
Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry.

Pöytäkirja 10/2014
Aika: 8.9.2014 klo. 19.08-21.08.
Paikka: Skype

Paikalla: 
Tero Ahlgren
Saila Anttila 
Unto Vanhamäki
Juulia Hakunti
Antti Kiviranta (klo 19.43)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 19.08.

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.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus jäsenyhdistysten Kuloyhteyshenkilöille. (Ei paikalla)

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään kokouksen 9/2014 pöytäkirja. Puuttuvat pöytäkirjat 5, 7 ja 8 hyväksytään 
seuraavassa kokouksessa. 

6. Ilmoitusasiat



Juulia on tavannut Historian opiskelijain liiton Tosineen edustajan Pekka Pietilän. Antti on 
muuttanut Tarttoon. 

7. Jäsenhakemukset

Emmi Rajavuori on hakenut Kulon henkilöjäsenyyttä. (Kolmas henkilöjäsenhakemus Kulon
historiassa.)

Hyväksytään jäsenhakemus yksimielisesti. 

8. Talous

Tilin saldo +282,67. Ei uusia tilitapahtumia.

9. Jäsenkysely 2014

Jäsenkyselyyn tuli määräaikaan mennessä kaikkiaan 22 vastausta. Kyselyn tuloksiin ei 
ehditty perehtyä vielä kokoukseen mennessä, mutta tulokset käydään perusteellisesti läpi 
syyskuun aikana, jotta niitä voidaan hyödyntää ensi vuosien toiminnan suunnittelussa.

Arvottiin SKS:n kirjakaupan lahjakortti jäsenkyselyyn vastanneiden kesken. 
Arvonnassa käytettiin satunnaislukugeneraattoria 
(http://randomnumbergenerator.intemodino.com/fi/satunnaislukugeneraattori.html), jonka 
tuloksen mukaan arvonnan voitti kyselyvastausten rivin 20 henkilö. Arpojana toimi Unto, 
joka myös ilmoittaa voittajalle sekä toimittaa lahjakortin. 

10. Kuloseminaari 2014

Keskusteltiin pyytävämme Juha Jyrkästä pitämään kalevalarunoustyöpajaa pe 24.10. klo 
19 seminaarin iltaohjelmassa Lingva-salissa. Saila selvittää asiaa. Muilta osin jatketaan 
suunnittelua facebookissa.

11. Kannatustuotteiden teettäminen

Päivitetään haalarimerkkitoimitusten tilanne myöhemmin.

12. Kolmivuotissuunnitelma

Kolmivuotissuunnitelmaa varten on avattu keskusteluketju Kulon FB-ryhmässä;
toistaiseksi keskustelu on ollut vähäistä. Suunnitelma viimeistellään niin, että se ehtii 
hallituksen esityksenä mukaan syyskokouskutsuun.

13. Syyskokous 2014

Syyskokouskutsu liitteineen on lähetettävä viimeistään 11.10. Kutsua varten pitää 
valmistella hallituksen esitykset kolmivuotissuunnitelmaksi 2015-17, ensi vuoden 
toimintasuunnitelmaksi ja ensi vuoden talousarvioksi. Lisäksi Juulian esityksestä 
esitettäneen yhdistyksen syyskokoukselle muutos jäsenmaksukäytäntöön siten, että 
jäsenmaksu kannetaan ensi vuodesta eteenpäin perustuen eri yhdistysten kattamien 
oppiaineiden sisäänottokiintiöihin. Juulia on myös jo ennakkoon tiedustellut 
jäsenyhdistysten puheenjohtajilta suhtautumista jäsenmaksukäytännön muutokseen ja 



muutos on saanut alustavasti kannatusta. Hallituksen esitykset valmistellaan syyskuun 
aikana ja käsitellään hallituksen kokouksessa lokakuun alussa.

Hallitus merkitsee tiedoksi, että syyskokousdokumentit pitää olla valmisteltu 11.10. 
mennessä.

Hallitus päättää esittää yhdistyksen syyskokoukselle jäsenmaksujen kantamisen 
käytännön muutosta esittelyn mukaisesti.

14. META

Antista tullut Tarton yliopiston kv-opiskelijalähettiläs. ISA (international student 
ambassadors) opiskelijat edustaa TU:ta kansainvälisesti.

Kulo lähettää terveisiä Nefa-Tartulle ja toivottaa tervetulleeksi mukaan seminaariin.

15. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään alustavasti ma 6.10. klo 18.00.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21.08.

Kulo ry:n puolesta, 

Puheenjohtaja Tero Ahlgren                             Sihteeri Saila Anttila

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


