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PÖYTÄKIRJA

Kronos r.y. 

Hallituksen kokous VI/2014

Aika: 21.4.2014 kello 15

Paikka: Kerhohuone Utopia, Uusi ylioppilastalo, 5. krs

Läsnä

Hallitus:

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

Teemu Viljanen, Hilda Tolonen (poistui kohdan 9. Beer Pong-turnauksen järjestäminen aikana ja palasi 

kohdan 10. META aikana), Margareta Ronkainen (poistui kohdan 8. Toimialat  alakohdan Astiasto aikana), 

Eetu Liekari (saapui ja poistui kohdan 8. Toimialat aikana)

Virkailijat ja muut:

Taru Salmi, Ella Värtö, Eeva Toivanen, Atte Sallamo

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.19.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Toivanen ja Ella Värtö.

5. Ilmoitusasiat

Alina-varaukset syksylle 2014

29.9 Fuksisitsit (Historicus)

12.11 Pikkujoulut

13.12 Vuosijuhlat

HYYn Virityspäivä 25.4.

Tuutoreilla koulutus 25.4.

HYY:ltä tullut ilmoitus koskien Uuden (ja muiden HYY:n järjestötilojen käyttöä) vappuna.

ISHA:n mukana Budapestissa kronoslaisia.

Tason vuosijuhlilla oli edustamassa Tero Juutilainen ja Sonja Sipponen.

Kronoksen edustajat olivat tappiollisia Humanisticumin pääsiäissitsien mämminsyöntikilpailussa.
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Puheenjohtaja muistutti kaikkia ilmoittamaan tapahtumistaan ymv. muille toimijoille.

6. Tuotteet

Nauha

Margareta Ronkainen ja Taru Salmi hoitavat asiaa vapun jälkeen. Kustannus muodostunee 

noin 270:en euron suuruiseksi.

Hupparit

Kevään ja kesän aikana suunnitellaa, jotta syksyn fuksit pääsevät myös mukaan 

yhteystilaukseen. Huppareihin tulee Kronoksen logo. Tarjouksia painatuksesta pyydetään 

kevään mittaan.

Kaikista tuotteista, vanhoista ja uusista, laitetaan kuvat nettisivuille.

Keskusteltiin yleisluontoisesti haalarimerkeistä.. Mietittiin uuden haalarimerkin tekemistä,  

Ideoita kerätään seuraavassa kokouksessa.

7. Tilojen sakkokäytäntö

Keskusteltiin Humanisticumin tilavastaavan Atte Sallamon ehdotuksen pohjalta klusterin 

sakkokäytäntöjen vaihtoehdoista. Ei päätetty vastustaa ehdotusta. Humanisticumin tilakonklaavi 

päättää jatkotoimenpiteistä 28.4.

8. Toimialat

Ekskursio

Metro-appro oli menestys, paikalla illan aikana yli 20 henkilön approkansa. 

Saunajatkot pidettiin Kekkosessa ja jatkojen jatkot klusterilla.

Helsinginkadun approon 24.4. on lähdössä 20 kronoslaisen edustus ja jatkotila varattu 

Uudelta.

Vappuvalmistelut ovat käynnissä: yhteydenpito Kansallisarkiston kanssa on hoidettu. 

Vappuaattoa vietetään Kansallisarkiston jälkeen Suomenlinnassa ennen Mantan lakitusta. 

Vappupäivänä on piknik Ullanlinnanmäellä, josta excuvastaavat käyvät aamusta varaamassa 

hyvät paikat. Historicus on kutsuttu mukaan vapun viettoon.

Syksyn risteilykohde on pohdinnassa.

Astiasto

Astiastovastaava on hävittänyt oman avaimensa.

Astiastovuokrauspyyntöjä ei tällä hetkellä ole yhtään.

Taloudenhoitaja on laskutellut alkukevään vuokria.

Uusia kantovälineitä astiastolle tulisi hankkia.

Astiastoa pitäisi markkinoida paremmin.

Keskusteltiin vuokrauksen vähäisyyden taustalla olevista ongelmista.

Päätettiin alentaa vuokria kevään ajaksi seuraavan kaavan mukaan: hinta(euroa) = n-5, jossa 
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n on tilaisuuden henkilömäärä.

Talous

HYYn toiminta-avustuksena on saatu 1455,77 euroa. Haettu summa oli 1750 euroa.

    Vaadittavat muutokset budjettiin käsitellään kevään viimeisessä kokouksessa.

Joitain astiastovuokria on saamatta, mutta asiaa selvitellään.

    Opintomatka on kokonaisuudessaan maksettu.

Taloustilanne on tällä hetkellä  normaali, mutta astiastovuokrien vähyys tuottanee ongelmia.

Liikunta

Liikuntavuoroilla käy jäsenistöä.

Jalkapallosarjaan on ilmottauduttu ja pelit alkavat 23.4.

Kronikka

Kronikka I/2014 on julkaistu printtinä ja e-formaatissa.

Kronikan II/2014 toimituskokous on pidetty ja lehdelle on saatu kirjoittajia. 

Mainostajia ei ole vielä ehditty kysellä, mutta palstatilaa on varattu muutamalle mainokselle.

Seuraava Kronikka ilmestyy toukokuun aikana.

Fuksikronikan aikataulua pohditaan toukokuussa, jotta lehti on varmasti painettuna tuleville 

fukseille.

Vuosijuhlat

Tarjouspyyntöä odotellaan Teatterimuseolta.

Ensimmäinen vuosijuhlatoimikunnan kokous järjestetään huhtikuun lopussa.

Toukokuussa mennään varainhankintareissulle UKK-arkistoon luetteloimaan ja 

järjestelemään arkistoa. Päivämäärä on luultavasti 19.-20.5., mukaan tarvitaan 

vuosijuhlavastaavien lisäksi 2 hlöä.

Bileet

Tiistaina on käänteissuunnistus ja Kronos hoitaa tapahtuman jatkojen jatkot 

klusterilla.

28.4 Pre-Wappu Alinassa.

Vapusta on kokoustettu yhdessä excuvastaavien kanssa. Kaikki alkaa olla valmista.
Kevätsitsien (23.5.) jatkojen jatkot järjestetään.
Keväälle on vaikea mahduttaa enää useampia tapahtumia, mutta jos onnistuu, niin  
juomapeli-ilta järjestetään.

Sitsit
Hissasitsit meni mukavasti, mutta osalta osallistuneista odotellaan vielä maksuja.
Kevätsitsit on 23.5. yhdessä Historicuksen kanssa. ESOn sitsikerholle päätettiin myöntää 

alustava viiden hengen kiintiö sitseille. Sitsien suunnittelu aloitetaan käänteissuunnistuksen 
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jälkeen.

Kesän loppupuolella järjestetään mahdollisesti sitsit.

Fuksisitsit pidetään teemattomina 29.9.

Arkisto ja matrikkeli

Seuraavaan kokoukseen mennessä on tarkoitus tavoittaa erotettavat jäsenet.

Pelikerho

19.4. pidettiin peli-ilta, jossa oli mukavasti väkeä pyhäpäivästä huolimatta.

Seuraava peli-ilta järjestetään todennäköisesti opintomatkan jälkeen.

 Työelämä ja AE

Tutkijailta järjestetään ensi viikolla keskiviikkona klo 16-18 laitoksella.

Alumniaktiivien kanssa on tavattu ja syksylle suunnitellaan suurempaa alumnitapahtumaa.

Arkistoekskursio on suunnitteilla loppukesälle tai syksylle.

Alumnisitsit on suunnitteilla syksylle.

Opinto

Keskiviikkona oli hissakahvit.

Toukokuussa pidetään mahdollisesti vielä yhdet hissakahvit sen mukaan, miten oppiaineen 

kevätjuhla ajoittuu.

Syksylle on suunnitteilla sivuaineinfo.

Tuutorointi

Tilavaraukset syksyä varten on tehty sekä laitokselta että klusterilta. Aleksandrian 

tilavaraukset hoidetaan myöhemmin.

Fuksikronikan suunnittelu on edessä.

Pääsykokeiden jälkeistä tapahtumaa varten varataan mahdollisesti klusteri. Tuutorit 

päivystävät pääsykoesalien ovilla.

Fuksipassin tekevät Joona Ojanen ja Hilda Tolonen.

Käytiin läpi tuutoreiden keskinäistä työnjakoa.

Tuutorit saavat päättää, milloin ja miten hallitusesittely fukseille toteutetaan.

Hissasuunnituksen suunnittelukokous järjestetään toukokuussa. HOL saattaisi olla 

kiinnostunut osallistumaan vetämällä yhden rastin.

Fuksiaisten suunnittelu aloitetaan toukokuun aikana.

HOL

HOL:ssa on sääntöuudistusprojekti käynnissä.

HOL hakee todennäköisesti historiikin kirjoittajaa juhlavuotta 2016 varten.

HOL-tarroja jaetaan Pre-Wapussa.
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9. Beer Pong -turnauksen järjestäminen

Keskusteltiin turnauksen järjestämisestä sekä pohdittiin mm. kohderyhmää. Pyritään järjestämään 

turnaus osana humanistien kulttuuriviikkoa. Jokaisella osallistuvalla joukkueella voisi alustavasti 

olla vain yksi joukkue, minkä takia Kronoksen olisi pidettävä sisäiset karsinnat edustusjoukkueesta. 

Annettiin Juho Toivakalle vastuu koordinoida tapahtumaa.

10. META

Toimintakertomusta pitää kunkin toimijan kirjoittaa puolivuosikatsauksena seuraavaan kokoukseen 

mennessä. Tapahtumakalenterin täyttäminen kevään menneiden tapahtumien osalta on erittäin 

oleellista.

Topeliastorylle tarvitaan vetäjä.

Järjestetään mahdollisesti mökkiekskursio yhdistyksen aktiiveille elokuussa.

12. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Dudlella niin, että kokous pidetään opintomatkan jälkeen.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tarkastanut:

__________________________________ _____________________________________

Eeva Toivanen Ella Värtö

Hyväksynyt:

__________________________________ _____________________________________

Tero Juutilainen Ahto Harmo

puheenjohtaja sihteeri


