
Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry.

Kokouksen 3/2014 pöytäkirja
Aika: 25.2.2014 klo. 19.38-21.27.
Paikka: Skype

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

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 19:38.

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.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään kokouksen 1/2014 pöytäkirja.
(2/2014 hyväksytään seuraavassa kokouksessa)

6. Ilmoitusasiat

Sääntömuutos odottaa edelleen käsittelyynottoa.



7. Jäsenhakemukset

Helsingin yliopiston uskontotieteen ainejärjestö Mythos ry. on hakenut yhdistyksen 
jäsenyyttä.

Päätetty hyväksyä Helsingin yliopiston uskontotieteen ainejärjestö Mythos ry. yhdistyksen
varsinaiseksi jäseneksi.

8. Talous

Ei muutoksia tilillä, saldo +86,26.
Jäsenmaksulaskut työn alla.

9. Kesäekskursiot

Vilnan ekskursion tarkempia järjestelyjä, matkayhteyksiä ja majoitusmahdollisuuksia 
aletaan kartoittaa toimikunnassa. Juulia on luvannut ottaa yhteyttä tarttolaisiin. Muu 
suunnittelu aikataulutetaan tehtäväksi maaliskuussa - lennot kannattaa tarkistaa 
mahdollisimman pian.

10. Kuloseminaari 2014

Jatketaan seminaarin esitelmähaun muotoilua. Luonnos on Drivessa. Viimeistellään 
muotoilu kokouksen jälkeen/viikonlopun aikana.Tavoitteena julkaista kuulutus viimeistään 
ma 3.3. Fb-eventti pitää tehdä myös samaan aikaan kun kuulutus julkaistaan.

Alustavia ehdotuksia otsikolle ovat mm. ”Kulon neljäs valtakunnallinen seminaari: myytit ja 
rituaalit”, "Myytit ja rituaalit aikamme kulttuurintutkimuksessa" ja "Myytit ja rituaalit 
modernissa kulttuurintutkimuksessa".

Matkakorvauksista voi tiedustella Antilta tarkemmin. Korvauksista päätetään samalla kun 
ilmoitetaan valinnasta.

Abstraktit lähetetään koko hallituksen luettaviksi. Deadline on  31.5. (voidaan jatkaa 
tarvittaessa)  ja puhujien valinnasta ilmoitetaan heinäkuun aikana.
 
11. Opinnäyteverkko

Tilanne opinnäyteverkon hankesuunnitelman osalta sama kuin edellisen kokouksen 
jälkeen, ei muutoksia. Hankesuunnitelmatekstiin kaikkien on hyvä tutustua ja täydentää 
sitä kokousten välissä.

12. META

Lehtiringin perustaminen:
Halukkaat jäsenjärjestöt voisivat lähettää järjestölehtensä viimeisen painetun numeron 
jollekin Kulon vastaavalle ja lehtiä kierrätettäisi järjestöltä toiselle aina kerran vuodessa, 
Kulo maksaisi (korvauksia hakeville järjestöille) postikulut. 

Jäsenlehtiä pyydetään lähettämään Tykkikalliontie 8:aan Jyväskylään, jossa Antti ja Juulia 
voivat alkaa pitämään Kulon lehtiarkistoa. 



Jäsenrekrytointi: 
Ulkoasiainsihteerit Antti ja Juulia tekevät listauksen potentiaalisista jäsenehdokkaista ja 
näiden yhteystiedoista, ja heille lähetetään mainosviesti Kulosta. Luonnos tulossa Driveen.
Mainoksia voisi lähettää vuosittain aina kerran alkuvuodesta.

Tervehdystekstiluonnos lähetettäväksi Mynthokseen (Mythoksen jäsenlehti) on Drivessä. 
Lähtee tällä viikolla.

13. Seuraava kokous

Seuraava kokous alustavasti ke 19.3. klo. 19:00

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21:27.

Kulo ry:n puolesta, 

Puheenjohtaja Tero Ahlgren                            Sihteeri Saila Anttila

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


