisuudet aloitettiin Prewappu-bileillä 28.4., jotka 

ovat yhdet Kronoksen perinteikkäimmät ja suurimmat juhlat vuoden aikana. 

Syksyn aluksi suurin osa tapahtumista järjestettiin yhteistyössä tuutoreiden kanssa. Syksy 

käynnistyikin jokavuotiseen tyyliin viini-illalla 2.9. Fuksiaisten jatkot järjestettiin kahdessa 

kerroksessa Alina-salissa ja Humanistiklusterissa Historicuksen, suomenkielen opiskelijoiden 

ainejärjestön Siulan ja Pohjoismaistenkielten ainejärjestön Sagan kanssa. Kahden kerroksen 

hyödyntäminen tarjosi monipuoliset jatkot siten, että klusterissa oli rentoa hengailua ja Alinassa 

biletystä. Lokakuun 30. päivä järjestettiin Halloweeniltamat klusterissa, josta tulikin sopivan 

“kauhistuttavat”. 10.11. oli fuksien vuoro ottaa ohjat käsiin, kun he totuttuun tapaan järjestivät 

pikkujoulut. Teemana oli tällä kertaa 1960-luku. 19.11. järjestettiin yhteistoiminnassa 

arkeologien ainejärjestön Fibulan kanssa Tomuiltamat, jossaa teeman mukaisesti esiteltiin 

molempien oppialojen stereotypioita. Illan aikana saatiin toivotunlaisesti hitsattua yhteen sekä 

kronoslaisia että fibulalaisia toimijoita. Juhlatoimikunta oli vuoden aikana myös avustamassa 

jatkuvasti muiden toimialojen tilaisuuksien järjestelyissä ja aktiivisesti mukana suunnittelemassa 

sekä juhlatoimintaa, että yhteistyöprojekteja toimialojen välillä.  

Joonas Nivala ja Sebastian Vehalla    
Juhlatoimintavastaavat 
 

Sitsit 

Juhlatoimintavastaavien avuksi perustettiin vuodelle 2010 sitsivastaavan virka, joka 

osoittautuikin vuoden aikana erittäin hyödylliseksi ratkaisuksi. 5.3.2010 järjestimme kuudetta 

kertaa historiasitsit yhdessä Tason, Polhon, Eidoksen sekä Historicuksen kanssa. Juhlat pidettiin 

ravintola Pohjanhovissa ja niihin osallistui yhteensä 114 henkilöä. Lisäksi sitseillä vieraili myös 

muiden järjestöjen edustajia Kleiosta Turusta sekä Patinasta Tampereelta. Juhlissa esitettiin 

Kronoksen näytelmä “Tiina ja Liisa” sekä jatkoilla soitti kronoslaisista koostuva bändi. 

13.5.2010 juhlimme Alina-salissa kevätsitsien merkeissä. Juhliin osallistui täydet 80 henkeä. 

Sitsien jatkojen alussa tanssittiin lavatansseja, mikä toi uutta väriä historian opiskelijoiden 
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sitsiperinteeseen. Tansseja varten pidimme tanssiharjoitusillan 3.5.2010 Mannerheim-salissa, 

jossa pistimme jalalla koreasti muun muassa valssin ja foxtrotin tahtiin. 

7.10.2010 järjestimme Alina-salissa fuksisitsit yhdessä Historicuksen kanssa. Fuksit sitsikultturiin 

tutustuttava tapahtuma keräsi maksimimäärän osallistujia, joita ilmoittautui hyvin molemmista 

järjestöistä. Kevätsitseiltä tuttuja tansseja tanssittiin myös fuksisitsien jatkojen aluksi, ja sitä 

varten järjestettiin tanssiharjoitusilta Mannerheim-salissa 5.10.2010. Ennen sitsejä 1.10.2010 

järjestimme fukseille myös lauluillan, jossa he saivat tutustua Kronoksen laulukirjasta löytyviin 

sitsilauluihin. Lisäksi syksyllä Lauluryhmä ”Parasiitti” kokosi uusia lauluja Kronoksen 

laulettavaksi.  

Jarna Hietanen 
Sitsivastaava 
 

Kaktus 

Kronoksen kaktus on alun perin vuosijuhlalahja Historicukselta ja siksi niin kovin rakas. Wäinö II 

koki kovan kohtalon heti alkukaudesta kun kaktuksemme valitettavasti pudotti viimeisetkin 

piikkinsä. Hautajaiset järjestettiin Klusterissa vaimeissa mutta toiveikkaissa tunnelmissa. Wäinö 

II tilalle astui uusi hallitsija Wäinö III, joka on ottanut paikkansa kronoslaisten sydämissä. Wäinö 

III on tuonut jäsenistöllemme iloa ja toiveikkuutta läpi vuoden. 

Kronoksen kaktusvastaavat ovat huolehtineet Wäinö III:n niukasta kastelusta, paijaamisesta ja 

paloturvallisuudesta esimerkillisesti ympäri vuoden. Kesällä Wäinö III sai nauttia 

kaktusvastaavien ja Kronoksen pullakerhon yhteistyössä järjestämästä piknikistä, jossa hän oli 

kunniavieraana.  

Mari Kyllönen ja Esa Tiusanen 
Kaktusvastaavat 
 

Kansainvälisyys 

Kansainvälisyysvastaavan lukukausi kului tänäkin vuonna pääasiassa ISHA:n (International 

Students of History Association) toimintaan osallistumalla. Konoslaiset ottivat osaa 5.4.10 – 

11.4.10 ISHA:n joka vuotuiseen seminaariin, joka järjestettiin tänä vuonna Helsingissä. 

Seminaarin teemana oli ”Integration through History”. Kronos oli aktiivisesti mukana hoitamassa 
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käytännönjärjestelyjä: useana päivänä seminaarilaiset saivat syödäkseen kronoslaisten 

valmistamia aamupala- ja lounasherkkuja. Kronoslaisia oli myös mukana itse seminaariosuuksien 

organisoinnissa sekä iltaohjelman, kuten Kallioon suuntautuneen kulttuurisuunnistuksen, 

suunnittelussa ja vetämisessä. Muutenkin yhteydenpito ja yhteiset projektit ISHA-Helsingin 

kanssa jatkuivat entiseen tapaan koko vuoden ympäri.  

Syksyllä alettiin myös suunnitella omaa kv-tapahtumaa, jossa vaihdossa olleet tulevat 

kertomaan kokemuksistaan vaihtoon lähtemistä suunnitteleville opiskelijoille. Keskustelimme 

myös kv-tiedottamisen parantamisesta muun muassa sähköposteihin liitettävien 

englanninkielisten tiivistelmien avulla. Lisäksi kv-tuutoreiden kanssa pyrittiin tekemään yhä 

tiiviimpää yhteistyötä ja muutama vaihto-opiskelija saatiinkin alkusyksystä menestyksekkäästi 

mukaan fuksitapahtumiin. 

Arto Gröndahl 
Kronoksen kv- ja ISHA-vastaava 
 

Kronikka 

Vuonna 2010 ilmestyi ainejärjestölehti Kronikan 36. vuosikerta. Vakiintuneeseen tapaan lehteä 

julkaistiin neljä varsinaista numeroa, sekä uusille opiskelijoille suunnattu erikoisnumero, 

Fuksikronikka. Kuten aiempinakin vuosina, painotyön toteutti tarjouskilpailun ja 

ympäristöystävällisyyden perusteella Yliopistopaino. Levikiltään numerot I-III olivat 200 

kappaletta, numero IV 350 kappaletta ja fuksinumero 60 kappaletta. Painettujen laitosten lisäksi 

joka numerosta julkaistiin myös sähköinen versio Kronoksen verkkosivuilla. Kirjoitus-, kuvitus-, 

suunnittelu- ja oikolukutyötä tehneen toimitus- ja avustajakunnan kokoonpano vaihteli 

numeroittain ja jäsenmäärä oli noin 20–30 henkilöä. Lehden taitosta vastasivat päätoimittajat. 

Julkaisua muokattiin päätoimittajien johdolla sisällöltään ja ulkoasultaan hieman edellisiä 

vuosikertoja vakavahenkisempään suuntaan, mikä sai aikaan kiitosta ja uusia lehdentekijöitä. 

Kirjalliseen keskusteluun ja mielipiteenilmaisuun rohkaiseminen herätti sekin toivottua 

vastakaikua. Lehti otti osaa HYY:n järjestövaliokunnan lehtikilpailuun 

Lehteä jaettiin paitsi laitoksen opiskelijahuoneessa, keskustakampuksen kirjastoissa sekä 

humanistiklusterissa Uudella ylioppilastalolla. Numerot postitettiin muiden yliopistojen 
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sisarainejärjestöille sekä Helsingin yliopiston historian emeritusprofessoreille. Julkaistut jutut 

käsittelivät monipuolisesti historianopiskeluun ja -tutkimukseen, kirjallisuuteen ja 

kulttuurielämään, koulutuspolitiikkaan ja kulinaarisiin nautintoihin liittyviä aiheita. Lisäksi 

lehdessä haastateltiin mielenkiintoisissa tehtävissä vaikuttaneita alumneja ja vastavalmistuneita 

maistereita. Neljäs numero, Juhlakronikka, julkaistiin tavallista laajempana ja näyttävämpänä 

markkeeraamaan Kronoksen 65-vuotista taivalta. 

Kronikka oli vuoden aikana yhteistyössä Akavan Erityisalat ry:n ja Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran kanssa. Lisäksi julkaisua rahoittivat juhlanumeron tabula gratulatoriaan osallistumalla 40 

yksityishenkilöä ja 13 yhdistystä, yhteisöä tai yritystä. HYY:n painotuki oli merkittävä edellytys 

sille, että lehteä pystyttiin julkaisemaan läpi vuoden sellaisella volyymilla, että se tavoittaa 

suurimman osan jäsenistöämme. 

Maaliskuussa visuaaliselta ilmeeltään uudistetussa Kronikan blogissa julkaistiin vuoden aikana 

17 lehteä taustoittavaa, täydentävää tai muuta kirjoitusta, joita katseltiin yhteensä yli 1200 

kertaa. 

Juha Haavisto ja Toni Piipponen 
Kronikan päätoimittajat 
 

Kulttuuri 

Kronoksen kulttuuritoiminta on ollut edellisten vuosien tapaan erittäin vilkasta ja monipuolista. 

Kulttuuritoimikunnan puolesta on järjestetty sangen erilaisia tapahtumia aina rennoista 

elokuvailtamista korkeakulttuuriin. Vuoden alussa pidetyssä Kulttuuritoimikunnan kokouksessa 

kerättiin kronoslaisilta ideoita ja ehdotuksia tulevan vuoden kulttuuritapahtumista, ja aloitteita 

tulikin kiitettävästi. 

Vuoden 2010 kulttuuritarjonta aloitettiin Monty Python -leffaillalla, joka keräsi paljon kiitosta 

kronoslaisten piirissä. Kevät oli muutenkin elokuvapainotteinen, sillä maaliskuussa käytiin myös 

katsomassa Tim Burtonin uusi elokuvatulkinta perinteisestä Liisa Ihmemaassa -sadusta. 

Huhtikuussa saimme nauttia niin Molièren Ihmisvihaajasta, jonka Kansallisteatteri oli sovittanut 

näyttämölle kuin karaokeillastakin. Kulttuuria oli tarjolla myös kesällä, kun kronoslaiset 

suuntasivat katsomaan palkittua Miesten Vuoro -dokumenttielokuvaa. 
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Uuden lukuvuoden käynnistyttyä kävimme kummastelemassa Luonnontieteellisen museon 

ihmeitä ja nauttimassa kansainvälisestä huippuesityksestä, kun Kymi Sinfonietta esiintyi 

Finlandiatalolla. Kronos osallistui aiempien vuosien tapaan Humanisticumin kulttuuriviikoille, 

joissa ohjelmana oli perinteikäs leffailta – tämän vuoden teemana mustavalkoklassikot Piukat 

Paikat ja Nykyaika. Loppuvuodesta virittäydyttiin joulutunnelmaan, kun sankka joukko 

kronoslaisia suuntasi nauttimaan Pähkinänsärkijä ja Hiirikuningas -baletista. Vuoden viimeinen 

kulttuuritapahtuma oli yhdistetty Ekoviini-ilta & taiteiden yö -tapahtumaan, jossa tarjolla oli 

sormivärimaalausta, ympäristötietoutta ja karaokea. 

Vuoden 2010 näytelmätoiminta on ollut vilkasta ja vuoden jokaisilla sitseillä on esitetty 

näytelmätoimikunnan käsikirjoittama esitys. Innokkaita osanottajia on riittänyt mainiosti. 

Laskiaisena esitettiin näytelmätoimikunnan kuvaama Matti – Lajinsa viimeinen -traileri ja 

vappuna näyteltiin hulvaton Kesäyön unelma -kuvaelma. Loppuvuodesta alettiin suunnitella ja 

kuvata Kronoksen 80-luvulla tekemälle Heimola Story -elokuvalle jatko-osan traileria. Vuoden 

aikana kulttuurivastaava osallistui sekä HYY:n että Humanisticumin järjestämiin 

kulttuurivastaavien tapaamisiin.  

Kaisa Sarkkinen 
Kulttuurivastaava 
 

Liikunta 

Kronoksen liikuntavuosi alkoi tänä vuonna sähäkästi heti vuoden alusta alkaen. Viikoittainen 

palloiluvuoro käynnistyi heti tammikuun alussa ja keräsi mukavan osallistujamäärän alusta 

alkaen. Vuoden alussa toimi myös vuoroviikoittainen luistelu- ja jääkiekkovuoro läheisellä 

Kaisaniemen kentällä. Paikka siirtyi ystävänpäivän kunniaksi Rautatientorin tunnelmallisemmalle 

luisteluradalle, missä järjestettiin Taso ry:n ja Polho ry:n kanssa yhteinen 

rusettiluistelutapahtuma. 

Talvilajeja harrastettiin myös kun laskiaisriehan yhteydessä järjestetty Kronoksen perinteinen 

mäkihyppykilpailu villitsi erityisesti nuoremmat opiskelijat. Helmikuun myötä lähti käyntiin myös 

vuoden ensimmäinen futsal-sarja, johon Kronoksen jalkapallojoukkue Kroonikot osallistui 

menestyksellä selvittäen tiensä puolivälieriin. Joukkue osallistui totuttuun tapaan myös vuoden 
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muihin jalkapallosarjoihin. Syksyllä oli mukana myös paljon uusia opiskelijoita. Virallisempien 

otteluiden lisäksi pelattiin kaksi ottelua oppiaineen henkilökuntaa vastaan. 

Kronos seurasi tarkasti vuoden alussa pelattuja jääkiekon MM-kisoja. Yhteinen kisakatsomo 

järjestettiin kolmeen otteluun, joista viimeinen pidettiin Sivistys-saunatiloissa. Penkkiurheilua 

harjoitettiin myös kesällä pelattujen jalkapallon MM-kisojen yhteydessä. Kesällä Kronos siirtyi 

myös keväisen sisäurheilupainotuksensa jälkeen jälleen raikkaaseen ulkoilmaan ja alkoi 

valmistautua kesän lopussa juostavaan Joutsan puolimaratoniin, jota Kronos oli yhdessä 

joutsalaisten kanssa järjestämässä nyt toista kertaa. Kesällä ylläpidettiin myös traditiota 

viikoittaisesta Ultimate-vuorosta. Huolimatta kesän haastavista säistä, joka viikko saatiin paikalle 

joukko innokkaita kronoslaisia ja peli oli ajoittain hyvin intensiivistä. 

Syksyllä sisäpalloiluvuoron lisäksi järjestettiin uusien opiskelijoiden mukaan tempaamiseksi 

liikuntapäivä Kaivopuistossa sekä ekskursio Salmisaaren liikuntakeskukseen kokeilemaan Mega-

Zone lasertaistelua. 

Esa Tiusanen 
Liikuntavastaava 
 

Opinnot 

Vuosi 2010 ja erityisesti sen loppupuoli oli opintovastaaville kiireistä aikaa. Yliopistouudistuksen 

ja tiedekuntamme laitosrakenneuudistuksen jälkeen keväällä keskityimme ennen kaikkea 

luomaan hyviä uusia käytäntöjä, joiden avulla historian opiskelijat tulevat edustetuiksi myös 

uudessa laitoksessa. Yhteys laitosneuvostossa toimiviin hallinnon opiskelijaedustajiin oli 

luonnollinen sillä molemmat opintovastaavat olivat tällä kaudella mukana neuvostossa. 

Humanistisen tiedekunnan uusi laitosrakenne muutti opiskelijoiden vaikutuskanavia. Vanhan 

oppiainelaitoksemme opintoasiantoimikunta kuitenkin jatkoi työtään, nyt oppiaineryhmän 

sisällä. Opintoasiaintoimikunta on tärkeä tiedonkulku- ja vaikutuskanava historian opiskelijoiden 

ja oppiaineryhmän henkilökunnan välillä ja opintovastaavat osallistuivatkin siihen erittäin 

aktiivisesti. Tänä vuonna käsittelimme kokouksissamme oppiaineen opetuksen kehittämistä ja 

siihen liittyen keräsimme keväällä opiskelijoilta kurssitoiveita seuraavaa lukukautta varten. 
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Opiskelijoiden tiedonlöytämistä helpottamaan teimme tänä vuonna Kronoksen nettisivuille 

Usein Kysytyt Kysymykset -osion yhteistyössä oppiaineemme amanuenssin kanssa. UKK-palstaa 

ryhdyttiin myös julkaisemaan Kronikassa. Lisäksi kokosimme opiskelijahuoneeseen 

esimerkkilomakkeita, joiden avulla paperisesta byrokratiasta on helpompi selvitä. Järjestimme 

myös jo perinteeksi muodostuneet historianopettajakoulutuksen infotilaisuuden helmikuussa 

sekä erityisesti uusille opiskelijoille suunnatun sivuaineinfon lokakuussa. 

Syksyllä opintovastaavia työllisti tiedekunnan opiskelukokonaisuusuudistus, joka on vieläkin 

käynnissä. Kävimme useissa uudistusta käsittelevissä kokoontumisissa ja tiedotimme niistä 

ainejärjestöämme. Pidimme koko vuoden yhteytemme tiiviinä niin Helsingin yliopiston 

ylioppilaskuntaan kuin tiedekuntajärjestöömme Humanisticumiin, mistä oli huomattavasti 

hyötyä tiedonkulun kannalta.  

Tiedonkulun helpottamiseksi olemme tänä vuonna pyrkineet lisäämään opintovastaavien 

näkyvyyttä kronoslaisten parissa järjestämällä erilaisia palautekyselyitä ainejärjestömme 

tapahtumissa. Lisäksi keskusteluyhteyttä parantamaan ja yhteisöllisyyttä lisäämään aloitimme 

uuden perinteen järjestämällä kahden hissakahvit, joissa oppiaineemme henkilökunta ja 

opiskelijat pääsevät jutustelemaan ajankohtaisista asioista kahvikupposen ääressä. Kahvitusten 

tarkoituksena on yhtäältä tehdä ihmisiä tutuiksi keskenään ja toisaalta myös tulevaisuudessa 

toimia foorumina yhteisten asioiden puimista varten. 

Aloitimme myös loppusyksyllä keskustelun opintopiirien järjestelmällisestä toteuttamisesta. 

Tarkoitus olisi antaa valmiudet kronoslaisille aloittaa opintopiirejä omien kiinnostusten pohjalta 

ja myöhemmin tehdä niistä virallisempia oppiaineen silmissä. Otimme jo alustavasti yhteyttä 

historian jatko-opiskelijoihin, josko heitä kiinnostaisi vetää opintopiirejä ja vastaukset ovat olleet 

myönteisiä. Kuluneen vuoden kokemusten perusteella näyttäisi siltä, että opintovastaavien 

työmäärä ja merkitys tulee jopa kasvamaa ja toivottavasti yhteistyö eri tahojen kanssa kantaa 

hedelmää. 

Mari Kyllönen ja Tuomas Pöysälä 
Opintovastaavat 
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Suhdetoiminta 

Vuosi 2010 oli Kronoksen suhdetoiminnassa hyvä vuosi. Humanistiklusterin tuoma 

yhteistyömahdollisuus Kronoksen ja muiden humanistijärjestöjen kanssa poiki uudenlaisia 

toimintamuotoja. Heti kevään alussa järjestimme perinteisen multilateraalikonferenssin yhdessä 

Tason, Polhon ja Eidoksen ja Historicuksen kanssa. Tapaamisen tarkoituksena on tutustuttaa 

historia-alan ainejärjestöjen toimijat toisiinsa ja ideoida tulevan vuoden toimintaa. Tällä kertaa 

konferenssi järjestettiin Humanistiklusterissa. 

Historian opiskelijan liiton seminaareissa sekä keväällä Oulussa että syksyllä Tampereella oli 

Kronos-edustusta. Varsinkin syksyn seminaariin innostui lähtemään useampikin osallistuja. 

Kronoslaiset vierailivat myös useaan otteeseen eri yhteistyötahojemme tilaisuuksissa kuten 

vuosijuhlissa. Lisäksi Kronos isännöi turkulaisia historian opiskelijoita heidän vierailullaan 

Helsinkiin. 

Aino Kuhmonen 
Suhdevastaava 
 

TALOUS 

Kronos ry:n vuosi 2010 oli historiallisen vilkas, mutta toiminnan volyymin laajenemisesta 

huolimatta järjestön talous onnistuttiin pitämään tasapainoisena ja kestävällä pohjalla. 

Järjestön tärkeimpiä tulonlähteitä edellisvuosien tapaan olivat astioiden vuokraus, 

haalarimerkkien ja laulukirjojen myynti sekä erilaiset varainhankintatempaukset, kuten TV-

sarjan kuvauksiin osallistuminen. Astiavuokratulojen osalta kyseessä oli poikkeuksellisen ahkera 

ja onnistunut vuosi, mutta taloudellisen kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta ei ole 

syytä olettaa vastaavaa tulopiikkiä automaatioksi tulevina vuosina. Varoja sijoitettiin 

suunnitelmallisesti uuteen vaihto-omaisuuteen kuten haalarimerkkeihin ja laulukirjan uuteen 

painokseen sekä rikkoutuneiden astioiden korvaamiseen uusilla, mutta suurempiin, 

tavanomaisesta poikkeaviin materiaalihankintoihin ei nähty kuluneena vuonna tarvetta. 

Suurimpia kulueriä oli myös menneenä vuotena järjestön Kronikka-lehti ja siitä 65-vuotisjuhlien 

kunniaksi otettu juhlanumero, mistä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset saatiin kuitenkin 



KRONOS RY        TOIMINTAKERTOMUS 2010 
HISTORIA, PL 59,              17.02.2011 
00014 HELSINGIN YLIOPISTO 

 

katettua tabula gratulatoria -keräyksellä. Elinvoimaisen juhlatoiminnan lisäksi liikunta- ja 

kulttuuritapahtumia oli edellisvuosien tapaan runsaasti, ja järjestö kykeni näin palvelemaan 

jäsenistöään monipuolisesti. Liikuntatapahtumat onnistuttiin pitämään osallistujille 

maksuttomina. Uusista aluevaltauksista erityisesti alumni- ja työelämätapahtumien 

lisääntymistä pidettiin myönteisenä ja niihin katsottiin hyväksi kohdentaa enemmän rahallista 

panostusta kuin mihin talousarviossa oli varauduttu. Työelämäsuhteiden parantaminen ja niiden 

ylläpidon taloudellisten edellytysten varmistaminen palvelee koko jäsenistön etua. Pankin 

palveluhinnaston muuttumisen mukana kohonneita pankkikuluja saatiin karsittua ottamalla 

käyttöön viitenumerot maksuliikenteessä. 

Järjestön 65-vuotisjuhlien osin odotettua suuremmat kustannukset saatiin katettua hyvin 

astioiden vuokrauksella, myyntivoitoilla ja muilla varainhankintamuodoilla, minkä lisäksi juhlia 

varten oli aiempina vuosina kerätty säästöjä. Näin juhlavuosi ei missään määrin syönyt muiden 

sektoreiden toimintaedellytyksiä. Vuoden alkupuolella merkittävä osa Kronoksen varoista oli 

lainassa ISHA:n (International Students of History Association) konferenssijärjestelyjä varten, 

mutta tilapäinen käytettävissä olevan rahan vähyys ei vaatinut erityistoimenpiteitä. Joukko 

merkittäviä vuosijuhliin liittyviä laskuja, erityisesti tilavuokra, siirtyi maksettavaksi seuraavan 

vuoden puolelle, mikä ilmenee taseessa korkeina siirtovelkoina. 

HYY:n toiminta-avustus muodostaa edelleen järjestön toiminnan rungon, jonka ympärille 

toimintaa voidaan pitkällä aikavälillä suunnitella. Uusi toimintavuosi alkaa taloudellisesti hyvistä 

lähtökohdista, ja usein rahallisesti tiukasta alkukeväästä suoriuduttaneen vuonna 2011 ilman 

suurempia vaikeuksia. 

Henry Mannberg 
Taloudenhoitaja 
 

Tiedotus 

Kronoksen perinteinen tiedotus sähköpostilistojen kautta on jatkunut vuonna 2010. Kronos 

ylläpitää 9 erilaista listaa ja niitä perustetaan tarpeen mukaan lisää. Listoille on pyritty 

välittämään tietoa entistä nopeammin. Sähköpostilistoille on myös kehitetty käyttösäännöt, 
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joiden avulla pyrittiin vähentämään roskapostia ja asiattomia viestejä sekä palvelemaan 

Kronoksen jäseniä paremmin. 

Kronoksessa perustettiin vuonna 2010 webmasterin virka tiedotuksen yhteyteen.  Webmaster 

huolehti Kronoksen verkkosivujen uudistamisen ja päivittämisen jatkumisesta. Sivuille pyrittiin 

saamaan hyödyllistä tietoa, jotta ne voisivat palvella sekä Kronoksen jäseniä että järjestön 

ulkopuolisia yhtenä tiedotuskanavana yhä paremmin. Vanhoilla sivuilla ollut materiaali siirrettiin 

uusille sivuille kesäkuuhun 2010 mennessä ja uutta materiaalia lisättiin pitkin vuotta. Sivuston 

ulkoasua myös muokattiin käyttäjäystävällisemmäksi hyödyntäen yliopiston Wordpress-

blogipohjaa. Kaikessa verkkosivujen kehittämisessä on hyödynnetty ideoita ja palautetta 

Kronoksen jäseniltä. 

Kronoksen oman Facebook-profiilin aktiivisuutta on lisätty vuoden mittaan ja se onkin yksi 

tärkeä täydentävä väylä Kronoksen tiedotuksessa. Kaikista Kronoksen tapahtumista tiedotettiin 

profiilin kautta, jolloin tavoitettiin Kronoksen jäseniä entistä paremmin. 

Alex Kransman 
Tiedottaja ja Webmaster 
 

Tilat ja ympäristö 

Kronoksella oli kuluvana vuonna käytössään Topeliassa sijaitseva opiskelijahuone sekä 

ensimmäistä vuotta humanistijärjestöjen yhteiskäytössä oleva humanistiklusteri Uuden 

ylioppilastalon viidennessä kerroksessa. Vuoden aikana pidettiin huolta tilojen siisteydestä ja 

viihtyisyydestä Kronoksen ympäristösuunnitelman periaatteita noudattaen. 

Opiskelijahuoneessa toteutettiin pienimuotoinen tilojen uudelleenjärjestely, jolla lisättiin tilan 

käyttömukavuutta. Kahvi- ja teetarjoilua jatkettiin ympäristöystävällisillä ja Reilun kaupan 

tuotteilla. Opiskelijahuone oli koko vuoden tiiviissä käytössä opiskelijoita yhteen kokoavana 

virkistys- ja taukopaikkana luentojen välissä. 

Kronos käytti humanistiklusterin kerho- ja järjestötilat koko vuoden erittäin aktiivisesti. 

Tilavastaava osallistui myös aktiivisesti klusterista huolehtivan yhteistyöelimen, tilakonklaavin, 

toimintaan. Järjestöjen välisestä yhteistyöstä saatiin näin hyvää harjoitusta ja eväitä tuleville 

vuosille. Tilankäyttöä koskevista kysymyksistä keskusteltaessa tilakonklaavi on osoittanut 
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humanistijärjestöjen pystyvän toimimaan rakentavassa yhteistyössä myös poikkeavissa 

tilanteissa. Vuoden aikana hyväksyttiin muun muassa humanistiklusterin käyttösäännöt ja 

ohjeet yhtenevistä siivouskäytännöistä. Lisäksi panostettiin klusterin tilojen kehittämiseen 

keräämällä jäsenistöltä kehitysideoita viihtyvyyden ja tilojen yhteiskäytön lisäämiseksi.  

Kronos otti kaikessa toiminnassaan huomioon vuonna 2007 tehdyn ympäristösuunnitelmansa, 

joka on tarkoitus päivittää tulevana vuonna HYY:n suositusten ja klusterin tuomien uusien 

olosuhteiden mukaiseksi. Suosimme käyttämissämme tiloissa kierrätystä, ympäristöystävällisiä 

ja Reilun kaupan -tuotteita sekä vältämme turhaa tuotteiden ja energian kulutusta. Tähän auttaa 

tapahtumien huolellinen suunnittelu, astiastomme ja käytettyjen tavaroiden uusiokäyttö sekä 

muun muassa tulostuksen vähentäminen. Uutena ympäristön huomioivana tekona siirrymme 

antamaan aineettomia lahjoja muistaessamme yhteistyöjärjestöjä heidän vuosijuhlissaan.  

Jokavuotisessa Ekoviini-illassa (18.12.2010) esiteltiin erilaisia ympäristömerkkejä, ja jäsenistön 

tietoisuutta ympäristöasioista lisäsivät myös HYY:n ympäristövaliokunnan järjestämien 

tapahtumien (muun muassa Nuukuusviikko ja Autoton päivä) mainostaminen. 

Ympäristövastaava osallistui vuoden aikana myös HYY:n ympäristövastaavien 

koulutustilaisuuksiin, josta sai hyviä vinkkejä ja tietoutta, jota jakaa jäsenistöllemme. 

Kaisa Autere 
Tila- ja ympäristövastaava 
 

Tuutorointi 

Kronoksen tuutorivastaava toimii Kronoksen ja tuutoreiden yhteyshenkilönä sekä koordinoi 

tuutorointitoiminnan suunnittelua. Kronos onkin vahvasti mukana uusien opiskelijoiden 

vastaanotossa ja yliopistoelämään sitouttamisessa läpi syksyn.  

Vuoden 2010 tuutortoiminta alkoi varhain keväällä, kun tuutorit ottivat osaa humanistinen 

tiedekunnan ja HYY:n järjestämiin koulutustapahtumia, jolla varmistettiin tuutorien riittävä 

osaaminen ja tietotaito uusien opiskelijoiden ohjaamisessa yliopistomaailman eri osapuoliin. 

Kevään aikana tarkennettiin oppiaineen henkilökunnan kanssa HOPS-ohjauksen tehtävänjakoa 

ja rytmitystä ja luotiin tuutoroinnille ohjelma, joka hiouduttuaan lopulliseen muotoonsa 

lähetettiin tervetulokirjeen ja Kronikka-lehden erikoispainoksen kera uusille opiskelijoille. 
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Tuurtoreiden suunnittelemassa ja yhteistyössä Kronikan päätoimittajien kanssa toteuttamassa 

Fuksi-Kronikassa oli monipuolisesti tietoutta opiskeluista, yliopistosta ja opiskelijaelämästä, ja 

sen keskeinen tehtävä on tehdä yliopistoa jo etukäteen tutummaksi ja madaltaa kynnystä tulla 

mukaan Kronoksen toimintaan. 

Vuonna 2010 tuli oppiaineisiimme 45 opiskelijaa, jotka jaettiin neljään ryhmään, joita jokaista 

ohjasi tuutoripari. Ensimmäisten viikkojen aikana ryhmät kiersivät yliopistolla monissa erilaisissa 

paikoissa ja tapahtumissa ottaen selvää yliopiston, ylioppilaskunnan sekä erilaisten järjestöjen ja 

kerhojen toiminnasta. Päivien kuluttua melko intensiivisesti yleisyliopistollisten ja opinnollisten 

asioiden opettamisessa tuutorit järjestivät uusille opiskelijoille myös tiukan nipun erilaisia 

harrastetapahtumia. Näiden tapahtumien koordinoimisessa ja järjestämisessä Kronos toimi 

aktiivisesti tuutoreiden apuna ja tukena. Osa tapahtumista järjestettiin yhteistyössä muiden 

ainejärjestöjen, erityisesti sisarjärjestömme Historicuksen, kanssa. Tapahtumat olivat hyvä keino 

esitellä uusille opiskelijoille yliopistolla järjestettäviä vapaa-ajan toimintamuotoja ja viihtyisällä 

yhdessäololla kiinteyttää heidän yhteenkuuluvaisuuden tunnettaan sekä toisiinsa että muihin 

akateemisen maailman asukkeihin. 

Tuutorointi onnistui mielestäni tänä vuonna erittäin hyvin, mistä kertoo järjestettyjen 

tapahtumien korkea osallistumisprosentti ja uusien opiskelijoiden innokas osallistuminen 

Kronoksessa ja yliopiston tapahtumissa ylipäänsä vielä kauan tuutoroinnin loppumisen jälkeen. 

Tuutoroinnista saatiin myös erittäin positiivista palautetta. 

Esa Tiusanen 
Tuutorvastaava 
 

Työelämä-, AE- ja alumnitoiminta 

Työelämätapahtumat, yhteistyö AE:n kanssa ja alumnitapaamiset ovat tärkeä osa Kronoksen 

toimintaa ja niiden jatkuva kehittäminen on järjestöllemme tärkeää. 

Kronos tutustui vuoden aikana työelämään vierailemalla erilaisissa historia-alan yrityksissä. 

Yhdessä Akavan Erityisalojen (AE) kanssa järjestömme on organisoinut kaksi informatiivista 

iltamaa opiskelijoilleen. Alumnitoiminta on kasvanut entisestään: Kronoksen organisoimat kaksi 

alumnitapahtumaa ovat saaneet osakseen suurta kiitosta ja tulevaisuudessa alumnitoimintaa 
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tullaan edelleen kehittämään. Työelämävastaavat osallistuivat vuoden aikana myös 

mielenkiintoisiin info- ja koulutustilaisuuksiin. 

Yritysvierailut ovat tarjonneet opiskelijoille tilaisuuden tutustua tulevaisuuden mahdollisiin 

työpaikkoihin ja työnantajiin. Yhteistyössä Historicuksen kanssa toteutimme 22.3. vierailun 

yritykseen nimeltä Oy Spiritus Historiae Ab, johon sekä yritys että me opiskelijat olimme erittäin 

tyytyväisiä. Kronos vieraili 14.10. Suomalaisen kirjallisuuden Seurassa (SKS) 12 hengen voimin. 

Opiskelijat pääsivät tutustumaan sekä tutkimusosaston toimintaan että työmahdollisuuksiin. 

Kronos järjesti yhdessä AE:n kanssa kaksi työelämäiltamaa. Ensimmäisessä iltamassa keväällä 

AE:n, Specian ja TAKUn edustajat esittelivät etujärjestöjään ja keskustelivat opiskelijoiden 

kanssa työelämän kiemuroista. Toinen iltama järjestettiin syksyllä teemalla 

työelämälainsäädäntö. Jälleen AE:n lisäksi puhujia saapui myös TAKU:sta ja Speciasta. 

Alumnitapaamisia järjestettiin kaksi, keväällä ja syksyllä, yhteistyössä Historicuksen kanssa. 

Tapahtumaan osallistui runsaasti sekä alumneja että nykyopiskelijoita. Ensimmäinen 

tapaaminen järjestettiin historian oppiaineen tiloissa yliopistolla ja paikalla oli alumnien ja 

opiskelijoiden lisäksi oppiaineiden henkilökuntaa kertomassa opetuksen ja tutkimuksen 

nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Toinen tapaaminen järjestettiin Uudella Ylioppilastalolla. 

Tapahtuma kannusti opiskelijoita ja alumneja runsaampaan ajatustenvaihtoon. Alumniyhdistys 

oli mukana molemmissa tapahtumissa puhujan ja sponsorin muodossa. 

Saila Huhtala ja Saana Palamaa 
Työelämä-, AE- ja alumnivastaavat  
 

Vuosijuhlat 

Kronos vietti menneenä vuonna 65. juhlavuottaan, ja vuosijuhlien valmisteleminen aloitettiin jo 

hyvissä ajoin keväällä suunnitellen, tiloja varaillen ja esiintyjiä buukkaillen. Alkusyksystä ilmestyi 

Kronos 65 vuotta juhlamerkki, ja juhlille ilmestyi juhlanumero lehdestämme Kronikasta, missä 

vanhat ja uudet Kronos-toimijat jakoivat näkemyksiään ja kokemuksiaan Kronoksesta eri 

vuosikymmenillä. Varsinaista juhlaa vietettiin tänä vuonna peräti kolmen erilaisen juhlan 

merkeissä, jotta mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan ja kokisi juhlan omakseen. 
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Viikkoa ennen varsinaista juhlapäivää Kronoksen pullakerho järjesti 65-vuotiskakkukahvit 

oppiaineemme tiloissa, jossa tarjottiin kakkuja kaikilta Kronoksen vuosikymmeniltä. Varsinainen 

pääjuhla oli akateeminen pöytäjuhla Agroksenmäen holvikellarissa 11.12., jonne osallistui 108 

henkilöä: Kronoksen jäseniä, alumneja, historian oppiaineryhmän henkilökuntaa sekä 

yhteistyöjärjestöjen edustajia. Samaan aikaan järjestimme ravintola Pohjanhovissa matalamman 

kynnyksen tapahtumana ”varjovuosijuhlat”, joissa cocktail-tilaisuuden ohella näytettiin vanha 

Kronos-filmi The Heimola Story, Kronoksen nykyisen näytelmätoimikunnan tuotantoa sekä 

vuosikymmenen varrelta koostettu valokuvashow. Juhlat yhdistyivät jatkoiksi ravintola 

Pohjanhoviin, joissa juhlakansaa viihdytti kronoslaisista muodostuva bändi Isin uusi laukku. 

Reippaimmat juhlijat jatkoivat vielä juhlahumua Uuden ylioppilastalon kellarisaunalla aamuun 

saakka. Seuraavana aamuna tarjottiin vielä silliaamiainen Humanistiklusterilla. 

Juhlien suunnittelusta vastasi vuosijuhlatoimikunta, jota johtivat vuosijuhlavastaavat. 

Toimikunta järjesti suunnittelu- ja askartelutilaisuuksia sekä vastasi juhlien käytännön 

järjestelyistä sekä koordinoinnista.  Kaiken kaikkiaan niin juhlat kuin koko juhlavuosikin 

onnistuivat erinomaisesti. Tavoitteittemme mukaisesti juhlavuosi kuitenkin näkyi ja kuului, ja 

tavoitimme entistä laajemmin niin Kronoksen jäsenet kuin meille tärkeät sidosryhmätkin. 

Sara Miettunen & Tuuli Tammenkoski 
Vuosijuhlavastaavat 
 

Kerhot 

Pelikerho 

Kronoksen pelikerho aloitti toimintansa 30.3.2010. Pelikerhon tarkoitus on antaa erilaisista 

peleistä kiinnostuneille Kronoksen jäsenille mahdollisuuden toteuttaa harrastuksensa muiden 

kronoslaisten seurassa. Vuonna 2010 pidettiin neljä peli-iltaa, joissa oli erityyppistä 

pelitarjontaa. Lisäksi kronoslaisia osallistui Ropecon-tapahtumaan 23.-25.7.2010. Syyskuussa 

2010 pidettiin myös erityinen peli-ilta uusille fukseille, jossa he saivat tutustua Kronoksen 

pelitarjontaan. 
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Pullakerho 

Pullakerhon tarkoituksena on harrastaa muun muassa ruuanlaittoa, leivontaa ja käsitöiden 

tekoa. Kerhon perustamiskokous pidettiin 16.1.2010. 

Pullakerhon toiminta on määräytynyt jäsenistön toiveiden perusteella ja on vuoden aikana 

lähtenyt varsin monipuolisesti käyntiin. Toiminnan rungon ovat muodostaneet kokoukset, joissa 

on enimmäkseen laitettu yhdessä jotakin syötävää, tehty omia käsitöitä ja vietetty aikaa 

keskustelemalla vapaasti ja suunnittelemalla kerhon tulevaa toimintaa. Pääpainon voisikin sanoa 

olleen rennossa yhdessäolossa. Näiden peruskokousten ohella on järjestetty erikoisempaa 

toimintaa, josta esimerkkejä ovat muun muassa koruaskartelu, kuvataideilta, lettukestit, 

liköörinmaisteluilta sekä ekskursiot kahvila Villipuutarhaan ja yliopistomuseo Arppeanumin 

Iholla-näyttelyyn. 

Pullakerhon vuoteen mahtui myös kolme kunnianhimoisempaa tapahtumaa. Laskiaisena 

leivottiin kronoslaisille laskiaispullia.  Lauantaina 6.11.2010 taas pidettiin kauan suunnitellut 

kerhon omat sitsit, joiden valmisteluun osallistuivat kaikki sitsien osanottajat. Vuoden suurin 

tapahtuma oli Kronoksen 65-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetty kakkukahvitus, joka 

pidettiin historian oppiaineryhmän tiloissa perjantaina 3.12.2010. 


