
Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. 

Yhdistyksen vuosikertomus 2013 

 

 

1. Yleistä 

 

Hallitus järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan 13.1. Kaiken kaikkiaan hallitus kokoontui vuoden 

aikana 17 kertaa, joista kaikkiin muihin paitsi yhteen kokoukseen Skypessä; yksi hallituksen kokous 

järjestettiin Jyväskylässä Kuloseminaarin aattoiltana. Tämän lisäksi kokoonnuttiin yhdistyksen 

sääntömääräiseen vuosikokoukseen. 

 

Vuoden 2013 hallitus: 

Puheenjohtaja Tero Ahlgren, NEFA-Turku ry. 

Varapuheenjohtaja, ulkoasiainsihteeri Mari Karjalainen, NEFA-Joensuu ry. 

Pääsihteeri Juulia Hakunti, NEFA-Jyväskylä ry. 

Taloudenhoitaja, sisäasiainsihteeri Antti Kiviranta, NEFA-Jyväskylä ry. 

 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Jyväskylässä lauantaina 26.10.2013 Ravintola 

Sohwissa (Vaasankatu 21, Jyväskylä) Kulon III vuotuisen seminaarin yhteydessä. Kokoukseen 

osallistui 11 henkeä. Äänivaltaisina jäseninä kokouksessa olivat edustettuina NEFA-Helsinki ry., 

NEFA-Jyväskylä ry., NEFA-Joensuu ry. sekä NEFA-Turku ry. Kokouksessaan hyväksyttiin vuoden 

2014 toimintasuunnitelma sekä talousarvio, päätettiin jäsenmaksujen kantamisesta sekä valittiin 

vuoden 2014 hallitus: 

 

Tero Ahlgren (NEFA-Turku ry.), puheenjohtaja 

Saila Anttila (NEFA-Turku ry.), hallituksen jäsen 

Juulia Hakunti (NEFA-Jyväskylä ry.), hallituksen jäsen 

Antti Kiviranta (NEFA-Jyväskylä ry.), hallituksen jäsen 

Unto Vanhamäki (NEFA-Helsinki ry.), hallituksen jäsen 

 

Vuosikokouksessa päätettiin myös sääntömuutoksesta, jonka myötä jatkossa järjestettäisiin kaksi 

sääntömääräistä yhdistyksen kokousta vuosittain (kevät- ja syyskokous). Yhdistyksen kokouksiin voi 

myös uusien sääntöjen mukaan osallistua etänä. 

 

 

2. Jäsenistö 

 

Kulon jäsenjärjestöjä vuonna 2013 olivat NEFA-Joensuu ry., NEFA-Jyväskylä ry., NEFA-Turku ry., 

Turun yliopiston uskontieteen opiskelijoiden Nirvana ry., Oulun yliopiston kulttuurintutkimuksen 

opiskelijat KULTU ry. sekä NEFA-Helsinki ry. Uusien järjestöjen mahdollisuutta liittyä Kulon jäseniksi 

pidettiin esillä kaikessa yhdistyksen järjestämässä toiminnassa. 

 

 

3. Tiedotus ja julkaisutoiminta 

 

Yhdistyksen tiedotuslista on kulo-info@lists.jyu.fi ja hallituksen sähköpostiosoite on kulory@lists.jyu.fi. 

Aktiivisessa käytössä tiedottamisessa oli myös yhdistyksen avoin FB-ryhmä: 

https://www.facebook.com/groups/kulory/ sekä nettisivut: http://kulory.wordpress.com/. Näitä 

viestintäkanavia käytettiin niin oman toiminnan kuin muidenkin kulttuurien tutkijoita mahdollisesti 

kiinnostavien tahojen toiminnasta tiedottamiseen. 

 

Vuotuisen Kuloseminaarin esitelmöitsijöiltä kysyttiin alustavaa kiinnostusta esitelmiensä 
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toimittamisesta seminaarijulkaisuksi, ja kutakuinkin kaikilta lupa tähän saatiinkiin. Itse julkaisu jäi 

kuitenkin ajan puutteen takia toimittamatta. Julkaisun suunniteltiin olevan sähköisessä muodossa. 

Syksyn vuosikokouksessa päätettiin Kulon toimituskunnan perustamisesta - jäsenistöjen piiristä 

vapaamuotoisesti muotoutuvalle toimituskunnalle vastuutetaan jatkossa seminaarijulkaisujen 

suunnittelu kuin myös vuoden 2015 juhlavuosijulkaisun suunnittelu. 

 

 

4. Talous 

 

Kulon vuoden 2013 pääasiallinen tulonlähde oli jäsenmaksut. Tämän lisäksi Jyväskylän yliopiston 

ylioppilaskunta JYY osallistui tukemaan vuotuista Kuloseminaaria osan puhujien matkakuluista verran. 

JYY:n tukisumma haettiin Kulon jäsenjärjestön NEFA-Jyväskylän kautta, jonka tilille tuki maksettiin. 

Saatu tuki oli kokonaisuudessaan 150€, josta NEFA-Jyväskylä vähensi puolet seminaarin 

kahvituskuluista ja maksoi Kulolle jäljelle jääneen tuen eli 125,23€. Vuoden kuluista pääosa liittyi 

seminaarin järjestämiseen. Opinnäyteverkolle haettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta 

500 €:n edestä, mutta avustuspäätös oli kielteinen. Tilikauden 2013 tulos oli 45,74€ ylijäämäinen.  

 

 

5. Koulutuspoliittinen toiminta ja edunvalvonta 

 

Toistaiseksi hallituksen toimijoiden aika ei ole riittänyt keskitetympään ja aktiivisempaan 

edunvalvontatoimintaan Kulon puitteissa. Hallituksen jäsenet olivat kuitenkin aktiivia toimijoita oman 

kotiyliopistonsa piirissä, ja hallituksen kokouksien yhteydessä ehti kuulla ajankohtaisuudet myös eri 

paikkakuntien koulutuspoliittisesta tilanteesta. 

 

 

6. Kansainvälinen toiminta 

 

Kulo järjesti jo perinteeksi muodostuneen kesäekskursion, tänäkin vuonna Tarttoon. Ekskursion 

kohteena oli 14. - 16.5. järjestetty konferenssi International Conference of Young Folklorists: 

Vernacular Expressions and Analytic Categories. Matkaan osallistui 6 henkilöä. Samalla jatkettiin 

yhteydenpitoa NEFA-Tartun kanssa. Ekskursiolle osallistuneet osallistuivat myös konferenssin 

vapaamuotoisempaan ohjelmaan. Lisäksi konferenssin yhteydessä julkaistiin Tarton Nefan toimittama 

Kogemus, taju, keha: uurimusi noorteadlastelt -teos (toim. Kaisa Kulasalu, Lona Päll & Kaija Rumm, 

sarjassa VanaVaraVedaja nr 8.) jonka artikkeleissa on mukana myös Kulon aiempien aktiivitoimijoiden 

Jarkko Kauppisen ja Maiju Oikarisen kirjoittama artikkeli. 

 

Kesäekskursion pohjalta koottiin myös yhteiskirjoituksena seminaariraportti, joka julkaistiin Elore-

verkkolehden numerossa 2/2013 nimellä Tero Ahlgren, Mari Karjalainen, Jarkko Kauppinen ja Antti 

Kiviranta: Nuoret folkloristit nykyhetken analyysissä. 

 

7. Tieteellinen toiminta 

 

Kulo järjesti NEFA-Jyväskylän suurella avustuksella kolmannen vuotuisen Kuloseminaarin 

Jyväskylässä 25.10. otsikolla Toiseus ja toisintaminen: kokemus ja kuvaus. Seminaarin koko kasvoi 

aikaisempiin vuosiin verrattuna huomattavasti, ja vielä esitelmähaun päättyessä tuli tarpeelliseksi 

varata kaikkiaan kaksi salia esitelmiä varten; seminaarissa esitelmöi yhteensä 11 abstraktinsa 

lähettänyttä puhujaa. Keynote-esitelmät piti FT Laura Stark sekä FM Mikko Pollari. Esitelmöitsijöitä oli 

niin Jyväskylästä, Tampereelta, Turusta kuin Helsingistäkin. Seminaarin abstraktit painettiin 

käsiohjelmaksi, ja seminaari oli seurattavana suorana verkkolähetyksenä. Koko seminaarin ohjelma 

on tämän toimintakertomuksen liitteenä.   

 



8. Muuta 

 

Valtakunnallisen opinnäyteverkon suunnittelua jatkettiin. Yhdistyksen jäsenetujen laajempaa 

kartoittamista ei vuoden mittaan ehditty valmistella - työ etujen eteen jatkuu kuitenkin vuonna 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Toiseus ja toisintaminen: kokemus ja kuvaus” 

– seminaari Jyväskylässä pe 25.10.2013 
KULTTUURINTUTKIMUKSEN OPISKELIJAT KULO RY:N III VALTAKUNNALLINEN SEMINAARI 

 

Seminaarin alustava ohjelma 
17.10.2013 

______________________________________________________________________________ 
 

Perjantai 25.10.2013, Jyväskylän yliopiston Historican sali H320; klo 15.15 jälkeen lisäksi H306 
 
Puheenvuorojen jälkeen on aina varattu n. 10 min vapaalle keskustelulle, nämä ajat on jätetty merkitsemättä eivätkä 
sisälly puheenvuoroille merkittyihin kellonaikoihin. 
Klo 10.30 
 
 
Klo 10.40–11.30 
 
 
 
Klo 11.40–12.00 
 
 
Klo 12.10–12.30 
 
 
Klo 12.40–13.30 
 
Klo 13.30–14.20 
 
 
 
 
Klo 14.30–14.50 
 
 
Klo 15.00–15.10 
 
 
Klo 15.15–15.30 
 

Alkusanat 
Antti Kiviranta, Kulo ry:n taloudenhoitaja 
 
Ensimmäinen keynote-luento 
Köyhyys, rakkaus, ja vaihtokauppaseksi: parisuhteet Tansanian slummeissa 
Laura Stark, FT, etnologian professori, Jyväskylän yliopisto 
 
Vinyylilevy musiikkikulttuurin tekstinä. Miten musiikkiharrastus kääntyi etnologiseksi tutkimukseksi. 
Konsta Kajander, FM, etnologian tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto 
 
Visual Taboo: Relocating the Taboo in a Visual Culture 
Heidi Kosonen, FM, taidehistorian tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto 
 
RUOKAILU (omakustanteinen) 
 
Toinen keynote-luento 
Sopimatonta sosialismia – seksuaaliradikalismia ja teosofiaa 1900-luvun alun suomalaisessa 
työväenliikkeessä 
Mikko Pollari, FM, historian tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto 
 
Maailmanmusiikki, toiseus ja eksotiikka 2000-luvun Suomessa 
Lari Aaltonen, FM, etnomusikologian tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto 
 
Kudos-kollektiivin esittelyä - http://www.kudoskollektiivi.fi/ 
Mikko Pollari ja Lari Aaltonen 
 
KAHVITUS (H306, ilmainen, järjestäjänä NEFA-Jyväskylä ry.)

 
 
Klo 15.30–15.50 
 
 
 
 
Klo 16.00–16.20 
 
 
 
 
Klo 16.30–16.50 
 

H320 
 
The (Textual) Construction of Pain in Non-Human 
Animals 
Jouni Teittinen, FM, kirjallisuuden jatko-opiskelija, 
Turun yliopisto 
 
Mannerheim toisin silmin: communitas vs. 
ritualisaatio Suomen Marsalkka -kohussa 
Jere Kyyrö, FM, YTM, uskontotieteen 
tohtorikoulutettava, Turun yliopisto 
 
Kirjallisuutta Toisten kesken: Toiseus Jo Waltonin 
romaanissa Among Others 
Jani Ylönen, FM, (tuleva) kirjallisuuden 
tohtorikoulutettava, Itä-Suomen yliopisto 

H306 
 
Miksi luonto kurittaa? Retorinen analyysi 
kärsimykselle rakennetuista merkityksistä 
ratkaisuna kognitiiviseen dissonanssiin 
Roosa Haimila, HuK, uskontotiede, Helsingin yliopisto 
 
Jättiläiskalmarin toiseus, sen kuvaaminen ja 
ihmisenkaltaistaminen 
Otto Latva, FM, apurahatutkija/kulttuurihistorian 
jatko-opiskelija, Turun yliopisto 
 
Hallitsematon susi – Suden toiseus 1900-luvun 
Suomessa 
Heta Lähdesmäki, FM, 
apurahatutkija/kulttuurihistorian jatko-opiskelija, 
Turun yliopisto
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