
Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry.

Kokouksen 7/2014 pöytäkirja
Aika: 15.5.2014 klo 18.03-20.22.
Paikka: Facebook

Läsnä: 
Antti Kiviranta
Tero Ahlgren
Juulia Hakunti
Unto Vanhamäki
Saila Anttila 
Joni Pietiläinen (kohdasta 10)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.03. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla on yhdistyksen sääntöjen §
6 mukaisesti vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaanluettuna.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen sihteeriksi Saila Anttila ja puheenjohtajaksi Tero Ahlgren.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus jäsenyhdistysten Kulo-yhteyshenkilöille. Ei paikalla, 
mutta keskusteluun liitetettiin Joni (mukana kokouksessa myöhemmin) , Arttu ja John. 
(Sailan puheoikeus evätty korkeimpien voimien toimesta.)

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen



(Hyväksytään kokouksen 5/2014 pöytäkirja myöhemmin.)

Hyväksytään kokouksen 6/2014 pöytäkirja.

6. Ilmoitusasiat

Nefa-Jyväskylän puheenjohtaja Heidi Clee otti yhteyttä Kulon puheenjohtajaan 25.4. 2014.
Viestin otsikko oli ”Jäsenyyden päättämisestä” ja viesti oli seuraavanlainen:

”Hei,

Nefa-Jyväskylä ry. on harkinnut eroavansa väliaikaisesti Kulo ry:stä. Emme koe 
saavamme riittävää vastinetta jäsenyydestämme. Mainostamme toki Kuloa edelleen 
jäsenillemme ja olemme valmiita myös maksamaan Kulo-vastaavamme puolesta viiden 
euron jäsenmaksun.

Yst.terv.

Heidi Clee
Puheenjohtaja
Nefa-Jyväskylä ry.”

Nefan hallitus tarkensi jälkikäteen erikseen Nefa-Jyväskylän hallituksen kokouksessa 
Juulialle ja Antille, että tarkoitus oli vain kysyä jäseneduista. Varsinaista tiedustelua eduista
ei kuitenkaan koskaan tehty. 

Kuloon kuulumisen hyödyllisyydesta, jäseneduista ja niiden kehittämisestä on sittemmin 
keskusteltu Kulon hallituksessa, Nefan hallituksessa ja Nefan jäsenkanavilla. Nefan 
hallituksen kokouksessa 7.5.2014 (LIITE1: Hallituksen kokous 7-2014 LIITE1 (Nefa-Jkl 
pöty).pdf) keskusteltiin Kuloon kuulumisesta. Paikalla Kulon edustajina olivat Antti ja Juulia
ja heidän mukaansa kokouskeskustelussa Kuloon kuuluminen sai kirkkaan enemmistön 
tuen. Lopulta Nefan hallitus päätti maksaa Kulon jäsenmaksun ja näin ollen jatkaa Kulon 
jäsenenä. Kokouksessa puhuttiin myös Kuloon liittyvästä jäsenkyselystä, jotta jäsenistön 
mielipiteistä Kulosta saataisi kattavammin tietoa.

Kyselystä: Clee halusi laittaa jyväskyläläisille tekemänsä kyselyn eteenpäin, mutta lopulta 
se päätettiin toteuttaa yhteistyössä Kulon kanssa. Pyydettiin Sailaa pääsihteerinä 
muokkaamaan Cleen alkuperäisestä kyselystä Kulolle sopivampi versio.

Kevätkokouskutsu laitettu Kulo-infolistalle, täytyy laittaa mahdollisesti myös muille 
jäsenlistoille vietinnän tehostamiseksi.

7. Talous

Tilin saldo 15.05.2014 +455,12 euroa

Tapahtumat sitten viime kokouksen: palvelumaksu -1,14€, NEFA-Jyväskylän jäsenmaksu 
+50€.
Kaikki jäsenmaksut on siis maksettu.

8. Kulon viestintäsuunnitelma



Työversio löytyy Drivestä omana tiedostonaan, lopullinen versio Dropboxiin.  Ei ole 
edennyt viimeistelyvaiheeseen vielä, mutta kesän aikana luulisi tulevan valmiiksi. 
Juulia tekee ekan luonnoksen, Antti kirjoittaa pätkän kriisiviestinnästä, palataan asiaan 
kesäkuun kokouksessa.

Jäsenkysely: kysymyksiä on muokattu Facebookissa, hyväksytään Sailan viimeisin 
muotoilu. Laitettu Heidi Cleelle eteenpäin, arvontaa ei ole luvattu vielä. Arvonnan 
palkinnoksi alustavasti päätetty 20 euron lahjakortti SKS:n kirjakauppaan. Jatketaan 
kyselyn viimeistelyä kokouksen ulkopuolella, valmiiksi viimeistään kesäkuussa. 

Kulo-infolistan toimivuuteen palattava kesäkuussa.

9. Kesäekskursiot

Käytiin läpi ekskursion järjestelyjen tilannetta.

Ilmoittautumiset ekskursiolle viimeistään 18.5. Juulia on tehnyt alustavan hinta-arvion. 
Yhteyksiä tiedusteltu  sekä Tarttoon että Vilnaan. 

Uusia matkalaisia Jenny Tirkkonen, folkloristiikka, Helsingin yliopisto ja Jarno Korhonen, 
kansatiede, Turun yliopisto. Antti kerää matkalaisten yhteystiedot. Loput 
matkasuunnitelmat facebookissa, kun on tiedossa koko porukka.

10. Kuloseminaari 2014

Seminaarin esitelmähaku on käynnissä vielä kuun loppuun asti: tähän mennessä ei ole 
tullut yhtään esitelmäabstraktia, joten varaudutaan jatkamaan hakuaikaa. Päätetään myös 
alustavasti jatkaa hakua kesäkuun loppuun asti, ellei ohjelma tule täyteen nykyiseen 
määräaikaan mennessä. 

Laitoksen johtaja ei ole luvannut tukeaan. Juulia lähettää muistutuksen abstrakteista vielä. 
Unto laittanut alustavan varauksen uuden Yo-talon Mannerheim-saliin. (Hyvin 
marginaalinen hinta ja kahvituksen voi pitää siellä, ei tarvi tilata Unicafelta kuten yliopiston 
tiloissa.) Seminaarin jälkeen järjestettävä vapaamuotoisempi tilaisuus todennäköisesti 
myös samassa paikassa. Puhujia/abstrakteja odotellaan. 

11. Opinnäyteverkko
Päivitettiin tilannetta opinnäyteverkon hankesuunnitelman osalta ja suunniteltiin hankkeen
rahoituksen (Jyväskylän humanistinen tiedekunta, Wihuri?) eri vaiheita. Valmistelua 
jatketaan kokouksen ulkopuolella toukokuun aikana. 

12. Kevätkokous 2014

Kevätkokouksen kutsu liitteineen (poislukien toiminnantarkastuskertomus vuodelle 2013) 
on lähetetty jäsenistölle. Juulia teki fb-eventin kevätkokouksesta kokouksen aikana, 
yhdistyksen historian eka kevätkokous on viikon päästä. Pj ottaa yhteyttä 
toiminnantarkastajiin uudelleen kokouksen jälkeen.

13. META

Joni Pietiläinen on kiinnostunut Kulon toiminnasta ja voi joskus toimia jonakin toimitsijana 
Kulon hallituksen puoltaessa.



Kolmivuotissuunnitelma pitää aloitella piakkoin. 
Antti lähtee Tarttoon opiskelemaan. Hallitus onnittelee ja on tyytyväinen, että suhteet 
Tarttoon pysyvät hyvin yllä jatkossakin. 

14. Seuraava kokous

Tarkempi aika sovitaan facebookissa ekskursion jälkeen, alustavasti viikolla 24 tai 25.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.22.

Kulo ry:n puolesta, 

Puheenjohtaja                                                            Sihteeri
Tero Ahlgren                                                               Saila Anttila

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


