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Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry.

Pöytäkirja

Sihteeri/Juulia Hakunti

15.12.2015

08/2015

Hallituksen kokous
Aika

9.10.2015 klo 17.36 – 19.24

Paikka

Skype

Osallistujat

Juulia Hakunti
Joona Saari
Emilia Laitinen
Joni Pietiläinen

kokouksen sihteeri
puheenjohtaja

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Joona Saari avasi kokouksen klo 17.36.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli yhdistyksen sääntöjen § 6 mukaisesti
vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukana luettuna.
3. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Juulia Hakunti ja puheenjohtajaksi Joona Saari.
Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeudet Kulon toimihenkilöille, jäsenjärjestöjen edustajille.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Siirrettiin talousasioiden sijaan talousarvion hyväksyminen kohtaan 8.
Lisättiin kohta “10. Arvonta FB-sivuille”.
5. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 7/2015 pöytäkirja.
6. Ilmoitusasiat
Kysely jäsenjärjestöjen ehdokkaista Kulon hallitukseen lähetetty.
Seitan jäsenhakemus vastaanotettu, se hyväksytään syyskokouksessa. Nefa-Turun ja Nirvanan kimppakyyti
Turusta Joensuun Kulo-semmaan ja vuosijuhliin toteutuu, Jonia houkuteltiin mukaan kyytiin. Turusta on siis
lähdössä autolastillinen ihmisiä kohti Joensuuta.
7. Talousasiat
7.1. Hyväksyttävät maksut
Päätettiin kustantaa Juulia Hakunnille Nefa-Joensuun vuosijuhlien illallismaksu (40€) palkkioksi ansiokkaasta
työstä Kulon varainkeruun saralla.
Hyväksyttiin maksu Jari Niemelle 32,50€ haalarimerkkien postimerkeistä ja

kirjekuorista.
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Päätettiin palauttaa yhdelle haalarimerkkitilaajalle (Laura Pöyhönen) 9€
haalarimerkkimaksusta, koska Kulo päättikin halventaa merkkien hintoja 10+ kappaleen tilauksissa.
Päätettiin tilata kolmas erä Grumpy-merkkejä, tällä kertaa 300 kappaletta hintaan 212,45€, samalla
hyväksyttiin maksu Merkilliselle.
7.2. Muut talousasiat
Päätettiin hankkia lahja Lahja Nefa-Joensuulle Kulon hallitukselta, budjetoidaan 15€ juomalahjaan ja 10€
Luonnonsuojeluliitolle lahjoitukseksi Nefa-Joensuun puolesta.
AE on maksanut nettisivusponsorointinsa Kulolle, Taku ei ole vielä maksanut yhteistyötukeaan. Nefa-Jyväskylä
tilasi Kulolta lisää Grumpy-merkkejä (200 kappaletta) ja he olivatkin jo maksaneet laskun 300€.
Tilillä on tällä hetkellä 1906,90€. Pohdittiin paljonko Kulolla tulisi olla puskurirahaa / pääomaa käyttötilillään
kauden alussa. Juulia ehdotti 1500€:a turvalliseksi pääomaksi toiminnan kannalta.
8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 sekä kolmivuotissuunnitelma 2016-2018
Käytiin läpi talousarviota ja taloudenhoitaja teki luonnokseen kokouksen osallistujien ehdottomat muutokset.
Hyväksyttiin talousarvio muutoksineen.
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2016 toimintasuunnitelman, jota kokouksen osallistujat yhteistyössä
viimeistelivät. Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma muutoksineen.
Puheenjohtaja esitteli kolmivuotissuunnitelman vuosille 2016-2018. Hyväksyttiin vuosien 2016-2018
kolmivuotissuunnitelma.
9. Kulon myöntämä kunniakirja/huomionosoitus
Keskusteltiin eräänlaisen kunniakirjakäytännön käyttöönotosta Kulossa (Historian opiskelijain liiton mallin
mukaisesti). Päätettiin aloittaa käytäntö Kulossa. Aina vuoden lopussa jokainen ainejärjestö valitsisi
joukostaan yhden erityisen ansioituneen opiskelija-aktiivin, jonka järjestö haluaisi palkita. Kulo palkitsisi nämä
valitut henkilöt kunniakirjalla ja mahdollisella haalarimerkkilahjalla. Puheenjohtaja lupasi luonnostella
kunniakirjan tekstin, jota muu hallitus voi sitten muokata FB:ssä. Juulia lupasi kysyä Jari Niemeä
suunnittelemaan kunniakirjan ulkoasua. Toiveena olisi saada kunniakirjat ennen vuodenvaihdetta
jäsenjärjestöille.
10. Arvonta FB-sivulle
Juulia oli ehdottanut arvontaa Kulon FB-sivulla 300 tykkääjän rajapyykin kunniaksi. Idea sai kannatusta. Juulia
lisää sivuille arvontaan liittyvän mainoskuvan, josta tykänneet osallistuvat arvontaan. Kuvan kommenteissa
kysymykseen “Miten kulttuurintutkimus parantaa maailmaa?” vastanneet saavat vielä toisen
“osallistumisäänen” kisaan. Palkinnoksi päätettiin lahjoittaa yksi Kulo-haalarimerkki ja yksi Grumpy-merkki.
Äänestys päättyisi 31.10.2015.
11. META
Ei asioita Metaan.
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous onkin yhdistyksen syyskokous 17.10. Joensuussa ravintola Kerubissa klo 12.00.
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13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.24.

Kulo ry:n puolesta,

_____________________________
Joona Saari
puheenjohtaja

___________________________
Juulia Hakunti
kokouksen sihteeri

