
Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry.

Pöytäkirja 14/2014
Aika: 17.12.2014 klo. 20:37-22.20.
Paikka: Skype

Läsnäolijat:
Tero Ahlgren
Saila Anttila
Antti Kiviranta
Joona Saari
Juulia Hakunti  (ajassa 21.20.)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 20.37.

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

Valittiin kokouksen sihteeriksi Saila Anttila ja puheenjohtajaksi Tero Ahlgren.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus jäsenyhdistysten Kulo-yhteyshenkilöille. (ei paikalla)
Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus vuoden 2015 hallituksen jäsenille. (Joona Saari)

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin opinnäyteverkko kohdaksi 8. Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen 
työjärjestykseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 5/2014 pöytäkirja.
Hyväksyttiin kokouksen 7/2014 pöytäkirja.



Hyväksyttiin kokouksen 8/2014 pöytäkirja.
Hyväksyttiin kokouksen 11/2014 pöytäkirja.
Hyväksyttiin kokouksen 12/2014 pöytäkirja.
Hyväksyttiin kokouksen 13/2014 pöytäkirja.

(Osaan pöytäkirjoista ehdotettiin pieniä muutoksia, korjatut pöytäkirjat on kaikki 
hyväksytty.)

6. Ilmoitusasiat

Nefa-Turulla oli 45 v. vuosijuhlat 13.12. joissa Kulo esitti tervehdyksen. 

7. Talous

Tilin tiedot koko tilivuodelta:  
+617,50 PANOT YHTEENSÄ 
-475,80 OTOT YHTEENSÄ 
+247,96 SALDO 16.12.2014
+0,00 ENNAKKOKIRJAUKSET 
+247,96 NOSTOVARA

Nefa- Turku on hoitanut haalarimerkkilaskunsa. 

TAKU ry. lupautui maksamaan tämän vuoden Kulo-seminaaria varten luvatun tukisumman 
100 €. Taloudenhoitaja laati laskun. Puheenjohtaja laittaa sen eteenpäin. 

NEFA-Turku ry:n 45-vuotisvuosijuhlaa vietettiin ja vuosijuhlalahjaksi Nefalle Kulo lupautui
lahjoittamaan pienen summan sopivaan hyväntekeväisyyskohteeseen Nefan nimissä. 
Päädyimme Suomen luonnonsuojeluliittoon, jonka lahjoituskohteista tiukan äänestyksen 
suden, suopöllön ja liito-oravan välillä voitti kirkkaasti suopöllö. Taloudenhoitaja hoitaa 
maksun. 

SKSn kirjakaupan lahjakorttiin on myönnetty 20 euroa, Unto on luvannut toimittaa 
lahjakortin omistajalleen. 

Päätökset: 
Päätettiin laskuttaa TAKU ry:ltä 100 € Kulo-seminaarin tukisummana.
Päätettiin lahjoittaa NEFA-Turku ry:n nimissä 10 € Suomen luonnonsuojeluliitolle suopöllön
hyväksi. 

8. Opinnäyteverkko

Projektille ei saatu tukia ja työ etenee harrastepohjalta. Arttu Pekkarinen vastuuhenkilönä, 
Kulo saa käyttää opinnäyteverkkoa hänen määrittelemiensä tekijänoikeuksien puitteissa. 
Projektille haetaan rahoitusta uudelleen ensi vuonna Juulian ja Kulon uuden hallituksen 
toimesta.

9. Yhteistyö TAKU ry:n kanssa

Vuoden 2014 puheenjohtaja Ahlgren ja vuoden 2015 puheenjohtaja Saari kävivät
tapaamassa TAKU ry:n edustajia Helsingissä perjantaina 12.12. Tapaamisessa 
suunniteltiin



tulevan vuoden yhteistoimintaa yhdistysten kesken ja allekirjoitettiin yhteistyösopimus ensi
vuodelle. TAKU ry. sitoutui sopimuksessa tukemaan rahallisesti Kulon toimintaa 100 €:n 
edestä. Kulo kokoaa jäsenyhdistysten kopot verkoksi, jonne enemmän käytännön 
yhteydenpito TAKUn ja yhdistysten välillä painottuu. Jos yhteistyö TAKUn kanssa vaikuttaa
hedelmälliseltä, kirjoitetaan uusi sopimus vuoden kuluttua. 

Päätös: 
Päätettiin hyväksyä yhteistyön muodot TAKU ry:n kanssa vuodelle 2015.

10. Hallituksenvaihtokaronkka

Hallituksenvaihtokaronkka on 10.1.2015 Turussa. Sovitaan tarkemmin Facebookissa. 

11. META

Nykyiset hallituksen jäsenet kirjoittavat lyhyen ja tiiviin testamentin vuoden toiminnastaan
sekä muista ajankohtaiseksi jäävistä asioista alallaan ensi vuoden toimijoita varten. 
Deadline hallituksenvaihtokaronkkaan mennessä.

12. Seuraava kokous

Järjestetään vuoden 2015 hallituksen toimesta.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 22.20.

Kulo ry:n puolesta, 

Puheenjohtaja Tero Ahlgren                                     Sihteeri Saila Anttila

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


