
Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry.

Kokouksen 8/2014 pöytäkirja
Aika: 18.6.2014 klo. 18.01- 20.26.
Paikka: Skype

Läsnä:
Tero Ahlgren
Antti Kiviranta
Saila Anttila
Juulia Hakunti
Unto Vanhamäki (kohdasta 9)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.01.

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 Kuloyhteyshenkilöille. (Ei paikalla)

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään kokouksien 5 ja 7/2014 myöhemmin. 

6. Ilmoitusasiat

Ekskursiolle Tarttoon ja Vilnaan 31.5.- 8.6. osallistui kaikkiaan viisi henkeä. Ekskursio sujui



hyvin ja kaikki osallistujat pääsivät lopulta takaisin Suomeen.

7. Talous

Ei muutoksia sitten toukokuun, saldo edelleen +455,12 euroa.

Jäsenkyselyn palkinnoksi päätetty 20 euron arvoinen lahjakortti (SKS:n kirjakauppaan, 
päätetään selvittää saako lahjakortteja sieltä.)

Wihurilta haettu 2820€ Opinnäyteverkon toteuttamiseen ja tutkimiseen
(Henkilökohtainen: 0€, Aputyövoima: 2500€, Materiaali: 100€, Matka: 120€, Muu: 100€, 
YHTEENSÄ: 2820€)

Haetaan myös Jyväskylän yliopiston humanistiselta tiedekunnalta 2700€ 
"korkeakouluopiskelijoiden vertaistuellista työskentelyä edistävän virtuaaliympäristön 
suunnitteluun ja testaamiseen".

8. Kulon viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma alkaa olla lähes valmis. 
Tavoite: Valmiiksi heinäkuussa, hyväksytään elokuun kokouksessa.

9. Kuloseminaari 2014

Varmistunut, että seminaari pidetään Mannerheim-salissa 24.10. Varaus klo 9-18. 
CFP-hakua jatkettu heinäkuun loppuun, saatu yksi abstrakti.

10. Opinnäyteverkko

Wihurin hakemus on lähetetty.

Haetaan Jyväskylän yliopiston Humanistisen tiedekunnan rahoitusta opetuksen ja 
ohjauksen kehittämishankkeisiin Jukka Jouhkin avustuksella 25.6. mennessä. Hakemus 
on tällä hetkellä Jouhkin muokattavana. 

Projektinjohtajana tähän saakka toiminut Antti, pääohjelmoijana Arttu, Juulia on nimitetty 
projektisihteeriksi. Tulevaisuutta ajatellen huomioitava, että Antti lähtee syksyllä Tarttoon 
opiskelemaan eikä näin ollen pysty enää Jyväskylässä projektia johtamaan.
(Elo-syyskuussa olisi hyvä aktivoida opinnäyteprojektia tiedottamalla sen olemassaolosta 
sekä sille jo kootulle sisäryhmälle, että ympäröivälle maailmalle ja samalla hakea 
projektille uutta johtajaa.)

11. Kannatustuotteiden teettäminen

Päätettiin tilata 200 kpl haalarimerkkejä Merkillinen.fi:stä hintaan 172,45€, maksimibudjetti 
kuitenkin 200 euroa. Alustavia tilauksia tehty 90 kpl. Hallituksella oikeus päättää 
lopullisesta tilauksesta ja siihen mahdollisesti tarvittavista muutoksista koekappaleen 
perusteella. Käytännön tilausasiat hoitaa Antti ja Juulia - Juulia tilaa ja Antti maksaa. 

Kulon haalarimerkin suunnitteli Juulian poikaystävä, jyväskyläläinen graafikko Jari Niemi.



12. Kolmivuotissuunnitelma

Yhdistyksen ensimmäinen kolmivuotissuunnitelma ajalle 2015-2017 on tarkoitus hyväksyä
syyskokouksessa. Suunniteltiin prosessia ja muotoa kolmivuotissuunnittelulle. Pyritään 
tekemään siitä mahdollisimman avointa jäsenistölle.

Keskusteltiin myös jäsenkyselyn laatimisesta.
Jäsenkysely laitetaan ilmoille viimeistään elokuussa. Tekniseen toteuttamiseen riittänee 
Google. Kysymykset on hyväksytty aiempien keskustelujen pohjalta. Päätettiin sulkea 
kysely 7.9. jotta jää enemmän aikaa hyödyntää kyselyn vastauksia 
kolmivuotissuunnitelmassa. 

13. META

Kulon hallitusjäsenten rekrytointi aloitettava. Alustavan keskustelun myötä paikkoja 
hallituksesta on vapautumassa. 

Antti tapasi Kulon ekskursion jälkeen Unton ja Jarkon kasvokkain ja he pelasivat Game of 
Thrones-lautapeliä. 

Ensi vuoden excukohteeksi on viime ekskursion tiimoilta mietitty Gotlantia. (suhteita prof. 
Ulf Palmenfelttiin yms) Mietitään alustavasti myös, onko kuluvalle vuodelle järjestettävissä 
excua Budapestiin Ethnology without borders-tapahtumaan: todennäköisesti Kulo ei 
kuitenkaan yhdistyksenä osallistu, mutta voi mainostaa sitä jäsenyhdistyksilleen 
eteenpäin. 

Tero on luvannut aloittaa toimintakertomuksen kirjoittamisen.

14. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään elokuussa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.26.

Kulo ry:n puolesta, 

Puheenjohtaja Tero Ahlgren                                            Sihteeri Saila Anttila

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


