
Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry.

Pöytäkirja 13/2014
Aika: 17.11.2014 klo. 19.13- 20.51.
Paikka: Skype

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

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 19.13.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla on yhdistyksen sääntöjen § 
6 mukaisesti vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen sihteeriksi Saila Anttila ja puheenjohtajaksi Tero Ahlgren.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus jäsenyhdistysten Kulo-yhteyshenkilöille.(ei paikalla)

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kohdat toimikunta ja vuosikalenterin päivittäminen poistettiin esityslistalta. Hyväksyttiin 
muutettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Siirretään kokouksien 5, 7, 8, 11 ja 12/2014 pöytäkirjat hyväksyttäviksi hallituksen 
joulukuun kokouksessa. 
 



6. Ilmoitusasiat

Kuloseminaari 24.10. iltaohjelmineen sujui hyvin.

Yhdistyksen syyskokous järjestettiin 25.10. Kokouksessa valittiin uusi hallitus ja 
vahvistettiin ensi vuoden toimintaa ohjaavat dokumentit kuin myös kolmivuotissuunnitelma 
2015-17.

NEFA-Turku on lähettänyt Kulolle kutsun vuosijuhliinsa 13.12.

7. Talous

Tilin saldo ennen seminaaria +411,73€.

Kulukorvaushakemuksia seminaarista saapunut: Uula Neitola 92,80€, Jussi Moilanen 
170,49€. Hallitus päätti korvata matkakuluista max. 100 euroa.
 
Seminaarikuluista hyväksytty maksettavaksi
-100,00€ Jussi Moilaselle (matkakorvaus)
- 92,80€ Uula Neitolalle (matkakorvaus)
- 26,17€ Aku Seppäselle (kahvituksesta)
-  7,00€ Untolle (tulostuksesta)

Seminaarin lounaskorvauksista HYY Ravintolat laskutti 54,60€.

Tilille odotettavissa vielä ennen vuodenloppua 63€ haalarimerkeistä (Nefa-Turku ja yksi 
seminaarissa myyty haalarimerkki)

8. Yhteistyö TAKU ry:n kanssa

Vastoin odotuksiamme Taku on luvannut seminaariavustusta 100 euroa vasta ensi 
vuodelle. Ilmoitus asiasta tullut vasta seminaarin jälkeen, mihin emme ole kovin 
tyytyväisiä. 

TAKU ry. on laatinut sopimuspohjan yhteistyöstä ensi vuodelle. Pohjaan on kirjattu niin
yhteistyön tavoitteet kuin myös yhteistyön muodot molempien osapuolien osalta.

Keskusteltiin sopimuksen sisällöstä. Kohdasta "Kukin Kulo ry:n jäsenjärjestö nimeää 
hallituksesta työelämävastaavaksi TAKU-vastaavan, jonka on suositeltava olevan TAKU 
ry:n jäsen. TAKU-vastaava (hallituksen kopo-vastaava) toimii yhteyshenkilönä TAKU ry:n 
ja ainejärjestön välillä." totesimme, että tämä vaatii, että sopimus käy 
hyväksymiskierroksen myös jäsenjärjestöjen hallituksissa.

Sopimuksen allekirjoittamisesta hallitus äänesti (äänin 1 - 4) sen puolesta, että päätöksen 
tekoa sopimuksen hyväksymisestä  ja yhteistyöstä TAKU ry:n kanssa siirretään 
myöhemmäksi. Keskustelua sopimuksesta jatketaan facebookin kautta.

9. Hallituksenvaihtokaronkka

Jos suinkaan onnistuu, tavataan vielä uuden ja vanhan hallituksen kesken livenä 
Turussa hallituksenvaihtokaronkan merkeissä. Ajankohtaa sovitellaan myöhemmin myös 
uuden hallituksen kanssa, mutta alustavaksi ajankohdaksi arvioitu tammikuun alkupuolta, 



mahdollisesti esim. 10.1.2015.

10. META

Ei muita esille tulevia asioita.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään joulukuussa, tarkempi aika sovitaan myöhemmin. 

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.51.

Kulo ry:n puolesta

Puheenjohtaja Tero Ahlgren                              Sihteeri Saila Anttila

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


