
Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry.

Pöytäkirja 4/2014
Aika: 19.3.2014 klo. 19.06-21.31.
Paikka: Skype

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

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 19.06.

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. (Kaikki paikalla)

3. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen sihteeriksi Saila Anttila ja puheenjohtajaksi Tero Ahlgren.
Ei läsnä Kulon jäsenyhdistysten yhteyshenkilöitä.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

(Hyväksytään puuttuva kokouksen 2/2014 pöytäkirja seuraavassa kokouksessa)
Hyväksytään kokouksen 3/2014 pöytäkirja.

6. Ilmoitusasiat



Sääntömuutos rekisteröity PRH:ssa 16.3. (varmistuskirje ei ole saapunut vielä)
Juulia kerännyt potentiaalisia rekryttäviä ainejärjestöjä yhteen dokumenttiin ja lähettää 
heille sähköpostia.
Kv-lukukausimaksut ovat kansallisessa keskustelussa.
NEFA-Helsingillä oli vuosijuhlat 18.3.

7. Talous

Ei uusia tilitapahtumia (sitten edellisessä kokouksessa Terolle maksetun 20e jälkeen), 
saldo edelleen +86,26 euroa
Jäsenmaksukirjeet on lähetetty. 

8. Kesäekskursio

Vilnan reissulle Kulon hallituksesta on osallistumassa näillä näkymin Tero, Antti ja Saila.
Juulia tekee fb-eventin. Juulia oli myös laittanut sähköpostia tarttolaisille. Vastaus alla: 

Hi,
Congratulations for your bilingual web-site! 
I'm afraid I might not be very helpful when it comes to the conference in Vilnius. I think that
there is on bus full of people going from Tartu to Vilnius to the conference but I think that 
no-one knows yet for sure who's going and who's not so it might be a bit chaotic at the 
moment.
Are you planning to fly there or take a bus? If you are just a few students then maybe you 
could fit on our bus from Tartu (but I cannot promise that for sure). If you're interensted I'd 
suggest that you'd contact Kristel Kivari on that matter ( kristelkivari@hotmail.com). She is 
one of the organizers from our side.
The person in Vilnius who you could ask for help trying to find accommodation etc is Lina 
Sokolovaite, one of the organizers. She's a Phd student there and very very nice. I'm sure 
she can help you.
Another thing... We would like to make a trip to Hungary next autumn to visit the students 
of our fields in Pecs University (also maybe in Budapest) and organize some kind of a 
seminar or a small conference there together. It is a bit difficult to get contact with them but
we're hoping for the best (still waiting for someone there to respond us acutally..).
Anyway, we thought that maybe Kulo people would consider joining us if the trip works out 
(we talked about it with someone last year... probably with Saila from Turku). At the 
moment it is just a thing to think about but we would be very interestid in going (probably in
September and by a rented bus) and would be more than happy if you'd join us. How does
that sound to you?

Wishing you all the best on the behalf of Tartu Nefa Group,
Helleka Koppel 

Mennään tarttolaisten kanssa bussikuljetuksella, jos se onnistuu.

9. Kuloseminaari 2014

Call for papers viimeistelyä vaille valmis eteenpäin lähetettäväksi. 

HYY mahdollisesti jakaa tilavaraustukia, otetaan selvää asiasta.
Syksyn tilavaraukset lyödään lukkoon huhtikuun alun aikana, joten yritetään saada 



varattua tilat melko pian (Unto). Tilanvaraus kannattaa hoitaa yhteisöjäsenetuna: ilmaisee 
asian niin, että seminaari on Nefa-Helsingin järjestämä yhteistyössä Kulo ry:n kanssa, 
jolloin  järjestäjä on yliopiston sisäinen ainejärjestö. 

Seminaari on 24.10. 2014. Aikataulu alustavasti 10-16 + tekninen tunti ennen. 
Kysytään voiko Nefa-Helsinki tulla tilaisuuteen kahvittamaan. Ehdotettiin jatkoja 
tarjoiluineen kokoushuoneessa seminaarin jälkeen. Vähemmän puhujia ja rennompi 
aikataulu tämän vuoden seminaarille olisi hyvä. CFP:tä saa mainostaa omien kanavien ja 
jäsenjärjestöjen lisäksi myös muille oppiaineille. Kysellään myös Kulttuurintutkimuksen 
seuralta jos voivat välittää eteenpäin. Seminaarille tehty fb-eventti.

Päätettiin lisätä cfp:hen, että esitelmän kieli voi olla suomen lisäksi myös englanti, sekä 
kääntää cfp myös englanniksi (Saila).Tulevien seminaarien kielenä voisi mahdollisesti olla 
kokonaan englanti, joka lisäisi kansainvälisyyttä.

10. Opinnäyteverkko

Antti jutellut Jouhkin kanssa, tapaa Artun ensi viikolla. Suunnitelma edennyt sivukaupalla. 
Valmistelua jatketaan facebookissa ja tehdään rahoitushakemus.

11. Kannatustuotteiden teettäminen

Uusi (viimeinen) aikaraja kannatustuotteille toukokuun loppu. Kysellään myös mahd. 
uusilta jäsenjärjestöiltä halukkuutta ostaa haalarimerkkejä vielä ennen niiden tilaamista.  

12. Kevätkokous 2014

Sääntömuutoksen mennessä läpi, yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on 
järjestettävä tammi-toukokuussa. Kokous voidaan järjestää etänä. Kokouksen asialistalle 
tulevat viime vuoden toimintaa kuvaavat dokumentit (toimintakertomus ja tilinpäätös), sekä
tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen vuoden 2013 hallituksen osalta. Lisäksi vuoden 
2012 hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta on vielä päättämättä. Kokousvalmistelut 
kannattaa aloittaa jo nyt, jotta mm. viime vuoden toiminnantarkastajat saavat riittävästi 
aikaa toimelleen.

Järjestetään kevätkokous toukokuun loppupuolella, alustavasti viikolla 21. Kokouskutsu 
täytyy lähettää viimeistään vko 19. Toiminnantarkastus täytyy saada pakettiin mielellään 
toukokuun alkuun mennessä. Tero on yhteydessä sekä viime että edeltävän vuoden 
toiminnantarkastajiin. Vanha hallitus katselee tarvittavia kevätkokousdokumentteja 
kuntoon.

13. Vuosikalenterin päivittäminen

Kalenteri löytyy Drivestä, ”Kulon vuosi 2014”.
Päivitetään kuluneen kokouksen keskustelun jäljiltä ja muutenkin Kulon vuosikalenteri 
(Liite 1)

14. META

Images of afterlife-konferenssi on Turussa samoihin aikoihin kuin Kulo-seminaari. (Vain 
yhden päivän osalta menee päällekkäin.)



15. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 9.4. klo. 18.00.

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21.31.

Kulo ry:n puolesta, 

Puheenjohtaja Tero Ahlgren                        Sihteeri Saila Anttila

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


