
20. maaliskuuta 2014 10.44 Jani Tanskanen <tanskis@gmail.com> kirjoitti:
Hei, Juulia ja muut hallituksen jäsenet,

KULO tekee varmasti tärkeää ja merkityksellistä työtä, ja annan sille arvoa eri 
yliopistojen toimijoita yhdistävänä yhteisönä. Corpus kuitenkin kuuluu jo TAKU ry:n 
piiriin, joka on yhteisönä vielä kattavampi tämän alan toimija. TAKU:ssa myös 
parhaillaan suunnitellaan sitä, kuinka esimerkiksi eri ainejärjestöt voisivat olla 
enemmän tekemisissä toistensa kanssa. Tätä taustaa ajatellen KULO ei välttämättä toisi 
merkittävää lisää Corpuksen toimintaan.

Jossain aiemmassa kokouksessa muuten esitin huomion siitä, että KULO:n nimeen 
kuuluva kulttuurintutkimus yhdyssanana assosioituu tiettyyn tutkimusparadigmaan, 
joka alkoi 1950-luvun Englannissa uusvasemmistolaisen tutkimuksen yhteydessä 
(cultural studies). Se tarkastelee nk. arkista kulttuuria ja pyrkii esimerkiksi 
häivyttämään rajaa korkean ja matalan kulttuurin välillä, purkamaan kirjallisuuden 
kaanonin ja niin edelleen. En usko, että kaikki kulttuuritoimijat tahtovat profiloitua 
tämän paradigman edustajiksi: kaikki kulttuurin tutkimus ei ole kulttuurintutkimusta. 
Sanottu saattaa vaikuttaa hiusten halkomiselta, jota se onkin, mutta sanat ovat 
keskeisiä. Kun Taikun piirissä kulttuurintutkimus (siis se paradigma) on muutenkin 
vallitseva, näkyisi kulttuurintutkimusyhdistykseen liittyminen jälleen uutena 
statementtina paradigman puolesta. Itse muuten edustan tuota paradigmaa (ainakin 
tällä hetkellä), joten minulla ei ole henkilökohtaisia syitä taustalla.

Oma kantani on siis seuraava: Corpuksen ei kannata liittyä KULO:n jäseneksi, koska jo 
TAKU tarjoaa samoja mahdollisuuksia ja koska KULO:n nimi on harhaan johtava. 
KULO:lle suosittelen vakavasti nimen muuttamista, sillä kulttuurintutkimus 
yhdyssanana saa niin monet näkemään punaista. Tämän kaiken esitän lämmöllä ja 
rakentavassa hengessä.

Selvää lienee, että oma näkemykseni ei edusta koko Corpuksen kantaa.

Teidän
JT

Jani Tanskanen
Lähetetty Nokia-puhelimestani
---- alkuperäinen viesti ----
Lähett.: Juulia Hakunti
Lähet.: 19.03.2014, 20:05
V.ottaja:
Aihe: [corpus-hallitus] Ainejärjestö: Liittykää Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry:n
jäseneksi!

Terve teille Kulo ry:ltä!

Jos ette tiedä keitä me olemme niin tämä vääryys korjataan saman tien. Kulo
on suomalaisten eri kulttuurialojen ainejärjestöjen kattojärjestö, joka
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perustettiin vuonna 2010. Tällä hetkellä Kulolla on seitsemän
jäsenjärjestöä ympäri Suomea ja oppialoina ovat edustettuina mm.
kansatiede, antropologia, uskontotiede, arkeologia, kirjallisuus,
mediakulttuuri ja musiikkitiede. Kulttuuri on kuitenkin paljon
laaja-alaisempikin käsite ja Kulon siipien alle mahtuisi paljon muitakin.

Haluatteko siis päästä osaksi kansallista kulttuurintutkimuksen
opiskelijoiden yhteisöä? Haluatteko luoda kontakteja muihin opiskelijoihin
omasta oppiaineestanne sekä lähitieteistä ympäri Suomea? Haluatteko
osallistua yhteisiin retkiin ja tapahtumiin? Haluatteko olla osa JOTAIN
suurempaa? Nyt on todellakin siihen loistava tilaisuus!

Kulo järjestää joka vuosi eri yliopistokaupungissa
kulttuurintutkimuksellisen seminaarin jäsenjärjestöjensä tuella sekä
ulkomaanekskun vähintään kerran vuodessa. Näiden lisäksi Kulo toteuttaa
erilaisia kulttuurintutkimuksen opiskelijoita yleisesti hyödyttäviä
hankkeita, teettää haalarimerkkejä, jne. Tarkemmin tietoa Kulon toiminnasta
voit lueskella järjestön nettisivuilta osoitteesta:
http://kulory.wordpress.com/

Kiinnostuitko? Jos ette ole varma liittymisestä, tulkaa ihmeessä
ainejärjestönne kanssa vierailemaan Kulon tämän syksyn seminaariin
Helsinkiin, onhan tuo mitä mainioin tilaisuus tavata muita kulolaisia ja
tsekkailla minkälaista toimintaa me järjestämme. Ihan näin oma kehu laista toimintaa 
me järjestämme. Ihan näin oma kehu haisten
ja aiempien kokemuksien perusteella voin kertoa, että porukka on mitä
mahtavinta. Lisätietoja ja päivityksiä semmasta saa esimerkiksi liittymällä
Kulon Facebook-ryhmään: https://www.facebook.com/groups/kulory/

Lisäksi minä toisena Kulon ulkoasiainsihteerinä vastailen mielelläni
kaikkiin kysymyksiin jos haluatte tietää meistä jotain lisää. Lisätietoa
liittymis- ja vuosimaksuista voitte lukea täältä:
http://kulory.wordpress.com/jaseneksi/

HUOM! Jos tämän viestin lukemisen jälkeen tunnette, että teidän
ainejärjestönne ei mitenkään sovi tutkimusalaltaan Kulon jäseneksi,
ilmoittakaa tästä minulle niin en lähetä vastaavaa mainosviestiä enää ensi
vuonna!

Kiitokset ja hyvää kevättä kaikille, toivottavasti näemme syksyllä
Helsingissä! :)

Terveisin,
Juulia Hakunti
Kulo ry:n ulkoasiainsihteeri ja varapuheenjohtaja
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20. maaliskuuta 2014 11.23 Juulia Hakunti <emjuhaku@gmail.com> kirjoitti:
Moi Jani!

Ammattijärjestö ja kattojärjestö ovat kaksi täysin eri asiaa, mutta toki ymmärrän jos 
Corpus haluaa keskittyä enemmän ammattijärjestötoimintaan. Kulo on siinä mielessä 
perustavanlaatuisesti erilainen, että meillä on jo valmiina nuo kaikki opiskelijakontaktit 
ja järjestöt ja meidän toiminta on nyt jo hyvin lähellä sitä toimintaa mitä ainejärjestöt 
itse tekee. Meidän jäsenjärjestöt ovat aktiivinen, jokavuotinen osa koko yhdistyksen 
toimintaa. Me vain järjestetään tapahtumia ja mahdollisuuksia kaikille opiskelijoille 
tavata toisiaan. Taku toki järjestää käsitykseni mukaan myös tapahtumia, mutta 
ainakaan meidän tämänhetkisten jäsenjärjestöjen piirissä en ole kuullut näiden parin 
vuoden aikana mitään uutisia, että he olisivat erityisen aktiivisia ammatijärjestöjen 
kanssa. Lisäksi Taku toki painottaa jutuissaan tätä työllisyysnäkökulmaa, kun Kulo toimii
laajemmalla skaalalla, kuten esim. meidän tämänhetkinen projekti Opinnäyteverkko 
osoittaa.

Tiivistettynä - jos haluatte painottaa kansallisessa opiskelijatoiminnassanne 
työllisyysnäkökulmaa, keskittykää Takuun. Jos haluatte osallistua ja järjestää 
yhteistyössä muiden lähitieteiden alojen opiskelijoiden kanssa retkiä, tapahtumia ja 
seminaareja, liittykää Kuloon. Toivottavasti tämä selvensi eroa!

Tuohon nimiasiaan en ota mitään kantaa, koska noh, en tiedä tuosta mitään. Toki jos 
me saadaan jatkossa muutakin palautetta nimestä niin silloin lähdetään harkitsemaan 
nimenvaihtoa, mutta veikkaan ettei kovin moni opiskelija ole tietoinen mainitsemistasi 
asioista tai sitten asia ei heitä haittaa. Jos tosiaan tulee lisää palautetta, silloin 
mietitään jatkoa.

Terveisin,
Juulia

20. maaliskuuta 2014 12.12 Juulia Hakunti <emjuhaku@gmail.com> kirjoitti:
Ja ainiin, unohdin vielä mainita, että tämän vuoden osalta olemme jo saaneet teidän 
pj:ltä viestiä, että Corpus ei ole liittymässä, mutta pistin viestin automaattisesti kaikille 
meidän rekrylistalla oleville enkä muistanut poistaa Corpusta erikseen vastaanottajat-
kentästä. Mutta ehkä tämä on ihan hyvä niin voidaan herätellä keskustelua tuosta 
nimiasiasta. Laitan Janin viestiä kopiona hallitukselle niin perustajajäsenet voivat itse 
kertoa miksi tuohon nimeen alun perin päädyttiin, minä kun en tuosta tosiaan tiedä. 
Takusta myös Jani jos puhuit ihan resurssien näkökulmasta ettei Corpuksella ole 
mahdollisuuksia olla aktiivisena sekä Takussa että Kulossa, niin tuon ymmärtän täysin. 
Mutta toiminnaltaan uskon noiden olevan kyllä todella erilaisia, eikä siinä mielessä 
päällekkäisyyksiä ole.

-Juulia
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7. huhtikuuta 2014 19.57 Tero Ahlgren <thahlg@utu.fi> kirjoitti:
Hei!

Pahoittelut, ehdin palailla asiaan omalta osalta aika viiveellä. Kiitos huomautuksista 
liittyen Kulon nimivalintaan; voisin lyhyesti yrittää perustamiskokouksen sihteerinä vielä
kiinnostuneille taustoittaa sitä tarkemmin. Nimestä äänestettiin kokouksessa neljän eri 
vaihtoehdon välillä:

1) Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry.
2) Kulttuurin tutkimuksen opiskelijat Kulo ry.
3) Kulttuurintutkijain opiskelijajärjestö Kulo ry.
4) Kulttuurintutkimuksellinen opiskelijajärjestö Kulo ry.

joista vaihtoehto 1) valittiin 8 äänellä (koko äänimäärä oli yhteensä 14).

Tuon ensimmäisen vaihtoehdon yhteys brittiläiseen "kulttuurintutkimukseen" oli jo 
kyllä tiedossa nimivalintaa tehdessä, ja siitä kokouksen kyseisessä kohdassa eniten 
keskusteltiinkin. Parisen vuotta aiemmin oli kuitenkin mm. perustettu (periaatteessa 
uudelleennimetty) Kulttuurintutkimuksen seura ry, joka ei sekään ole 
toimintakentältään juuri brittiläiseen kulttuurintutkimukseen sitoutunut, kuten ei ole 
Kulokaan. Kulttuurintutkimus on siis käytössä hyvin laajana käsitteenä kattaen kaiken 
kulttuureihin ja kulttuuriseen liittyvän tutkimuksen ja opiskelun. Suomalaisissa 
yliopistoissa ei tiettävästi myöskään ole kulttuurintutkimukseksi nimettyjä oppituoleja 
(Itä-Suomen yliopistossa on nykyisellään tosin monitieteinen kulttuurintutkimuksen 
koulutusohjelma) - tällä tavoin Kulo ei suoraan viittaa minkään tietyn oppiaineen 
opiskelijoihin. Kulttuurintutkimuksen käsitettä on eri yliopistoissa käytetty myös sitä 
tarkemmin määrittelemättä erilaisten opintokokonaisuuksien osayhteydessä. Tieteen 
käsitteiden määrittely on kokonaisuutena toki monisyisempi asia, Kulon nimivalinta on 
pieni osa sitä.

Toivottavasti tästä lyhyestä selostuksesta on hyötyä - vastaan mielelläni toki kaikkeen 
muuhunkin Kuloon liittyvään.

Mukavaa kevään jatkoa!

Yst. terv.
Tero Ahlgren,
Puheenjohtaja
Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry.

7. huhtikuuta 2014 20.19 Jani Tanskanen <jani.t.tanskanen@gmail.com> kirjoitti:
Hei, kiitos tiedosta! Minähän tätä nimiasiaa tapetille nostin.

Eikös Kulttuurintutkimuksen seura ry nimenomaan ole jos ei sitoutunut niin ainakin 
hyvin voimakkaasti brittilähtöiseen kulttuurintutkimukseen kytkeytynyt? Sehän 
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julkaisee myös tuon paradigman keskeisintä suomalaista lehteä eli 
Kulttuurintutkimusta.

7. huhtikuuta 2014 20.31 Tero Ahlgren <thahlg@utu.fi> kirjoitti:
Moi!

Kiitos nopeasta kommentista. En kiellä, etteikö myös Kulttuurintutkimuksen seuran 
piirissä tehdä myös tuohon paradigmaan asettuvaa tutkimusta. Olen henk. koht. 
taustoiltani melko järjestöhallintoihminen, ja siltä kannalta kiinnitän huomiota yleensä 
yhdistysten sääntö- ja toimintadokumentteihin, ja sääntötasolla Kultut-seura ei 
juurikaan korosta mitään tiettyä kulttuurintutkimuksellista kokonaisuutta - käsitettä 
käytetään aika vapaasti tässäkin. Kultut-seuran aiempi nimi oli muistaakseni Kulttuurin 
tutkimuksen verkosto (jos nyt muistan oikein...) Seuran juurivalitusta hallituksestakaan 
kaikki eivät oman käsitykseni mukaan ole erityisemmin mukana juuri brittiläisen 
kulttuurintutkimuksen parissa.

Yst. terv.

Tero A.

7. huhtikuuta 2014 20.47 Jani Tanskanen <jani.t.tanskanen@gmail.com> kirjoitti:
Hei,

Kulttuurintutkimuksen seura ry:n säännöissä §2: "Yhdistyksen tarkoituksena on edistää 
monitieteistä ja monialaista kulttuurintutkimusta Suomessa toimimalla yhdyssiteenä 
eri organisaatioissa toimivien kulttuurintutkijoiden välillä"

Monitieteisyys ja -alaisuus on juuri brittilähtöisen kulttuurintutkimuksen pyrkimys - tai 
oikeammin pyrkimyksenä on purkaa lähitieteiden rajat kokonaan. Brittilähtöistä 
kulttuurintutkimusta edustaa myös seuran yhteiskunnallinen ote ja se, että seuraan 
kuuluu yhteiskuntatieteilijöitä.

Mutta myönnän toki, että seuraan kuuluu myös niitä, jotka eivät edusta cultural studies
-ajattelua. Jos heitä nyky-yliopistossa ylipäätään on olemassakaan.
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