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PÖYTÄKIRJA

Kronos r.y. 

Hallituksen kokous III/2014

Aika: 5.2.2014 kello 13

Paikka: Kerhohuone Illusio, Uusi ylioppilastalo, 5. krs

Läsnä: 

Hallitus:

Tero Juutilainen (pj),  Ahto Harmo (sihteeri), Juho Toivakka, Janne Luostarinen, Hilda Tolonen, Jukka 

Lahe,Ville Vuorensola, Eetu Liekari (poistui kohdan 8. Toimialat alakohdan Sitsit aikana), Margareta 

Ronkainen (saapui kohdan 8. Toimialat alakohdan Kronikka aikana), Marie Vatjus (saapui kohdan 8. 

Toimialat alakohdan Ekskursio aikana)

Virkailijat ja muut:

Lasse Leminen, Eeva Toivanen (saapui kohdan 8. Toimialat alakohdan Sitsit aikana)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.24.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lasse Leminen ja Hilda Tolonen.

5. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja ilmoitti ISHA Helsingin hallitukseen tulleen valituksi Kronos-vastaavaksi Maija 

Absetz ja varapuheenjohtajaksi Margareta Ronkainen. 

Hallitus toimittaa virallisen onnittelun Baaripähkinän SM-finaalissa menestyneille kronoslaisten 

joukkueille.

6. Toiminnantarkastuskertomuksen läpikäyminen

 Puheenjohtaja vahvisti tarkastajien ehdottamat korjaukset toteutetuiksi.

7. Toimintasuunnitelman sekä talousarvion hyväksyminen

Käytiin läpi toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Päätettiin lisättäväksi toimintasuunnitelmaan 

kohta Työelämä ja AE. Talousarvioon ei tehty muutoksia.
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8. Toimialat

Astiasto

Jaettiin astiastovastaavaan johdolla vuokraus- ja palautustehtäviä seuraavasti:

Tko-äly, vuokraus (80 kpl) 11.2. klo 12.00: Tero Juutilainen

Tko-äly, palautus 12.2. klo 14.00: Ville Vuorensola

Condus, vuokraus (80 kpl) 13.2. klo 15.00: ei sopinut läsnäolleille

Condus, palautus 14.2. klo 12.00: Jukka Lahe

Symbioosi, vuokraus (80 kpl) 16.2. klo 15.00: Hilda Tolonen

Symbioosi, palautus 17.2. klo 14.00: Eetu Liekari

Peduca, vuokraus (80 kpl) 17.2. klo 15.00: Eetu Liekari

Peduca, palautus 18.2. klo 12.00: ei sopinut läsnäolleille

MYY, vuokraus (80 kpl) 28.2. klo 15.00: tiedustellaan opiskelijaseminaarin 

järjestäjiltä

MYY, palautus 1.3. klo 12.00: Ahto Harmo

Maaliskuun muihin vuokrapyyntöihin palataan myöhemmin.

Liikunta

Liikuntavuorot pyörivät tiistaisin.

Lenkkeilyt ovat alkaneet viikottaisen päivän tosin vaihdellessa.

Sählyssä kärsittiin tappio Peurajärrven Pyllistykselle. Playoffit häämöttävät.

Kronikka

Toimituskokous pidetään 10.2. klo 19 Illuusiossa.

Vaihtoehtoisia painopaikkoja kartoitetaan.

Juhlatoiminta

Huomenna 6.2. on bileet.

Great Gatsby -bileet järjestetään yhdessä Fibulan kanssa 20.2.

Opiskelijaseminaarille järjestetään jatkot 28.2.

Maaliskuulle on suunniteltu hikitreeni -bileitä.

Kroonikoiden peleihin on suunniteltu haalittavan kannatusjoukkoja illanviettojen ja 

saunailtojen avulla.

Puistoapproa kesälle sekä spåra-approa syksylle on pohdittu.

Yhteistoimintaa Fibulan kanssa on suunniteltu laajennettavaksi muun muassa visojen 

muodossa. Fibulan jäsenistöä voitaisiin myös kutsua peli-iltoihin.

Bilekäyttöön tarkoitettu kannettava tietokone on hankittu.

Opinto

10.2. tavataan amanuenssin ja oppiainevastaavien kanssa.
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Viikolla kuusi (6) kierrätetään opintotoivomuslomakkeita ensi lukuvuoden kurssitoiveiden 

kartoittamiseksi.

Seuraavat hissakahvit järjestetään keskiviikkona 12.2. klo 14-16.

Humanisticumin opintotoimikunta kokoustaa seuraavan kerran 20.2.

Erasmus ja Nordplus -vaihto-ohjelmien haut ovat auenneet.

Pelikerho

Vuoden ensimmäinen lautapeli-ilta on todennäköisesti 21.2. Lingvassa.

Pyrkimyksenä on järjestää peli-ilta kerran kuussa.

Laneja on suunniteltu järjestettäväksi vuoden aikana. Keskusteltiin mahdollisesta 

yhteistyöstä Reaktorin kanssa lanien tiimoilta.

Arkisto ja matrikkeli

Keskusteltiin ehdotuksesta tehdä yhdistyksen jäsenyydestä määräaikainen jatko-optiolla. 

Jäsenyyden muuttaminen määräaikaiseksi vaatisi myös sääntömuutosta, josta ilmoittaminen 

Patentti- ja rekisterihallitukselle maksaa. Pohdittiin valmistuneiden jäsenten tarkistamista ja 

erottamista publiikkilistojen perusteella. Päätettiin, ettei toistaiseksi tehdä sääntömuutoksia 

vaativia toimenpiteitä.

Matrikkeli tulisi saada sähköiseen muotoon.

Sitsit

14.3. järjestetään hallitusten ja virkailijoiden väliset yhteissitsit klusterilla ensisijaisesti 

Fibulan ja Symposionin kanssa. Historicuksen vuosijuhlat ovat samana päivänä, joten osan 

hallituksesta katsottiin olevan suotavaa edustaa niillä.

2.4. järjestettävistä hissasitseistä ollaan yhteydessä muiden historia-aineiden järjestöihin.

Keväällä järjestetään lisäksi kevätsitsit.

Syksylle on ideoitu kaudenavajais-, fuksi- ja kaverisitsejä.

Ekskursio

Ekskursion humanistispeksiin 4.2. oli menestys. Tapahtumaan osallistui nelisenkymmentä 

henkilöä.

Metroapproa on suunniteltu pidettäväksi bileiden aikataulun puitteissa alustavasti viikolla 13

joko 26.3. tai 27.3.

Helsinginkadun approon pyritään hankkimaan lippuja.

Ekskursio- ja bilevastaavat kokoustavat laskiaisesta tulevina viikkoina.

Kulttuuri

Kaunotar ja hirviö baletin pääharjoituksia käydään katsomassa 19.2. Tapahtuma meni täyteen

ilmoittautumisista 20:ssä minuutissa. Viisitoista nopeinta ilmoittautunutta saivat paikat.

Keskusteltiin ekskursiosta katsomaan Toveri K -näytelmää. Todettiin, että kiinnostusta on 
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liian vähän ekskursion järjestämiseksi.

Maalis-huhtikuulle on suunnitteilla leffailta Historicuksen kanssa. Teemaideoita otetaan 

vastaan.

Vuosijuhlat

Paikan etsiminen ja varainhankintamahdollisuuksien pohtiminen jatkuu kiivaana. 

Vuosijuhlat voisi mahdollisesti järjestää jonkin osakunnan tiloissa.

Talous

Yhdistyksen uusi kaappi on maksettu.

Opintomatkaan saadaan tukea maaliskuun aikana, mutta matka tulee maksaa sitä ennen. 

Tilanteesta aiheutuu hetkellinen noin 900:n euron tappio. Koska taloudenhoitaja esitti 

taloudellisen tilanteen olevan hyvä, hallitus päätti hyväksyä, että yhdistyksen talous 

on hetkellisesti 900 euroa vajaa. 

Tila

Tilavastaava ilmoitti, ettei häntä ole vielä lisätty Humanisticumin tilavastaavien 

sähköpostilistalle.

Suomen valtion päämiesten kuvat on tarkoitus hankkia Topelian opiskelijahuoneeseen.

Laitoksen laiteuusinnan yhteydessä opiskelijahuoneeseen saadaan näillä näkymin yksi uusi 

tietokone, joka liitetään yliopiston verkkoon. Muualta kuin yliopiston 

tietotekniikkakeskuksen kautta toimitettua tietokonetta ei saa liittää yliopiston verkkoon. 

´ Päätettiin selvittää kannettavan hankintaa opiskelijahuoneeseen toiseksi koneeksi. Yritetään 

kuitenkin vielä neuvotella, mikäli laitoksen myöntymyksellä saataisiin toinenkin yliopiston 

verkkoon liitettävä kone opiskelijahuoneeseen.

Pohdittiin huonekasvin hankkimista opiskelijahuoneelle tilan viihtyvyyden parantamiseksi.

Jäsenistöltä on tullut toive opiskelijahuoneessa säilytettävän Historia Cup -pokaalin 

korjaamiseksi.

Yhdistyksen siivousvuoro humanistiklusterilla on viikolla 18.

Ympäristö

Energiajaeastian saamista Topeliaan selvitellään.

9. META

Nimettiin Jukka Lahe yhdistyksen edustajaksi Humanisticumin vuosikokoukseen 19.2.

Virkailijanimitykset:

Nimettiin pelikerhon vetäjiksi Janne Luostarinen ja Juho Toivakka.

Nimettiin Kronoksen edustajiksi Historialliseen yhdistykseen Alex Kransman ja Juha 

Haavisto.

Puheenjohtaja muistutti päivittämään toimintakalenteria ja viestimään tapahtumista sekä mailitse 
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että Facebookissa.

Hallituksen ja virkailijoiden seminaariviikonloppu pidetään UKK-arkistolla 21.3.-23.3.

Päätettiin jatkaa palautekierrosten pitämistä. Palkintona 15euron lahjakortti. 

Haalarinsa ovat melkein kaikki tilaajat makseneet.

Ennen laskiaista pidetään merkkien ompeluilta.

Siulan sitseille lähtevät avustamaan Janne Luostarinen, Juho Toivakka, Hilda Tolonen, Taru Salmi, 

Eetu Liekari ja Tero Juutilainen.

Valtio-opin opiskelijoilta (VOO) on saapunut vuosijuhlakutsu. Kutsuun päätettiin vastata 

tervehdyksellä edustuksen sijaan.

Tehtiin periaatepäätös, että sähköpostikokouksia voidaan järjestää tarvittaessa.

Historia-aineiden järjestöjen puheenjohtajien kesken on ideoitu hallitusten välistä 

multilateraalikonferenssia.

10. Seuraavan kokouksen ajankohdam päättäminen

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Dudlella niin, että kokous pidetään joko helmikuun 

lopussa tai maaliskuun alussa.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.15.

Liitteet:

1. Toimintasuunnitelma 2014

2. Talousarvio 2014

3. Kutsu VOO:n vuosijuhlille

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tarkastanut:

__________________________________ _____________________________________

Lasse Leminen Hilda Tolonen

Hyväksynyt:

__________________________________ _____________________________________

Tero Juutilainen Ahto Harmo

puheenjohtaja sihteeri


