
Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry.

Kokouksen 2/2014 pöytäkirja
Aika: 12.2.2014 klo. 19.03-21.41.
Paikka: Skype

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

1. Kokouksen avaus 

Kokouksen avaus ajassa 19.03.

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.
 
Mythoksen yhteyshenkilö on kutsuttu mukaan tuleviin kokouksiin. Puheenjohtaja 
muistuttelee myös muita yhdistyksiä nimeämään yhteyshenkilönsä.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään kokouksen 1/2014 pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.

6. Ilmoitusasiat



Nimenkirjoittajien muutos rekisteröity PRH:ssa 5.2.
Sääntömuutos odottaa edelleen käsittelyynottoa.
Helsingin yliopiston uskontieteen ainejärjestö Mythos ry. On hakenut jäsenyyttä. Hallitus 
kannattaa.
Latinalaisen Amerikan tutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö Macondo on kiinnostunut
jäsenyydestä. Uudet jäsenyydet käsitellään muodollisesti kevätkokouksessa. 
Jäsenmaksulaskut laitetaan vasta sen jälkeen.
Mythoksen lehteen on luvattu terveiset Kulolta helmikuun loppuun mennessä.

7. Talous

Ei uusia tilitapahtumia.
Tilin saldo 12.02.2014 on +106,26 euroa.
Hyväksytään Tero Ahlgrenille 20e prh:sta.

8. Kulon viestintäsuunnitelma 

Kulolle halutaan lisää näkyvyyttä jäsenyhdistysten keskuudessa. Keskusteltiin Kulon 
viestintäsuunnitelmasta (jonka tulisi sisältää myös kriisiviestintäsuunnitelma), joka 
otettaisiin virallisesti käyttöön viimeistään ensi syksynä, sekä nettisivujen kehittämisestä 
Juulian muistion pohjalta. Tehostetaan viestintää myös jäsenistön sähköpostilistojen ja fb-
ryhmän kautta. Ehdotettiin, että joka syksy puheenjohtaja tekisi ns. esittelyviestin Kulosta 
ja laittaisi sen kaikkien jäsenjärjestöjen FB-ryhmiin ja sähköpostilistoille. Sisäasiansihteeri 
tiedottaisi kootusti kaikille sähköpostilistoille 3-4 kertaa vuodessa mitä kulossa tapahtuu, 
mitä on suunnitteilla ja miten jäsenjärjestöjen jäsenet pääsevät mukaan vaikuttamaan. 
Jatketaan suunnittelua kokouksen jälkeen vapaamuotoisemmin.

9. Toimikunnat

Ekskursiotyöryhmä on päivitetty.
Opinnäyteverkosta lisää kohdassa 12.

10. Kesäekskursiot

Facebook-ryhmää päivitetty. Budapestin reissu lykkääntyy syksylle. 
Vilnan ekskursion suhteen yhteyksiä paikallisiin haetaan ahkerasti, Juulia ottaa yhteyttä 
myös Nefa-Tartun hallitukseen.  
Todettiin Kulon hallituksella olevan hyvät yhteydet sekä Tarttoon että Budapestiin 
tulevaisuutta ajatellen. 

11. Kuloseminaari 2014

Seminaarin aiheesta (myytit, rituaalit, mytografia…) on käyty keskustelua hallituksen
FB-ryhmässä ja keskustelua jatkettiin kokouksessa.
Keskustelua seminaarin aiheesta ja esitelmähakukuulutuksen luonnostelua
jatketaan myös jäsenille avoimemmassa seminaaritoimikunnassa.

Päätettiin varata kaksi salia seminaaria varten. Tilavarauskysely on vielä tekemättä. 
Seminaarityöryhmälle perustettu oma fb-ryhmä.  Pyritään julkaisemaan seminaarin
esitelmähaku helmikuun aikana, ja esitelmäabstraktien lähettämisen aikarajaksi on 
suunniteltu toukokuun loppua. 



Päätettiin seminaaripohdinta saukko-mietteeseen:
”What might this ”otter” thought afford
to the construction of ”otter” cultural studies?”
Catherine Walsch

12. Opinnäyteverkko

Opinnäytetyötoimikunta on kokoontunut Jyväskylässä 4.2. ja 11.2., osallistujina Antti 
Kiviranta ja Arttu Pekkarinen. Antti nimitti itsensä projektipäälliköksi ja Artun 
pääohjelmoijaksi. Projektisuunnitelman ja ensimmäisen demo-version luonnosteleminen 
aloitettu. Seuraava kokous voisi olla skype-kokous, jotta muutkin kuin jyväskyläläiset 
pääsisivät kommentoimaan ja muokkaamaan projektisuunnitelmaa. Aikataulu 
suunnitelmalle kuun loppuun mennessä. 

Linkkejä:
demo-sivu http://nefa-jkl.org/kulo/index.php
ensimmäisen palaverin pöytäkirja 
https://docs.google.com/document/d/1KH9TV69bRcQuEh2znMkqfTHhvXDtCQaISaN
xZAoRKQo/edit?usp=sharing
toisen palaverin pöytäkirja 
https://docs.google.com/document/d/1REc6t0mic2VVGJdx4pLGpH0UQZtpAF80MG6
KjwSbtJE/edit?usp=sharing
projektisuunnitelman muuttuva tiedosto 
https://docs.google.com/document/d/14OpQgDx3GVF4T902YOpm24f5xNQDavzIW_
Avc9Jb2BU/edit#heading=h.olm20mr92bbx

On käyty alustavaa keskustelua siitä, että opinnäyteverkon pilottiversio olisi ensi syksynä 
proseminaarissa käytössä. Amanuenssi Elina Salminen oli innoissaan ajatuksesta ja 
vetäjä Jukka Jouhki on hyvin innokas liittämään tietoteknisiä juttuja opetukseen. 
Elina vinkkasi myös ottamaan yhteyttä Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja 
innovointikeskukseen https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/tutkimuspalvelut

Web-hotellin hankkiminen tulossa ajankohtaiseksi. (→ Projekti tarvitsee sellaisen, jossa on
hyvä tuki suunnittelijoiden tarvitsemille teknologioille (tietokannat yms), ja jossa on toimiva 
asiakastuki. Toisin sanoen: ei halvin vaihtoehto, vaan joku kohtuujärkevä)

13. Kannatustuotteiden teettäminen

Asiasta päivitetty nettisivuille, Juulia lähettelee vielä kyselyt tuleville järjestöehdokkaille niin
pääsevät halutessaan mukaan tilaukseen. Deadline helmikuun lopussa.

14. META

Toimintakertomusluonnos lisätty Drive-kansioon.
Kolmivuotissuunnitelmatyön aloittaminen tänä vuonna. (muistutus asiasta)

15. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous viikolla 9 (ma-to) – sovitaan  facebookissa tarkemmin. 

16. Kokouksen päättäminen

https://docs.google.com/document/d/14OpQgDx3GVF4T902YOpm24f5xNQDavzIW_Avc9Jb2BU/edit#heading=h.olm20mr92bbx
https://docs.google.com/document/d/14OpQgDx3GVF4T902YOpm24f5xNQDavzIW_Avc9Jb2BU/edit#heading=h.olm20mr92bbx
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/tutkimuspalvelut
https://docs.google.com/document/d/1REc6t0mic2VVGJdx4pLGpH0UQZtpAF80MG6KjwSbtJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1REc6t0mic2VVGJdx4pLGpH0UQZtpAF80MG6KjwSbtJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KH9TV69bRcQuEh2znMkqfTHhvXDtCQaISaNxZAoRKQo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KH9TV69bRcQuEh2znMkqfTHhvXDtCQaISaNxZAoRKQo/edit?usp=sharing
http://nefa-jkl.org/kulo/index.php


Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21.41. (Alle 3 tuntia!)

Kulo ry:n puolesta, 

Puheenjohtaja Tero Ahlgren                              Sihteeri Saila Anttila

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


