
Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry.

Pöytäkirja 11/2014
Aika: 6.10.2014 klo. 18.48- 21.14
Paikka: Skype

Läsnä:
Tero Ahlgren
Juulia Hakunti
Saila Anttila
Antti Kiviranta
Unto Vanhamäki (ajassa 19.48)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.48.

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 Kulo-yhteyshenkilöille. (Ei paikalla.)

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään kokouksen 10/2014 pöytäkirja. Puuttuvat pöytäkirjat 5, 7 ja 8 hyväksytään 
seuraavassa kokouksessa. 

6. Ilmoitusasiat



Kulolla on ollut neuvotteluja Akavan erityisalojen, Museoalan ammattiliiton ja TAKU ry:n 
kanssa sponsoroinnista.

Tartu Nefa Rühmältä on kysytty mahdollisuuksista Kulo-yhteistyöhön, keskustelussa 
virinnyt pari seminaari-ideaa: 1) applied anthropology, 2) suomi-viro komparatiivinen. 

7. Talous

Tilillä näkyy haalarimerkkimaksu Sari Tuulikki Koppiselta (4,5€) .

Tilin saldo +287,17€.

Hyväksytään 17,05€ maksettavaksi Jari Niemelle postituskuluista sekä norm. 
postimerkeistä ja kirjekuorista, liittyen haalarimerkkien postitukseen ja yksittäispostituksiin 
jatkossa.

Juulia Hakuntille on myönnetty valtuudet etsiä ja tilata Kulolle oman webhotellin. Siinä 
vuosimaksukattona alustavasti max. 80€, jota liitot tukisivat sponsoroinnillaan. 

8. Kuloseminaari 2014

Seminaarin ohjelma on julkaistu ja mainostus on alkanut. Muistutusviestit lähtevät uudelle 
kierrokselle vielä ennen tapahtumaa. Muu valmistelu jatkuu facebookin kautta. 

Helsinkiläisten kanssa on keskusteltu FB:ssa majoituksen järjestämisestä. Seminaariin on 
näillä näkymin tulossa myös muutama ulkomaalainen.

9. Kolmivuotissuunnitelma

Luonnosteltiin hallituksen esitystä yhdistyksen kolmivuotissuunnitelmaksi vuosille 2015-17.

Siirretään kolmivuotissuunnitelman hyväksyminen seuraavaan kokoukseen.

10. Syyskokous 2014

Hallituksen valmisteltavana yhdistyksen sääntömääräistä syyskokousta varten on 
yhdistyksen ensi vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Lisäksi aiotaan 
esittää muutosta jäsenmaksujen kantamiseen ensi vuodesta alkaen siten, että yhdistysten 
jäsenmaksut perustuvat jatkossa niiden edustamien oppiaineiden sisäänottomääriin. Juulia
on valmistellut laskentamallin tätä varten. Syyskokouksen paikaksi on kaavailtu ravintola 
Memphistä ja ajankohdaksi 25.10. Syyskokouskutsu liitteineen pitää lähettää viimeistään 
11.10.

Hyväksytään hallituksen esitykset yhdistyksen vuoden 2015 toimintasuunnitelmaksi ja tulo-
ja menoarvioksi sekä ensi vuoden jäsenmaksuiksi seuraavassa kokouksessa. 
Hyväksytään syyskokouksen esityslista myös seuraavassa kokouksessa. 

11. META

Antti on muuttanut Katren kämppikseksi ja hänellä on siellä lemmikkinä Susi.

12. Seuraava kokous



Seuraava kokous torstaina 9.10. viestikokouksena Facebookissa – puheenjohtaja avaa 
kokouksen aamulla.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21.14.

Kulo ry:n puolesta

Tero Ahlgren, puheenjohtaja                                        Saila Anttila, sihteeri

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


