
Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry.
Kokouksen 1/2014 pöytäkirja
Aika: 21.1.2014 klo. 20.05-23.22
Paikka: Skype

Läsnä: 
Tero Ahlgren
Saila Anttila
Juulia Hakunti
Antti Kiviranta
Unto Vanhamäki

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 20:05

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

Valitaan kokouksen sihteeriksi Saila Anttila ja puheenjohtajaksi Tero Ahlgren.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätään  kohdaksi 18 edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Nefa-Jyväskylän vuosikokous on helmikuun alussa.
Helsingin uskontotieteen ainejärjestö Mythos on osoittanut kiinnostustaan liittyä Kuloon, ja 
alue- ja kulttuurintutkimuksen ainejärjestö Alku harkitsee asiaa. 
Helsingin Nefalla oli ensimmäinen kokous uudella hallituksella ja intoa seminaarin 
järjestämiseen syksyllä löytyy.



6. Hallituksen järjestäytyminen

Muutetun esityksen mukaisesti tehtävät jakautuvat seuraavasti:
Puheenjohtaja Tero Ahlgren
Pääsihteeri Saila Anttila
Taloudenhoitaja ja ulkoasiainsihteeri Antti Kiviranta
Varapuheenjohtaja ja 2. ulkoasiainsihteeri Juulia Hakunti
Sisäasiainsihteeri Unto Vanhamäki

Puheenjohtaja tekee muutosilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukselle.

7. Tilinkäyttöoikeudet

Säilytetään laajat tilinkäyttöoikeudet yhdistyksen tiliin (KeskiSuomen Osuuspankki FI22 
5290 0220 3896 03) Tero Ahlgrenilla 020883-117X ja Antti Kivirannalla 180788-119T.

8. Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Todetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisiksi nimenkirjoittajiksi puheenjohtaja Tero Ahlgren,
varapuheenjohtaja Juulia Hakunti, pääsihteeri Saila Anttila sekä taloudenhoitaja Antti 
Kiviranta.

9. Vuoden alustava aikataulutus

Käytiin läpi Kulon tämän vuoden yleistä aikataulutusta Teron tekemän liitteen (Kulon vuosi 
2014) pohjalta. Aikataulutusta päivitetään vuoden mittaan.

10. Toimikunnat

Jatketaan/aloitellaan seuraavien toimikuntien toimintaa:
Seminaaritoimikunta
Ekskursiotoimikunta
Opinnäyteverkkotoimikunta

Toimikunnat ovat avoimia kaikille jäsenyhdistysten jäsenille. Toimikunnista vastaavina
puheenjohtajina toimivat nimetyt hallituksen jäsenet. 
(Seminaaritoimikunta -Unto Vanhamäki
Ekskursiotoimikunta -Juulia hakunti
Opinnäyteverkkotoimikunta -Antti Kiviranta)

11. Kesäekskursio

Neljäs International Conference of Young Folklorists järjestetään tänä vuonna Vilnassa 5.-
7.6. Suunniteilla Kulon yhteismatka Vilnaan (Liettuaan) tuolloin. Puhetta oli myös 
mahdollisista ekskursioista Budapestiin (Unkariin) Ethnology without borders -tapahtuman 
yhteydessä huhtikuussa (josta lisätietoja helmikuussa) ja Gotlantiin jossain vaiheessa 
etsimään NEFA-Gotlannin ”raunioita”. 

12. Kuloseminaari 2014

Järjestetään neljäs vuotuinen Kuloseminaari Helsingissä alustavalla teemalla “rituaali” ja



alustavana ajankohtana yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä, mahdollisesti viikonloppu
viikolla 43. Keskusteltiin seminaarin järjestelyistä, joita jatketaan facebookin kautta 
kokouksen jälkeen. Call for papers koitetaan saada helmikuun lopulle ja deadline 
toukokuun loppuun.

13. Opinnäyteverkko

Opinnäyteverkon suunnittelukokous Jyväskylässä, ravintola Sohwissa ti 28.1. Jatketaan 
opinnäyteverkon suunnittelua toimikunnassa. Rahoituksesta: Tero Ahlgren jatkaa edelleen 
rahoituslähde-excelin parissa, kunhan saadaan hakemuskuntoista suunnitelmaa valmiiksi.
Antti Kiviranta totesi, että jos mikään säätiö ei lähde rahoittamaan, niin tällaiselle projektille
voisi jopa harkita joukkorahoitusta.

14. Kysy kulttuurintutkijalta

Ei uutta aiempien suunnitelmien jälkeen. Päätettiin ottaa opinnäyteverkko 
ykkösprioriteetiksi ja siitä saatuja tuloksia tuoda jälkeenpäin kysy kulttuurintutkijalta 
-projektiin mukaan.

15. Kannatustuotteiden teettäminen

Kysellään mahd. pian uudelleen jäsenten kiinnostuksesta Kulo- haalarimerkkien
hankkimiseen. Pyritään hankkimaan haalarimerkit jo kevään aikana.

16. Toimituskunta

Toimituskunta järjestäytyy mahdollisimman pian, Jarkko Kauppinen on alustavasti 
lupautunut ottamaan vetovastuun tästä. Toimituskunnalle on perustettu oma FB-ryhmä 
viime vuoden puolella. Seminaarijulkaisun lisäksi mahdollisesti historiikki Kulon 5-vuotisen 
taipaleen kunniaksi suunnitteilla. Antti on Kulon hallituksessa mukana jo viidettä vuotta, 
Tero neljättä.

17.Talous

Tilin saldo 21.01.2014
+106,26 euroa
(enemmän kuin viime vuoden alussa!)
Antti laatinut jäsenmaksulaskut tälle vuodelle. Jäsenjärjestöjen vastuuhenkilöiden (pj:t ja 
taloudenhoitajat) tietoja täytyy kysellä ja päivittää.

18. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään pöytäkirja 18/2013.

19. META

Kevätkokousdokumentit mainittu. Tero ja Antti hoitavat virkojensa puolesta 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, jotka käsitellään hallituksessa mielellään jo 
helmikuun aikana.
Hallitusesittelyt päivitetään nettisivuille.
Jatkossa esityslistat tulevat hallituksen muokattavaksi kokousten välillä.



20. Seuraava kokous

Ei päästy yksimielisyyteen vakiopäivästä kokoustamisen suhteen.  Seuraava kokous on 
12.2. klo 19.

21. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 23:22.

Kulo ry:n puolesta, 

Puheenjohtaja Tero Ahlgren                                     Sihteeri Saila Anttila

…........................................................                      …......................................................

 


