
Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry.

Kokouksen 5/2014 pöytäkirja
Aika: 9.4.2014 klo. 18.00-20.05
Paikka: Skype

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

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.00.

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.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus jäsenyhdistysten Kulo-yhteyshenkilöille. (ei paikalla)

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

(Hyväksytään kokouksen 2/2014 pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.)
Hyväksyttiin kokouksen 4/2014 pöytäkirja.

6. Ilmoitusasiat



Sääntömuutos rekisteröity PRH:ssa 16.3.

Kulolle on perustettu Facebook-ryhmän lisäksi Facebook-sivu, jonka kautta tapahtumat 
tästä lähin luodaan hallituksen toimesta.

Sukupuolentutkimuksen ainejärjestö Vastakarva (Helsingistä) ilmoitti ettei liity Kuloon. (Voi 
mahdollisesti  yrittää rekrytä uudelleen ensi vuonna, koska eivät maininneet mitään 
mainoskiellosta.)

Corpus ry on rekrytointiyrityksen jälkeen ilmoittanut ettei ole kiinnostunut liittymään Kuloon.
Yhtenä perusteena päätökselle Corpuksen hallituslainen Jani Tanskanen oli esittänyt 
Kulon nimen. Hän lähestyi Kulon hallitusta selvitelläkseen Kulon nimellistä yhteyttä 
brittiläiseen cultural studies -paradigmaan. Aiheesta keskusteltiin kokouksessa, kokouksen
jälkeen puheenjohtaja Ahlgren jatkoi keskustelua sähköpostissa Tanskasen kanssa. (Ks. 
LIITE1 nimiasia)

7. Talous

Tilin saldo +286,26 euroa. 
Jäsenmaksun maksaneet Nefa-Helsinki, Kultu ry, Nefa-Joensuu ja Nefa-Turku.

Päätettiin hankkia webhotelli opinnäyteverkolle ja Kulon nettisivuille.

8. Kesäekskursiot

Ekskursiolle on tehty oma tapahtuma.

Tilanne Tartu Nefan yhteisbussimatkan osalta ei ole vielä varmistunut. 

Vilna osoittautunut hieman haastavaksi ekskursiokohteeksi, koska sieltä ei löydy 
itsenäisesti etsien netin välityksellä mitään opiskeluryhmittymiä kulttuurialoilta, joihin ottaa 
suoraan yhteyttä. 

Kartoitetaan omissa yliopistoissamme mahdollisuuksia saada ekskursioille rahallista tukea.

9. Kuloseminaari 2014

Päivitettiin tilannetta esitelmähaun ja seminaarin käytännönjärjestelyjen osalta. Call for 
papers on lähtenyt nyt myös Kultut-seuran kanavia pitkin. Vielä yhtään paperia ei ole tullut,
mutta pari kuukautta vielä hyvin aikaa. 

Käytännönasioista salivaraukset on tärkein, joka on syytä selvittää mahdollisimman 
nopeasti. Unto hoitaa salivaraukset, Juulia ja Unto yhdessä hoitavat ainejärjestöyhteistyötä
paikallisten kanssa ja koko hallitus auttaa keynote-puhujien hankinnassa, joita pitää alkaa 
myös miettiä. Pohdimme hallituksen kesken myös tarvitsemmeko seminaaria varten yhden
vai kaksi salia. 

10. Opinnäyteverkko

Päivitettiin tilannetta opinnäyteverkon projektisuunnitelman osalta. Arttu on aloittanut 
tietokanta- ja rakennesuunnittelua, Antti ja Arttu kokoontuivat 2.4. työstämään taas 



projektisuunnitelmaa.

Projektin kustannusarvio tällä hetkellä yhteensä 2820€, arviolta 260 työtuntia.

Kiinteät kustannukset:

- web-hotelli/palvelin, max. 100€

- Palaverikulut, 100€

Henkilöstöresurssit:

- Matkakulut, 120€

- palkkiot, 2500€

Ensimmäinen rahoitushaku, johon tämä arvio tulisi liitteeksi, on Wihurin rahasto 
toukokuussa. 
(http://www.wihurinrahasto.fi)  Lokakuussa tulee taas Suomen Kulttuurirahaston jako.

Projektityöryhmä toivoisi mukaan graafikkoa/käyttöliittymäsuunnittelijaa, selvitellään 
löytyykö potentiaalisia tekijöitä. Antti laittaa sunnuntaihin mennessä infoa 
projektisuunnitelman nykytilasta ja muutamasta kehityskysymyksestä 
opintoverkkoryhmään ja laatii samalla jonkinlaisen kutsun graafiselle suunnittelijalle.

11. Yhteistyö Kulttuurintutkimuksen Seura ry:n kanssa

Kulttuurintutkimuksen seura ry:n sihteeri on lähestynyt sähköpostitse tiedustellen ollaanko 
Kulossa vielä kiinnostuneita yhteistyöstä seuran kanssa. Kerrattiin aiemmin käytyjä 
neuvotteluja ja keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista Kultut-seuran kanssa.

Kulttuurintutkimus-lehden puolella on ollut vireillä ns. "opiskelijanurkkaus", johon on 
pyydetty  kirja-arvioita tms. kulttuurintutkimuksen alan opiskelijoilta. Näihin saattaisi saada 
opiskelijoita houkuteltua, kunhan teroittaa, että arvostelukappale-kirjan saa pitää sen 
jälkeen. Muita mahdollisia yhteistyömahdollisuuksia voisi olla puhujayhteistyö 
seminaareissa, julkaisuyhteistyö, apua apurahahakemuksiin/rahoitukseen.

Kulo voisi tukea Kultut-seuraa niiden pyrkimyksissä saada nykyisiä opiskelijoita tutkijoiksi 
ja ylipäätään saada ihmisiä kiinnostumaan kulttuurintutkimuksesta. Voidaan hoitaa Kultut-
seuran tiedotusta jäsenjärjestöjen suuntaan/pyytää, että laittavat kaikki opiskejoille 
suunnatut juttunsa Kulon listoille. 

12. Kevätkokous 2014

Jatkettiin kevätkokouksen ajankohdan tarkentamista ja kevätkokousdokumenttien
(vuosikertomus ja tilinpäätös) valmistelua. Pidetään vielä hallituksen kokous 
mahdollisimman pian dokumenttien viimeistelyä ja hyväksymistä varten.
Toiminnantarkastajiin on jo otettu yhteyttä ja heille on ilmoitettu että kevätkokous 
järjestetään viikolla 21, ja että kokousdokumentit kootaan viimeistään viikolla 19.

 Alustava aika lyötiin lukkoon: yhdistyksen historian ensimmäinen kevätkokous on siis 
22.5. klo 18.00.

13. META



Ei muita esille tulevia asioita.

14. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 23.4. klo 16.00.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.05.

Kulo ry:n puolesta, 

Puheenjohtaja Tero Ahlgren                                         Sihteeri Saila Anttila

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


