
 
 
 
Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. 
Pöytäkirja 2/2016 - hallituksen kokous 
 
Aika: 11.2.2016 klo 18:00 
Paikka: Skype 
 
Läsnä: 
Joona Saari 
Anni Hurme 
Elena Maskulin 
Henrik Lassila  
Joonas Jokela 
 

1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.00. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla on yhdistyksen sääntöjen § 
6 mukaisesti vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaan luettuna. 
 
3. Kokouksen järjestäytyminen 
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Kulon toimihenkilöille ja jäsenjärjestöjen 
yhteyshenkilöille. Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Joona Saari ja sihteeriksi Anni 
Hurme.  
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen 1/2016 pöytäkirja. 
 
6. Ilmoitusasiat 
Puheenjohtaja Saari lähestyi Nefa-Helsinkiä ja Mythosta sähköpostitse, sillä tällä hetkellä 
Helsinki ei ole ollut aktiivisesti toiminnassa mukana. Nefa-Helsinki vastasi ja tapaaminen 
järjestään maaliskuussa.  
 



TAKUun otettu myös yhteyttä uuden yhteistyösopimuksen tiimoilta.  
 
Toimintakertomus ja tilinpäätös tulee olla valmiina 21.2. Puheenjohtaja valmistelee 
vuosikertomuksen ja taloudenhoitaja tilinpäätöksen. Tätä ennen kokoustetaan (21.2.2016), 
jotta kertomus voidaan hyväksyttää hallituksella. Kutsut kevätkokoukseen 21.3. tulee 
lähettää liitteineen kaksi viikkoa (14 vrk) ennen kokousta eli 7.3. 
 
7. Jäsentietojen ja nettisivujen päivitys 
Webmaster Aatu on aloittanut sivujen päivittämisen. Hän ottaa myös yhteyttä 
jäsenjärjestöihin jos heiltä löytyisi halukkaita kirjoittajia blogiin.   

 
 Henrik ja Joonas toimittavat itsestään tietoiskut sekä kuvat. Joona toimittaa kuvan.  
 
8. Haalarimerkkien hankinta 
Lykätään haalarimerkkien hankinta syksyyn.  
 
9. Koponeuvos 
Koetaan tarve koota koulutuspoliittisten vastaavien ryhmä. Ideana on, että jäsenet 
jakaisivat tietonsa ja kokemuksensa muiden jäsenjärjestöjen kopojen kesken 
kuukausittain. Näin jokaisessa yhdistyksessä oltaisiin tietoisia alamme valtakunnallisesta 
kehityksestä. Muistiinpanoista koottaisiin kuukausittain kulttuurintutkijoiden kopotiedote, 
joka voitaisiin julkaista nettisivuilla. Kaikki ottavat asian tiimoilta yhteyttä omien 
järjestöjensä kopoihin. Tarkemmat käytännön järjestelyt selkiytyvät myöhemmin.  
 
10. Pääsiäisristeily 
Ilmoittautuneiden määrä tähän mennessä on viisi. Panostetaan nyt mainontaan ja 
koitetaan saada iso porukka kasaan.  
  
Mahdollista ohjelmaa risteilyllä: bingo, visailua klubilla, “Pakan sekoitus ja ryhmäytyminen”. 
Mahdollista ohjelmaa Tukholmassa: Nordiska Museet, Vasa Museet ja Abba-museo 
Djurgårdenilla.  
Tarkemmat suunnitelmat selkiytyvät lähempänä risteilyä. 
 
11. Seminaari 2016 
Seminaarin järjestäminen on lähdössä liikkeelle Oulussa Elenan ja Henrikin toimesta. 
Teema ei ole vielä selvillä, mutta teeman alle pyritään saamaan arkeologiaa, 
antropologiaa ja kirjallisuutta.  
 
Kulolla on oma seminaariopas järjestämisen sujuvoittamiseksi.  
 
12. Talous 
Tilillä on tällä hetkellä 1998,41€. Seita on maksanut viime vuodelta liittymismaksunsa ja 
haalarimerkkitilauksensa. Haalarimerkkitilauksia on tullut muutamia lisää.  
Hyväksytään Juulia Hakuntille 9,70 € postituskuluista (kannatustuotteiden lähetys 
taloudenhoitajalle).  
 
13. META 
Ei muita esille tulevia asioita.  
 
 



14. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 
Seuraava kokous on sunnuntaina 21.2. klo 18.00 Skypessä. 
 
15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.40.  

Vakuudeksi, 
 
 
………………………………..            ………………………………….. 
Joona Saari, puheenjohtaja              Anni Hurme, pääsihteeri  
 
 
 

 


