
Kulo ry
Pöytäkirja 1/2015 – hallituksen järjestäytymiskokous

Aika: 19.1.2015 klo 18.00
Paikka: Skype

Läsnä:
Joona Saari
Jarno Korhonen
Emilia Laitinen
Joni Pietiläinen
Anni Hurme
Aura Alarto
Juulia Hakunti
Elena Maskulin

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.02

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 puheenjohtajaksi Joona Saari ja sihteeriksi Emilia Laitinen.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus jäsenyhdistysten Kulo-yhteyshenkilöille. 
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus vuoden 2014 hallituksen jäsenille.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään esityslista muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään pöytäkirja 14/2014.

6. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

7. Hallituksen järjestäytyminen
Hallituksen puheenjohtajaksi on aiemmin syyskokouksessa valittu Joona Saari, joka toimii myös hallituksen 
ammattiliittovastaavana.
Valitaan varapuheenjohtajaksi ja taloudenhoitajaksi Emilia Laitinen.
Valitaan pääsihteeriksi Aura Alarto.
Valitaan sisäasiansihteeriksi ja tiedottajaksi Joni Pietiläinen.



Valitaan ulkoasiainsihteeriksi Jarno Korhonen.

Hallituksen ulkopuolisiksi toimihenkilöiksi valitaan: seminaarivastaavaksi Anni Hurme (NEFA-Joensuu) ja kv- 
ja ekskursiovastaavaksi Elena Maskulin (Kultu ry). Valitaan edellisen vuoden hallituksen jäsen Juulia Hakunti
varainhankintavastaavaksi ja webmasteriksi. Lisäksi Kulon toimituskunnan puheenjohtajaksi on 
syyskokouksessa valittu Antti Kiviranta.

Keskusteltiin toimituskunnan tehtävistä: aiemmin on ollut puhetta Kulon 5-vuotishistoriikista ja jonkinlaisesta 
tieteellisestä julkaisusta, johon sisältöä saataisiin esim. Kulon seminaaripuhujilta ja graduvaiheen 
opiskelijoilta. Juulian ideana on kuitenkin Kulon nettisivuille perustettava blogi, jonka kuukausittainen 
kirjoitusvuoro kiertäisi myös jäsenjärjestöille, joita saataisiin näin aktivoitua mukaan toimintaan. Blogi tulee 
olemaan hyvin vapaamuotoinen: kirjoittaa voi vaikkapa omasta opinnäytetyöstään tai ajankohtaisesta 
kulttuuriaiheesta tai yleisemmin opiskelijaelämästä. Jäsenjärjestöt voisivat myös esitellä omia 
ainejärjestöjään. Hallituksen tehtävänä on mainostaa uusia blogi-julkaisuja mm. Facebook-sivullaan, jotta 
saadaan lukijoita.

8. Nimenkirjoittajien toteaminen
Yhdistyksen nimenkirjoittajiksi päätetään Joona Saari ja Emilia Laitinen.

9. Tilinkäyttöoikeuksien päivittäminen

Siirretään yhdistyksen tilinkäyttöoikeus (Keski-Suomen Osuuspankki FI22 5290 0220 3896 03) kauden 2014 
taloudenhoitajalta Antti Kivirannalta ja puheenjohtajalta Tero Ahlgrenilta vuoden 2015 hallituksen 
taloudenhoitajalle Emilia Anna Sofia Laitiselle (301088-1288) ja Joona Oskari Saarelle (200189-185M).

10. Talousasiat
Hyväksytään korvattavaksi Juulia Hakunnille 

- 45,37€ Webhotelli.fi Silver-palvelun vuosimaksun maksamisesta sekä
- 50,00€ Viestintäviraston kautta ostetun viiden vuoden domaintilauksen maksamisesta (rekisteröity domain 
on kulory.fi ja se on voimassa 12.01.2020 saakka, jonka jälkeen se pitää uusia).

Budjetoidaan nimenkirjoittajien muutosilmoitukseen patentti- ja rekisterihallitukselle 20€, joka korvataan 
puheenjohtaja Saarelle.

11. Yhteistyö TAKU ry:n kanssa
Vuoden 2014 puheenjohtaja Ahlgren ja vuoden 2015 puheenjohtaja Saari kävivät tapaamassa TAKU ry:n 
edustajia Helsingissä perjantaina 12.12.2014. Tapaamisessa suunniteltiin tulevan vuoden yhteistoimintaa 
yhdistysten kesken ja allekirjoitettiin yhteistyösopimus tälle vuodelle. TAKU ry sitoutui sopimuksessa 
tukemaan rahallisesti Kulon toimintaa 100 €:n edestä.

Yhteistyön tavoitteena on, että Kulo toimisi välikätenä ammattiliiton ja kulttuurintutkimuksen opiskelijoiden 
välillä, ja Kulon kautta olisi mahdollista luoda kontaktit TAKUun. Alan ammattilaisia olisi mahdollista saada 
myös kouluttamaan esim. tapahtumanjärjestämisessä, ja jäsenjärjestöt voisivat saada TAKUlta jotain tukea 
tapahtumiinsa. Kulon velvollisuutena on välittää jäsenjärjestöjensä hallitusten kopojen tai 
työelämävastaavien yhteistiedot TAKUlle. Juulia lupasi ottaa jäsenjärjestöihin yhteyttä ja kysellä yhteystietoja
samalla kun päivittää yhdistyksen jäsenrekisteriä.

Kulon olisi mahdollista tuottaa myös sisältöä yhteistyössä TAKUn kanssa työelämä/urapolku-opasvihkoseen 
kulttuurintutkimuksen opiskelijoille (vastaavanlainen on olemassa esim. kirjallisuuden ja historian 
opiskelijoille). Tällainen työpaja voitaisiin järjestää esimerkiksi Turussa tai Helsingissä tämän vuoden aikana.

Ammattiliittoasiaa puhuttaessa kävi myös ilmi, että Kultu ry on tehnyt oman sopimuksen TAKUn kanssa 
viime vuoden lopulla.



12. META

Tervehdys jäsenjärjestöille
Päätetään tehdä uuden hallituksen tervehdys jäsenjärjestöille. Jokainen kirjoittaa lyhyen esittelyn itsestään 
tammikuun loppuun mennessä, ja lähettää sen Joonalle sähköpostilla tai Facebookissa. Esittely voidaan 
laittaa sitten kuvan kera myös Kulon upouusille nettisivuille. Jonin ehdotuksen mukaisesti sisällytetään 
esittelyyn vastaus kysymykseen ”mitä odotat opintojen jälkeen?” – yhdellä lauseella!

Nettisivu-uudistus
Juulia on puuhannut kunnioitettavan ahkerasti Kulon nettisivu-uudistusta. Sivuille kaivattaisiin lisää sisältöä: 
on mm. opiskelu-linkki, joka vie Kulon jäsenjärjestöjen edustamien yliopistojen sivuille. Päätetään siis, että 
jokainen kirjoittaa pienen esittelyn, mitä kulttuuriaineita voi omassa kotiyliopistossaan opiskella. Esimerkiksi 
Juulia mainitsi Historian opiskelijain liiton nettisivut, josta voi käydä katselemassa vähän mallia. Nettisivut 
olisi hyvä saada käyttöön mahdollisimman pian, helmikuun aikana viimeistään. Joona on luvannut kirjoittaa 
ensimmäisen blogi-kirjoituksen Kulon sivuille.

Toimikauden tavoitteet
Keskustellaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa, joka pidetään mahdollisimman pian. Jokainen tutustuu 
tahollaan Kulon kolmevuotissuunnitelmaan ja Google drivessa oleviin dokumentteihin.

Sähköpostilistojen ylläpito
Antti Kiviranta ylläpitää tällä hetkellä sähköpostilistoja, joissa ei käytännössä juurikaan viestejä liiku. Juulia 
voi ylläpitää listoja tänä vuonna, kunhan Antti siirtää oikeudet ja salasanat tälle. Hallituslista on toiminut 
virallisessa viestinnässä: se on ykkösyhteystieto nettisivuilla, ja esim. seminaarien abstraktit on lähetetty 
hallituslistalle. On olemassa myös jäsenistölle tarkoitettu lista, johon kuka tahansa voi liittyä, ei pelkästään 
jäsenjärjestöt. Tämä sähköpostilista on ollut käytännössä kuollut, koska kätevämpää on lähettää postia 
suoraan jäsenjärjestöjen hallitussähköpostilistoille.

Kevätkokous 2015 ja jäsentapaaminen
Kulon historian ensimmäinen kevätkokous pidettiin viime vuonna Skypen välityksellä. Päätetään, että tänä 
keväänä tavataan ihan kasvotusten Turussa, ja kehitellään jotain hauskaa yhteistä tekemistä 
kevätkokouksen yhteyteen yhteistyössä paikallisten jäsenjärjestöjen NEFA-Turun ja Nirvanan kanssa. 
Tapahtumaa täytyy mainostaa ajoissa jäsenjärjestöille.

13. Seuraava kokous
Päätetään seuraava kokous järjestettäväksi 2.2.2015 klo 18.00.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.57.

Kulo ry:n puolesta, 

….................................................................            …..............................................................
Joona Saari, puheenjohtaja Emilia Laitinen, kokouksen sihteeri


