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PÖYTÄKIRJA

Kronos r.y. 

Hallituksen kokous VII/2014

Aika: 29.5.2014 kello 18

Paikka: Utopia, Uusi ylioppilastalo 5 A, 5. krs

Läsnä

Hallitus:

Tero Juutilainen (pj),  Ahto Harmo (sihteeri), Juho Toivakka, Janne Luostarinen, Margareta Ronkainen, 

Sonja Sipponen, Mikko Soikkeli, Marie Vatjus (saapui kohdan 6. Väinön puolison nimenvalinta aikana), 

Elina Maaniittty (saapui kohdan 7. aikana (nauhan käsittely)), Eetu Liekari (saapui kohdan 7. aikana (nauhan

käsittely))

Virkailijat ja muut:

Ilkka Talala, Taru Salmi , Ella Värtö, Eeva Toivanen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.07.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taru Salmi ja Sonja Sipponen.

5. Ilmoitusasiat

Fibulan vuosijuhlilla oli kolme Kronoksen edustajaa.

Kronoslaisia oli mukana Mantan pesussa ja lakituksessa vappuna.

6. Väinön puolison nimenvalinta

Äänestettiin kolmen nimiehdotuksen välillä äänien jakautuessa seuraavasti:

Johanna Takiainen, 17 ääntä

Aino Silvia Somerlath, 10 ääntä

Puihin, 4 ääntä

Kastettiin Väinön puoliso Johanna Takiaiseksi.
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7. Hupparit, nauha sekä haalarimerkkiehdotusten läpikäynti ja valinta

Nauha

Päätettiin hankkia 30:n millimetrin levyistä nauhaa värityksellä punainen (12 mm), kultainen

(6mm) ja vihreä (12mm).

Pyydetään tarjous 50:stä metristä Hyrskyltä.

Hupparit

Tarjousta ei ole pyydetty vielä. Vaihtoehtoisia painatuspalveluita on paljon. Hinnat 

vaihtelevat välillä 30-40 euroa per painatus.

Päätettiin jäsenistölle myytävien huppareiden tavoitehinnaksi alle 40 euroa nollatuotolla.

Kerätään syksyllä tilaukseen mukaan kaikki halukkaat. Huppareita ei tilata varastoon.

Yrityksistä tehdään kartoitus syksyn ensimmäiseen kokoukseen mennessä. Huppareiden väri 

ja kuviointi (logo(t)) päätetään syksyllä.

Haalarimerkki

Yksi ehdotus uudeksi merkiksi saatiin ennen kokousta. Päätettiin siirtää nk. posliinimerkki 

(kts. liite) jatkotuotantoon.

Keskusteltiin myös kokouksessa esiin tulleista ehdotuksista: 

1. Poliisimerkki. Brodeerattu nelikulmio, jonka kulmat on pyöristetty. Merkin tausta 

on sininen. Valkoisella tekstillä: ”En ole poliisi. Jag är inte  en polis / polisen.”

2. Kronostaksi. (Poliisi)auto kiitää ohi. Teksti: ”Kronostaksilla kotiin”.

Molempien ehdotuksien kohdalla mahdolliseksi ongelmaksi koettiin niiden 

myyminen, s.o. onko kohderyhmää. Päätettiin jättää ideat kesäksi kehittymään.

Pohdittiin mahdollista vanhempiem merkkien täydennystilausta samaan aikaan, kun tilataan 

uusia merkkejä.

8. Taloudellisen tilanteen uudelleenarviointi

Astiastotulot keväältä 1236 euroa. Saamatta vielä pari vuokraa. Astiastotulojen tilanne hyvä 

budjettiin nähden, mutta edelliseen vuoteen verrattuna vähennystä noin 1000 euroa kevään osalta.

Budjettia supistettiin johtuen toiminta-avustuksen suuruudesta (pienempi kuin alunperin 

budjetoitu). Kronikan kulut ovat kuitenkin pienentyneet yhteensä parilla sadalla. Seuraavilta 

toiminta-alueilta supistettiin menoja: pelikerholta -50 euroa  työelämä sekä opintotapahtumista -100 

euroa , ympäristöaiheiset tapahtumat -100.

9. Toimialat

Liikunta

Ensi vuoden liikuntavuorot varataan ennen kesää .

Kesällä pelataan ultimatea.

 Liikuntavuoroja pari viikkoa jäljellä .



Kronos r.y.                    29.5.2014                         

3(5)

 Tila 

Muotokuvaprojekti etenee. Tavoitteena saada projekti valmiiksi kesäkuussa 

Opiskelijahuoneen kukkien säännöllisestä kastelusta on sovittu. Tilavastaava huolehtii 

kastelusta kesän ajan .

Opiskelijahuoneessa on ollut jo jonkin aikaa yksi asentamista odottava tietokone. 

Asentamisaikataulu selvitetään.

Tilakonklaavissa 28.4. sovittiin klusterin siivoussäännöistä ja sakkotoimista: tilat siivotaan, 

jos ne ovat likaisia. Kuitenkaan jokaisen tapahtuman jälkeen ei välttämättä tarvitse tehdä 

siivousta. Sakko on  kiinteä 20 euroa, mutta siinä on neuvotteluvara tarvittaessa . Academiaa 

käytettäessä on muistettava tehdä varaus .

Sitsit 

Kevätsitsien esiintyjästä tykättiin. Lasku tulee joskus.

Kesäsitsejä ei järjestetä.

Kronikka 

Kronikka II/14 on lähdössä painoon viikon 22 alussa .

Fuksikronikasta on ohjeistettu tuutoreita yleisellä tasolla sen verran, että lehti noudattaa 

samaa rakennetta kuin edellinen .

Fuksikronikan ilmestymisajankohta päätetään lähiaikoina.

Vuosijuhlat 

Vuosijuhlatoimikunnan ensimmäinen kokous pidettiin 29.4. Paikalla oli 11 henkilöä. 

Kokouksessa luonnosteltiin ohjelmaideoita ja päätettiin tilata bussikyyti juhlapaikalta 

jatkoille sekä tiedustella juhliin valokuvaajaa. Puhujia ei ole vielä päätetty. 

19.5.- 20.5. oltiin viiden henkilön voimin varainkeruureissulla UKK-arkistossa. Tulevia 

varainkeruuasioita: kesällä tilataan vuosijuhlahaalarimerkki ja mahdollisesti osallistutaan 

kesällä tai syksyllä ravintolapäivään. Lisäksi tiedustellaan mahdollisuutta päästä Jumbon 

Prismaan inventoimaan. 

Vuosijuhlailmoittautuminen aloitetaan loppusyksyllä hyvissä ajoin, jotta tiedetään, onko 

tarvetta nostaa maksimiosallistujamäärää 80 henkilöstä 100 henkilöön. 

Kulttuuri 

Kesäksi ei näillä näkymin ole luvassa ohjelmaa. Syksyllä järjestetään leffailta Historicuksen 

kanssa ja vierailu Uutisvuodon nauhoituksiin 7.11.  Myös vierailu johonkin 

Kansallisoopperan kenraaliharjoituksista järjestynee. 

Opinto 

Kevätjuhla oli menestys. Henkilökunta voitti tietovisan yhden oikean vastauksen erolla.

Tenttiakvaariota voi käyttää humanistisen tentteihin jo kesällä. Tenttiakvaarion lakkautus 
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mahdollinen, mikäli käyttöaste pysyy pienenä.

Käsiteltiin seuraava ehdotus:

Opintomatkavastaavat sekä vuoden 2015 opintomatkakohde voidaan tarvittaessa 

valita sähköpostikokouksella kesäkuun aikana.

Päätettiin opintovastaavien hoitavan hakuprosessin.

Päätettiin pitää opintomatkavastaavien ja -kohteen valinnasta sähköpostikokous 

kesän aikana. Puheenjohtaja varmistaa vielä sitä ennen poissaolleiden hallitusten 

jäsenten suostumuksen sähköpostikokoukseen.

Juhlatoiminta 

Kevätsitsien jatkot menivät hyvin .

Pääsykoepuistoilu oli onnistunut. Noin 20 pääsykokeissa ollutta kävi tapahtumassa.

Hol- ja suhde 

UKK-arkistolla oli HOL:n hallituksen viikonloppu 24-25.5. 

Helsinkiin perustettiin työryhmä suunnittelemaan HOL:n sääntömuutosta. Sääntömuutos 

tulee vaikuttamaan Kronoksen toimintaan korkeintaan HOL-vastaavan valinnan ajankohdan 

osalta.

Excu 

Päätettiin järjestää kesäpiknik 9.7.

Vertailtiin saatuja risteilytarjouksia ja päätettiin mennä viikolla 43 Tukholmaan joko Viking 

Linella tai Silja Linella. Päätettiin valittavaksi tulevan se, jolta saadaan parempi lopullinen 

tarjous.

Syksyn approvierailu Jyväskylään (3.10 Kauppakadun appro) on suunnitteilla.

Pelikerho

Huomenna järjestetään peli-ilta.

Työelämä ja AE

Toimintaa luvassa jälleen syksyllä.

10. META

Hallituksen ja virkailijoiden mökkireissu

Päätettiin pitää Vesilahdella 1.8.-3.8.

Puheenjohtajiston kiitos

Kokouksen jälkeen tarjoillaan kuohuviiniä.

11.  Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Kesällä sähköpostikokous. Sitä seuraava kokous pidetään ennen orientoivaa viikkoa.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.44



Kronos r.y.                    29.5.2014                         

5(5)

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tarkastanut:

__________________________________ _____________________________________

Taru Salmi Sonja Sipponen

Hyväksynyt:

__________________________________ _____________________________________

Tero Juutilainen Ahto Harmo

puheenjohtaja sihteeri


