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PÖYTÄKIRJA

Kronos r.y.
Hallituksen kokous VIII/2014

Aika: 27.8.2014 kello 17
Paikka: Kokoushuone Rydman, Kaivokatu 10 A, 9. kerros
Läsnä
Hallitus: 
Tero Juutilainen (pj), Juho Toivakka,  Marie Vatjus, Margareta Ronkainen, Mikko Soikkeli,  Eetu Liekari, 
Susanna Paasonen (poistui kohdan 9. Toimialat alakohdan Kulttuuri aikana), Elina Maaniitty, Jukka Lahe 
(saapui kohdan 7. Uusien jäsenten hyväksyminen aikana, poistui kohdan 9. Toimialat alakohdan Astiasto 
aikana), Teemu Viljanen (saapui kohdan 6. Ilmoitusasiat aikana)
Virkalijat ja muut:
Taru Salmi, Venla Toivonen (saapui kohdan 7. Uusien jäsenten hyväksyminen aikana)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.06.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. Sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Marie Vatjus.

5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Maaniitty ja Mikko Soikkeli.

6. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja ilmoitti laitokselle valitun uuden amanuenssin FM Antti Aallon.
 Humanistiklusterin kämmisakko on astunut voimaan. Kronoksen todettiin käyttäytyvän    

tulevissa tapahtumissa asianmukaisesti jotta aihetta sakkoon ei tule.
  Uuden ylioppilastalon Alina-saliin on saapunut uusia tukevia pöytiä.

7. Uusien jäsenten hyväksyminen
 Lista hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

8. Opintomatka

Päätettiin että Kronos lähtee Islantiin toukokuussa 2015 Mirkka Lappalaisen kanssa ja Mikko
 Soikkeli ja Marie Vatjus ottavat vetovastuun.
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9. Toimialat

Vuosijuhlat

 Kekkosarkistolle tulossa toinen varainhankintakeikka.
 Järjestetään inventaariokeikka Prismaan 4.10. kello 18.00 eteenpäin, johon 

tarvittaisiin 7 henkilöä.
 Vuosijuhlien budjettisuunnitelma, kutsut ja hinta-arvio ovat työn alla.
 Astiastohaalarimerkki valmistuu seuraavalla viikolla, se ehtii fuksisitseille,  
  muttei ikävä kyllä avajaiskarnevaaleihin.

Kulttuuri

Nelosen uuden musiikkiohjelman kuvaukset järjestetään seuraavan viikon
 torstaina kello 17.00. Jos Kronoksesta saadaan mukaan 20 ihmistä saadaan  
  excusta 100 euroa rahaa. 
 Uutisvuotoexcu järjestetään 7.11. kello 14.

Talous

HYYn pääsihteeri järjestää yksityistilaisuuden Alina-salissa 19.12. Kronosta on
pyydetty korvausta vastaan järjestämään sitsit, eli huolehtimaan tarjoilusta, 
ruoanlaitosta ja siivouksesta. Raaka-aineet ja juomat saadaan muualta. 
Margareta Ronkainen ehdotti myös Kronoksen astiaston vuokraamista keikalle.
Päätettiin pyytää keikasta hinnaksi 500 euroa + astiasto (50 euroa). 
Tinkimistilanteessa vähimmäishintana pidettiin 350 euroa + astiasto (50 euroa).
Hinta-arvio pohjautui isoon työmäärään, pitkään ajalliseen kestoon ja paikalle 
tarvittavien kronoslaisten määrään. 

Alina-saliin on saatavilla järjestöjen kummipöytiä, joiden pinnan saa koristella 
miten haluaa. Uudet pöydät ovat aiempaa isompia ja suhteellisen tummia. 
Pöytien pinnat on kuitenkin jo lakattu, joten koristeltava pinta olisi 
todennäköisesti tämän vuoksi pöydän pohja. Päätettiin, että pöytää voitaisiin 
käyttää astiamainokseksi, mutta ainoastaan jos mainos saadaan pöydän päälle. 
Päätös asiasta siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

 Sitsit

Fuksisitsit järjestetään 29.9. ja niillä ei ole teemaa. Tuutorvastaavat järjestävät 
sitä ennen lauluillan, jonka ajankohtaa ei ole vielä päätetty. 
Fukseille suunnattu sitsiopas on tekeillä.
Kaverisitsit pidetään loka-marraskuussa jos vain löytyy hyvä ajankohta. 
Todennäköisesti tämä osuu viikolle ja paikkana olisi Eteläsuomalainen 
Osakunta, Alina-salin varaustilanteen vuoksi. Teemana on pohdittu 
Oktoberfestiä.
Toiset Klusterisitsit järjestetään vielä myöhemmin.

Astiasto
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Ikeasta on saatu Prahan-matkan jälkeen astioita. Uusi inventario tehdään 
Joonan kanssa. 
Eetu Liekari saa avamet syyskuussa. 
Jaettiin vuokraus ja palautustehtäviä seuraavasti
     Kopeda, vuokraus 24.9. kello 15.00: Tero Juutilainen
     Kopeda, palautus 25.9. kello 12.00: Eetu Liekari

Opinto

Seuraavat hissakahvit järjestetään syyskuussa yhdessä laitoksen syysjuhlan 
kanssa.  Syysjuhlassa jaetaan oppiaineiden gradupalkinto ja Kronos ostaa 
voittajalle pullon kuohuviiniä. Kronofoni esiintyy juhlassa ja tämän jälkeen 
pidetään lopputarjoilu hissakahvien yhteydessä.
Lokakuusta lähtien hissakahvit järjestetään todennäköisesti 15-17.
Sivuaineinfo järjestetään syyskuun loppupuolella, kun fuksitapahtumat ovat 
ohi.
Päätettiin käydä tervehtivässä uutta amanuenssia FM Antti Aaltoa. Päiväksi 
ehdotetaan alustavasti maanantaita 8.9. kello 10.

Tuutorointi

Uudet opiskelijat ovat saapuneet ja kaikki vaikuttavat mukavilta. 
28.8. järjestetään viini-ilta jossa fuksit voivat tavata vanhempia opiskelijoita. 
Kronoksen fuksiaisten teema on historialliset myytit. 
Hissasuunnistuksessa Kronoksen rasti on Esplanadilla.
HYYn fuksiseikkailu järjestetään 25.9. ja Kronoksella on rasti Topeliassa. 
Ideoina rastille on käsialatehtävä, tietovisa historiassa ja Kronoksen laulun 
sanoittaminen.
Pitää pyrkiä kehittämään myös alkoholittomia tapahtumia, fuksikronikkaa voisi
tulevaisuudessa pyrkiä saamaan valmiimmaksi aikaisin keväällä ja 
tuutorvastaavuutta varten voisi tehdä ohjeistuksen.

Juhlatoiminta

Viini-ilta järjestetään.
Illuusio on varatu hissasuunnistuksen jatkoille.
Saunailta aloitetaan seitsemältä, jossa esitellään hallitus.
Nykykielten laitos ja Fibula ovat kyselleet yhteisbileistä.

Excu
Seminaariristeily järjestetään 21.10.
Siljalta on varattu 11 hyttiä.
Tarkka osallistujamäärä tarvitaan 28 vuorokautta ennen.
Fukseille voidaan varata 4 hyttiä, tämän jälkeen loput hytit vapaaseen jakoon.

Ympäristö

Päätettiin osallistua WWF:n sademetsäprojektiin. Kronos maksaa 10 euroa 
omasta puusta sademetsässä.
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10. Järjestökilpailut

Kronos päätti osallistua HYYn järjestökilpailuihin seuraavilla ehdotuksilla:
 Koulutuspoliittinen teko: opetustoivelysely ja hissakahvit
  Lehtikilpailu: Kronikka, numero päätetään seuraavassa kokouksessa
  Haalarimerkki: posliinimerkki ja piispalammas
  Liikuntatapahtuma: Videoidaan liikuntavuoro
 Nettisivut: Kronoksen nettisivut

11. Meta

Kronoksen nauhan kustannusarviot ovat saapuneet. Nauha kultaompeleella maksaisi 374   
 euroa, kun taas keltaisella 282 euroa. Päätettiin tilata 50 metriä keltaompeleista nauhaa. 
 Kronoksen huppareita laaditaan syksyn aikana. Keskustelu asiasta siirrettiin seuraavaan
  kokoukseen.
 lina-salin vuokrahinnan nostamista on pohdittu HYYssä.
  Humanisticum järjestää ylimääräisen kokouksen. Päätettiin että Marie Vatjus valtuutetaan 
 edustamaan Kronosta kokouksessa. 
  Päätetiin siirtyä käyttämään Telegramia WhatsAppin sijasta, koska WhatsAppin ryhmä on 
 täynnä. 

12. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen.

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Dudlella.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Tarkastanut:

____________________________________ ____________________________________
Elina Maaniitty Mikko Soikkeli

Hyväksynyt:

____________________________________ ____________________________________
Tero Juutilainen Marie Vatjus
puheenjohtaja


