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PÖYTÄKIRJA

Kronos r.y. 

Hallituksen kokous I/2014

Aika: 06.1.2012 kello 15 

Paikka: Kerhohuone Utopia, Uusi Ylioppilastalo, 5. krs

Läsnä: 

Hallitus:

Tero Juutilainen (pj),  Ahto Harmo (sihteeri), Juho Toivakka, Mikko Soikkeli, Marie Vatjus, Margareta 

Ronkainen, Elina Maaniitty, Teemu Viljanen, Ville Vuorensola

Virkailijat ja muut:

Taru Salmi, Venla Toivonen, Joona Ojanen, Atte Sallamo

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.17.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Vuorensola ja Margareta Ronkainen.

5. Ilmoitusasiat

 Astiastovastaava Ojanen pitää kokouksen jälkeen koulutuksen astiaston vuokraamisesta.

6. Virkailijoiden valinnan vahvistaminen

Vahvistettiin seuraavat virkailijat:

Arkisto- ja matrikkelivastaava: Taru Salmi 
Sitsivastaava: Taru Salmi 
Alumnivastaava: Elina Maaniitty 
Työelämä- ja AE-vastaava: Jouni Lautiainen 
Vuosijuhlavastaavat: Jarna Hietanen ja Venla Toivonen 
Ympäristövastaava: Juho Toivakka 
Astiastovastaava: Joona Ojanen 
Liikuntavastaava: Joona Ojanen 
Excuvastaava: Ella Vartö 
Kulttuurivastaava: Susanna Paasonen 
Kaktusvastaavat: Tero Juutilainen ja Juho Toivakka
Tilavastaava ja yleisvirkailija: Atte Sallamo 
Yleisvirkailija: Ilkka Talala 
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Kronikan päätoimittajat: Lasse Leminen ja Henry Mannberg 
Tuurorvastaavat (virkailijat): Jenni Räikkönen ja Otto Virtanen
Pääsykoeopasvastaava: Karoliina Sipovaara

7. Käytännön asioita

Google-tili

Yhdistyksen Google-tilin Drivesta löytyy hallituksen oleelliset asiakirjat kuten esityslistat ja 

pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ym. ajankohtaiset dokumentit. Tärkeät tiedostot tulisi 

tallentaa aina Driveen. 

Tapahtumat lisätään tilin kalenteriin. 

Tilin voi halutessaan synkronoida oman Google-tilinsä kanssa.

Tilinkäytöstä järjestetään koulutus myöhemmin.

Sähköpostilistat

Hallituksen ja virkailijoiden pääviestintäkanava: kronos-virkailijat@helsinki.fi

Hallituksen lista: kronos-hallitus@helsinki.fi

Puheenjohtajat: kronos-pj@helsinki.fi

Jäsenlistaa (kronos-info@helsinki.fi) ei ole moderoitu ja se on yhdistyksen 

päätiedotuskanava, jollla kaikista jäsentapahtumista tiedotetaan.

Tiedottaja tiedottaa myöhemmin muista sähköpostilistoista.

Rahankäyttö

Taloudenhoitaja ja puheenjohtajisto luovat budjetin vuodelle tammikuun aikana, mihin 

muutkin saavat osallistua. 

Toimialat toimivat luodun budjetin puitteissa. 

Kulut korvataan vain kuitteja vastaan. Kuitista tulee ilmetä nimi, tilinumero ja 

käyttötarkoitus.

Avaimet

Todettiin yhdistyksellä olevan käytössä seitsemän avainta Uuden ylioppilastalon A-rapun 

viidennen kerroksen järjestötiloihin (klusteriin). 

Todettiin ainakin kolmella yhdistyksen toimijalla näillä näkymin olevan avain tilaan muuta 

kautta. 

Päätettiin jakaa yhdistyksen nimissä oleva avain varapuheenjohtajalle, tilavastaavalle, 

molemmille astiasto- sekä bilevastaaville ja toiselle sitsivastaavista.

Käyttösäänöt

Jokainen toimija on velvollinen tutustumaan sekä Humanisticumin että HYYn 

tilankäyttösääntöihin.
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Toimintasuunnitelmien teko

Jokainen toimija tekee omasta toiminta-alastaan puolesta puoleentoista liuskan mittaisen 

suunnitelman, joista koostetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma vuosikokousta varten. 

Deadline on kuun loppuun mennessä.

Vastuut ja velvollisuudet

Astiastovuokrauksen hoitaa hallitus ja virkailijat.

Isompia tapahtumia ja yhteistyöpyyntöjä varten käytetään myös tarvittaessa muuta 

jäsenistöä.

Jokainen hallituksen jäsen ja virkailija on velvollinen ilmoittamaan toimialansa tapahtumista 

niin muille toimijoille kuin jäsenistöllekin.

Nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla yksin tai 

kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä.

Puheenjohtaja keräsi hallituksen jäsenten tiedot ilmoittaakseen ne edelleen patentti- ja 

rekisterihallitukselle.

Tilanvaraukset

Humanistiklusterin tilanvaraukset tehdään klusterin oman Google-tilin kalenriin.

HYYn hallinnoimien tilojen varauksista sovitaan HYYn toimiston kanssa.

Topelian tiloista voidaan maksutta käyttää huoneita A219 (Scriptorium) ja A229.

8. Toimialojen tilanteen läpikäyminen

Kaktus

Tavoitteena on löytää Väinö III:lle puoliso.

Ympäristö

Tavoitteena on saada energiajäteastia opiskelijahuoneeseen Topeliaan.

Liikunta

Ensimmäinen palloiluvuoro pidetään 7.1. josta eteenpäin palloiluvuoro on kerran viikossa. 

Yliopiston sählysarjassa tavoitellaan mestaruutta ja keväällä tavoitteena on uusia 

Kroonikoiden syksyinen mitalisija jalkapallosarjassa. 

Kesällä on suunnitelmissa liikkua Kaivopuistossa. 

Myös värikuulasota on suunnitelmissa.

Astiasto

Koulutus on kokouksen jälkeen. Tavoitteena on jälleen vuokrata vuoden aikana paljon 

astioita.

Arkisto ja matrikkeli

Koulutus toimeen todennäköisesti viikolla kolme.

Sitsit
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Suunnitteluiltaa on suunniteltu. Koulutus viikolla kolme. 

Sitsit ISHA:n kanssa 2.4. ja Historicuksen kanssa 23.5.

Opinto

7.1. pidetään tapaaminen edeltävien opintovastaavien kanssa.

Polhon opintovastaavan kanssa on ideoitu yhteisiä hissakahveja. 

Ensimmäiset omat hissakahvit pidetään 15.1. kello 14-16.

Opiskelijaseminaaria on ideoitu helmikuulle.

Suhteet ja kv

HOL-tarrojen määrän tarvetta selvitellään.

HOL:n nettisivuille on tavoitteena saada aikaiseksi esittelyteksti yleisestä ja pohjoismaiden 

historian oppiaineista.

Juhlatoiminta

Ensimmäiset bileet järjestetään 22.1.

Peli-iltoja on kaivattu lisää.

Tuotteet

Kronoshuppareiden teettämistä selvitellään.

Tilat

Opiskelijahuoneeseen on tarkoitus saada uudet tietokoneet.

Ideoitea opiskelijahuoneen kehittämisestä otetaan vastaan.

Tuutor

Lähiviikkoina pidetään palaveri siitä, mitä tehtiin aiemmin ja mitä tehdään jatkossa. On 

pohdittu esimerkiksi ytheistyön laajentamista muiden järjestöjen kanssa sekä sitä, miten 

iäkkäämpiä fukseja saataisiin paremmin mukaan fuksirientoihin ja toimintaan.

Tuutorihaku päättyy 17.1.

Vuosijuhla

Ensimmäinen palaveri pidetään lähiaikoina.

Työelämä ja AE

Pyritään yhteen tapahtumaan kuukautta kohden.

Työharjoitteluopas olisi päivitettävä yhdessä opintovastaavien kanssa.

Kuun lopussa lähetetään elomake-kysely jäsenten kiinnostuksista työelämäasioita kohtaan.

9. META

Hallituksen vaihtosauna

7.1. pidetään hauska ilta ilman ylimääräistä virallista ohjelmaa.

Mökkisemma

Pohdittiin sopivaa viikonloppua hallituksen ja virkailijoiden mökkireissulle esimerkiksi 
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UKK-arkistoon. Todettiin 24.1.-26.1. olevan paras vaihtoehto. Puheenjohtaja ilmoitti 

palaavansa asiaan viikonloppuun mennessä.

Jäämistön läpikäynti

Käydään läpi myöhemmin seuraavan kokouksen ajankohdan selvittyä.

Reaktorin ehdotus

Haalareita sponsoroinut Reaktori Oy on ehdottanut erilaisten sponsoritemapusten tekemistä 

yhteistyön syventämiseksi ja jatkamiseksi. Pohdittiin tempausideoita.

Nauha

Tehtiin periaatepäätös oman järjestönauhan toteuttamiseksi.

Yhteistyöpyyntö

Päätettiin vastata myöntävästi SKS:n tarjoukseen koskien konferenssin järjestämisessä

avustamista 30.1.-31.1.

Marie Vatjus ja Elina Maanitty ottivat vetovastuun asiasta.

10. Seuraavan kokouksen ajankohdam päättäminen

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Dudlella.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tarkastanut:

__________________________________ _____________________________________

Ville Vuorensola Margareta Ronakainen

Hyväksynyt:

__________________________________ _____________________________________

Tero Juutilainen Ahto Harmo

puheenjohtaja sihteeri


