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Kulo ry. Pöytäkirja 9/2014

Sihteeri/Antti Kiviranta 13.8.2014

Hallituksen kokous

Aika 13.8.2014 klo 19.00–21.33

Paikka Skype

Osallistujat Antti Kiviranta sihteeri
Tero Ahlgren puheenjohtaja
Juulia Hakunti
Unto Vanhamäki

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tero Ahlgren avasi kokouksen klo 19.07.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli yhdistyksen 
sääntöjen § 6 mukaisesti vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Antti Kiviranta ja puheenjohtajaksi Tero 
Ahlgren.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslistasta poistettiin kohta 5. ”Edellisen kokouksen pöytäkirjan 
hyväksyminen”. Esityslista hyväksyttiin muutoksineen.

5. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirjoja 5/2014, 7/2014 ja 8/2014 ei ole vielä toimitettu ja tarkastettu, joten
niitä ei voitu vielä hyväksyä. Pöytäkirjojen hyväksyminen siirrettiin seuraavaan
kokoukseen.

6. Ilmoitusasiat

Kulon jäsenkysely on kerännyt pikku hiljaa vastauksia. Hallitus on 
pääsääntöisesti samaa mieltä pidemmistä vastauksista, joissa toivotaan esim. 
parempaa näkyvyyttä ja uusille opiskelijoille Kulosta tiedottamista. Juulia 
Hakunti ehdotti, että kyselystä lähetetään muistutusviestejä vielä ennen kyselyn
sulkeutumista 7.9.
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Puheenjohtaja Ahlgren on valmistellut yhdistykselle puolivuotisselvityksen, 
jota ei kuitenkaan julkaista hallituksen ulkopuolella. Tarkoituksena on tukea 
tulevaa toimintakertomuksen laatimistyötä.

7. Talous 

Taloudenhoitaja Kivirannan mukaan tilillä oli rahaa 282,67€. 

Edellisessä kokouksessa (8/2014) tehdyn päätöksen mukaan tililtä on maksettu 
Turun Haalarimerkki Oy:n lasku, suuruudeltaan 172,45€.

Päätettiin hankkia Kulon jäsenkyselyn arvonnan palkinnoksi SKS:n 
kirjakaupasta 20€ arvoinen lahjakortti.

8. Kulon viestintäsuunnitelma

Hallituksen jäsenten yhteistyössä laatima Kulon viestintäsuunnitelma on 
valmistunut. Hallituslaiset kiittävät Juulia Hakuntia tekstin leijonanosan 
kirjoittamisesta. Päätettiin hyväksyä Kulon viestintäsuunnitelma vuodelle 
2014. Viestintäsuunnitelma jää toimintaohjeeksi nykyisille ja tuleville 
hallituslaisille, jota jokainen voi jatkossa omana aikanaan laajentaa ja kehittää.

9. Kuloseminaari 2014

Jatkettu Call for Papers on päättynyt ja abstrakteja on tullut kiitettävät 8. 
Päätettiin kutsua kaikki abstraktin lähettäneet seminaariin puhujiksi. Jos 
seminaariin kutsutaan myös Keynote-puhuja, olisi puheenvuoroja yhteensä 9.

Juulia Hakunti lupasi kysyä Outi Fingerroosia ja vaihtoehtoisesti Pertti 
Anttosta keynote-puhujiksi. Päätettiin, että Hakunti toimii myös puhuja-
vastaavana, eli hoitaa yhteydenpidon seminaarin puhujiin.

Keskusteltiin alustavasti seminaarin aikataulusta ja järjestelyistä. Puhujia 
kannustetaan pitämään esitelmänsä englanniksi, jotta seminaariin saataisiin 
houkuteltua kansainvälistä yleisöä. Seminaaria varten on varattu Mannerheim-
sali Helsingin yliopistolta, iltajuhlat alkavat klo 19 samassa rakennuksessa.

Antti Kiviranta on lähettänyt alustavasti sähköpostia runoilija Juha Jyrkkäälle 
kalevalarunous-työpajan pitämiseksi seminaarin oheisohjelmana. Hallitus 
keskusteli mahdollisuuksista rahalliseen korvaukseen. Päätettiin ehdottaa,  että 
Jyrkäs voi halutessaan periä työpajasta itse pääsymaksua. Kiviranta lupasi 
jatkaa Jyrkkään kontaktointia.

10. Opinnäyteverkko
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Jukka Jouhki ilmoitti, heinäkuussa, ettei opinnäyteverkko saanut rahoitusta 
Jyväskylän yliopiston Humanistiselta tiedekunnalta. Opinnäyteverkon 
työstäminen jatkuu syksyllä.

11. Kannatustuotteiden teettäminen

Haalarimerkit on tilattu, maksettu ja Juulia Hakunti on vastaanottanut merkit. 
Merkkejä tilattiin 200 kappaletta, toimituksessa näyttäisi olevan 5 merkkiä 
kaupanpäällistä.

Merkit ovat laadultaan hyviä, jopa paremman näköisiä kuin ennakkokuvan 
perusteella. Seuraavan kerran samaa merkkimallia tilatessa voi pyyttää 
vahvempaa orankin sävyä.

Ennakkotilaajia ovat Nirvana ry, Nefa-Jyväskylä ry, Nefa-Turku ry, ja Nefa-
Joensuu ry, joista tilaajista jokainen on ilmoittanut ottavansa 30 merkkiä 
hintaan 60€.

Päätettiin lahjoittaa Kulon ensimmäisen kannatustuotteen suunnittelemiseen 
osallistuneille Tero Ahlgrenille, Saila Anttilalle, Juulia Hakuntille, Antti 
Kivirannalle, Joni Korkiakoskelle, Jari Niemelle ja Unto Vanhamäelle 
jokaiselle yksi oma kappale haalarimerkkiä. Juulia Hakunti ja Jari Niemi 
lunastivat omat kappaleensa.

12. Kolmivuotissuunnitelma

Puheenjohtaja Ahlgren ehdotti, että kolmivuotissuunnitelma noudattaa 
toimintasuunnitelman runkoa, mutta on rakennettu kuitenkin taulukoksi. 
Kolmivuotissuunnitelman otsikoita olisivat ainakin jäsenhankinta, tieteellinen 
toiminta, ekskursiot, julkaisutoiminta ja koulutuspoliittinen toiminta.

Puheenjohtaja Ahlgren lupasi suunnitelman luonnoksen valmistuvan 
syyskokoukseen mennessä. Suunnittelutyön avuksi kaavaillaan myös 
jäsenistön masinoimista Facebook-viestintää käyttämällä.

13. Vuosikalenterin päivittäminen

Puheenjohtaja Ahlgren päivittää vuosikalenterin hallituksen Google Drive –
ympäristöön.

14. META

Uusien Kulon hallitusten jäsenten rekryäminen kannattaa aloittaa heti 
alkusyksystä.

Hallitusesittelystä puuttuu vielä Unton ja Sailan kuvat ja teksti. Myös nettisivut
pyritään päivittämään kuukauden aikana. Hyväksytyt pöytäkirjat päivitetään 
nettisivuille heti, kun ne saadaan koottua hallituksen Dropbox-kansioon.
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15. Seuraava kokous 

Seuraavan kokous suunnitellaan alustavasti pidettävän jäsenkyselyn 
sulkeutumisen jälkeisellä viikolla syyskuussa, tarkka aika päätetään Facebook-
ryhmässä.

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.33.

Kulo ry:n puolesta,

_____________________________ ___________________________
Tero Ahlgren Antti Kiviranta
puheenjohtaja taloudenhoitaja, kokouksen sihteeri


