
1 (6)

Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. Pöytäkirja 02/2015

Sihteeri/Juulia Hakunti 3.2.2015

Hallituksen kokous

Aika 2.2.2015 klo 18.11 –  19.24

Paikka Skype

Osallistujat Juulia Hakunti kokouksen sihteeri
Joona Saari puheenjohtaja
Aura Alarto
Anni Hurme
Emilia Laitinen
Jarno Korhonen
Joni Pietiläinen
Tero Ahlgren
Antti Kiviranta

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Joona Saari avasi kokouksen klo 18.11.

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 sekä kauden 2014 puheenjohtajalle Tero 
Ahlgrenille.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan etukäteen toimittama esityslista hyväksyttiin kokouksen 
työjärjestykseksi sellaisenaan.

5. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
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Hyväksyttiin kokouksen 1/2015 pöytäkirja.

6. Ilmoitusasiat

Kulolle on avattu uudet nettisivut 29.1.2015. Sivut löytyvät uuden ostetun 
domainin takaa osoitteesta http://kulory.fi . Sivut suunnitteli ja toteutti Juulia 
Hakunti. Sisällöntuotannosta suurimman osan teki myös Juulia, mutta Kulon 
muu hallitus avusti tekemällä esittelyt kulttuurintutkimuksen opiskelusta 
omissa kotiyliopistoissaan. Antti Kiviranta taas kirjoitti minihistoriikin Kulon 
taustoista. Lisäksi aktiivit oikolukivat sivuja ennen niiden julkaisua. 
Työelämäosio toteutettiin yhteistyössä Akavan Erityisalojen kanssa ja Juulia 
neuvotteli heidän kanssaan sponsorisopimuksen, jossa he sponsoroivat Kuloa 
150€:lla vuodessa nettisivujen näkyvyydestä. Tämän takia Kulon sivuilla on 
sivupalkissa AE:n ja TAKU:n logot. Hallitus kommentoi sivujen ulkoasua 
onnistuneeksi.

7. Uuden hallituksen tervehdys jäsenjärjestöille

Puheenjohtaja muistutti hallitusta kirjoittamaan itsestään esittelyt, sillä 
muutama puuttui vielä. Mitä nopeammin esittelyt saadaan kasaan, sitä 
nopeammin tervehdysviestin jäsenjärjestöille voi lähettää eteenpäin.

8. Talousasiat

Hallitus keskusteli kauden pankkitilikäytännöistä ja -vaihtoehdoista. Päätettiin,
että taloudenhoitaja Emilia Laitinen selvittää ensimmäisenä Osuuspankin eri 
tilivaihtoehtojen hintoja ja tekee tarvittaessa selvitystä muidenkin pankkien 
hinnoista. Yritystilin perustaminen toisi Kulolle todennäköisesti lähes 100€ 
lisäkuluja per vuosi, joten päätöstä tilin hankkimisesta ei haluttu hätiköidä. 
Lopullinen päätös pankin valinnasta ja tilin avaamisesta tehdään vasta kun 
hallituksella on enemmän käsitystä tilien hintatasosta ja ollaan päätetty 
paljonko rahaa pankkiasiointiin Kulo on valmis varaamaan.

Juulia Hakunti mainitsi, että Kulolta on tilattu kolme haalarimerkkiä, joista 
kilahtaa tilille 10,50€.

9. Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely

Kauden 2014 puheenjohtaja Tero Ahlgren esitteli vuoden 2014 
toimintakertomuksen. Hallitus keskusteli lyhyesti toimintakertomuksen 
sisällöistä ja edellisvuoden toimintojen jatkamisesta alkaneella kaudella. 
Hallitus hyväksyi vuoden 2014 toimintakertomuksen.

Kauden 2014 taloudenhoitaja Antti Kiviranta esitteli vuoden 2014 
tilinpäätöksen. Tilikirjanpidossa oli käytetty ensimmäistä kertaa vaihto-
omaisuutta, johon kirjattiin Kulon omistamien haalarimerkkien määrä ja arvo. 

http://kulory.fi/
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Toinen uusi asia oli siirtoerät, jotka otettiin käyttöön, koska edelliskaudelta oli 
jäänyt maksamatta kaksi maksua. Siirtoeriä käyttäen kauden 2014 
tilikirjanpitoon siirrettiin 17,05€ maksu Jari Niemelle Kulon haalarimerkkien 
postituskuluista sekä 20€ maksu Unto Vanhamäelle SKS:n lahjakortin kuluista. 
Taseessa vaihto-omaisuus näkyy Vastaavaa-puolen vaihtuvissa vastaavissa ja 
siirtoerät on merkitty Vastattavaa-puolen lyhytaikaiseen vieraisiin pääomiin 
alaotsikolle Siirtovelat.

Tilikauden tulos oli 259,15€ ylijäämäinen, mikä on Kulon historian paras tulos. 
Hallitus hyväksyi vuoden 2014 tilinpäätöksen.

10. Kevätkokous

Päätettiin kevätkokouksen ajankohdaksi 13.3.2015 klo 12.00. 
Kokouspaikkakunta on Turku, mutta tarkempi kokoustila ei ole vielä tiedossa. 
Se selvitetään ennen kokouskutsun lähettämistä.

11. Tapaaminen TAKU:n edustajien kanssa 13.3.2015

Puheenjohtaja Joona Saari oli keskustellut TAKU:n edustajan Vilja Byströmin 
kanssa mahdollisen koulutus- ja suunnittelutilaisuuden järjestämisestä 
kulolaisille. Tilaisuuden ajankohdaksi päätettiin 13.3.2015 ja tarkempi aika 
varmistuu myöhemmin, tapaaminen olisi kuitenkin Kulon kevätkokouksen 
jälkeen. Tällä kertaa tapaaminen olisi avoin vain Kulon hallitukselle, koska 
siellä on tarkoitus tutustua tarkemmin TAKU:n edustajiin (joita tulee paikalle 
näillä näkymin kaksi) sekä suunnitella tulevan vuoden yhteistyötä.

12. Kulttuurintutkijoiden ilta 13.3.2015 

Edellisessä kokouksessa Juulia Hakunnin ehdottama Kulon kevään 
jäsentapaaminen oli saanut hallitukselta paljon kannatusta ja järjestelytkin 
olivat edenneet Turussa mallikkaasti. Nirvana ja Nefa-Turku olivat 
ystävällisesti lupautuneet avustamaan tapaamisen järjestelyissä. Tapahtuma 
nimettiin Kulttuurintutkijoiden illaksi ja tapaamisen tarkoituksena olisi tarjota 
kulolaisille mahdollisuuksia tutustua toisiinsa (eli muihin kulttuurintutkijoihin) 
ja houkutella mahdollisimman paljon myös ulkopaikkakuntalaisia mukaan. 
Puheenjohtaja Joona Saari oli jo kirjoittanut valmiiksi tapahtumakutsun 
jäsenjärjestöille ja hallitus kehui tekstiä oikein hyväksi, joten sen voi lähettää 
eteenpäin heti kun puheenjohtajalle sopii. Ilta järjestetään samana päivänä 
kuin Kulon kevätkokous ja TAKU:n tapaaminen eli perjantaina 13.3.2015, 
alustava alkamisaika on klo 18.00.  Tapahtumapaikka olisi Turun yliopiston 
tiloissa Sirkkalan kasarmialueella ja sisäänpääsy olisi Kulon jäsenille ilmainen, 
muilta perittäisi nimellinen 2€:n sisäänpääsymaksu.

Emilia Laitinen mainitsi, että Turussa on paljon kulolaisia, jotka voisivat olla 
valmiita viihdyttämään ulkopaikkakuntalaisia vieraita sillä aikaa kun Kulon 
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hallitusaktiivit ovat päivällä TAKU:n tapaamisessa. Keskusteltiin 
ulkopaikkakuntalaisten majoituksesta paikallisten kulolaisten luokse. Aura 
Alarto tiedusteli myös mahdollista ohjelmaa lauantaille, sillä silloin voisi olla 
mukava osallistua esimerkiksi museokierrokselle Turussa. Ideoita pidettiin 
hyvinä ja ohjelman suunnitteluja jatketaan tarkemmin seuraavissa 
kokouksissa ja Facebookissa. 

Tapahtuman talouspuoleen hallitus päätti budjetoida 50€, jolla ostetaan iltaa 
varten “ruokaa ja serpentiiniä”. Emilia Laitinen mainitsi, että paikallisjärjestöt 
voivat tarvittaessa ehkä myös avustaa ruokapuolen hankinnoissa.

13. Toimintakauden tavoitteet

Puheenjohtaja Joona Saari esitteli Kulon alkaneen toimintakauden mahdollisia
tavoitteita. Joona painotti, että Kulon tulisi ydintoiminnoistaan keksittyä 
erityisesti verkostoitumismahdollisuuksien tarjoamiseen jäsenistölleen. Nämä 
mahdollisuudet voivat olla tutustumista muihin kulttuurintutkijoihin tai juuri 
työelämäkontakteja, joita saadaan TAKU:n ja Akavan Erityisalojen kautta. 
Myös pohjoismaisen yhteistyön kehittämistä voitaisi pohtia. Varainhankintaa 
on kehitettävä ja siihen panostettava, jotta Kulon talous saadaan entistä 
parempiin kantimiin, varsinkin jos tälle kaudelle on luvassa ylimääräisiä 
hallintokuluja. Muussa toiminnassa Kulon kannattaisi edelleen panostaa 
erityisesti seminaariin ja ekskursioon.  Ulkoasiainsihteeriä Jarno Korhosta ja 
seminaarivastaavaa Anni Hurmetta kehotettiin miettimään muutamaa 
aihevaihtoehtoa tulevalle syksyn 2015 seminaarille.

14. META

14.1. Blogi

Kulon nettisivujen avauduttua avataan piakkoin myös sivujen uusi 
Kulttuurintukimuksellinen blogi. Juulia Hakunti on pyytänyt jäsenjärjestöjä 
etsimään blogiartikkeleille kirjoittajia ja kirjoittajarinki pyritään kokoamaan 
helmikuun puoleenväliin mennessä. Blogin julkaisutahti olisi vähintään yksi 
juttu per kuukausi. Puheenjohtaja on jo lähes kirjoittanut valmiiksi blogin 
ensimmäisen artikkelin, joten se julkaistaan piakkoin ja blogi päästään 
avaamaan virallisesti.

14.2. Varainhankinta 2015

Avattiin keskustelu vuoden 2015 varainhankinnasta. Juulia Hakunti ehdotti, 
että tulevalla kaudella tilattaisi uusi haalarimerkki sekä panostettaisi koko 
hallituksen voimin kannatusjäsenten rekrytointiin.

Keskusteltiin myös uusien ainejärjestöjen rekrytoinnista Kuloon ja Emilia 
Laitinen mainitsi, että ainakin Åbo Akademin Kulturisten on osoittanut 
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alustavaa kiinnostusta Kuloa kohtaan. Juulia mainitsi, että edellisvuoden 
rekrytointiviestit lähetettiin rekrytointilistalla olevien ainejärjestöjen 
hallituksien sähköpostilistoille, mutta viesteihin vastasi vain muutama järjestö.
Viestit saattaisivat mennä paremmin perille, jos ne lähetettäisi suoraan 
ainejärjestöjen puheenjohtajille. Joona Saari mainitsi, että parasta rekrytointia
on kuitenkin keskustella ainejärjestöjen edustajien kanssa Kulosta 
kasvotusten. Pohdittiin mahdollisuutta, että jokainen Kulon hallituslainen 
vierailisi esimerkiksi yhden ainejärjestön kokouksessa esittelemässä Kuloa 
vuoden aikana.

14.3. Yhteydenpitoryhmän perustaminen Kulo-aktiiveille 
Facebookiin

Mythoksen puheenjohtaja Anna Lindfors oli ehdottanut Facebook-ryhmän 
perustamista Kulon hallituksen ja jäsenjärjestöjen puheenjohtajien välistä 
tiedotusta varten. Tähän mennessä tiedosasiat on ilmoitettu suoraan 
puheenjohtajille Facebookin yksityisviesteillä ja paremmin viestit pysyisivät 
tallessa erillisessä ryhmässä. Ajatus sai kannatusta hallitukselta ja 
puheenjohtaja Joona Saari lupasi perustaa ryhmän. Mietittiin sille nimeä ja 
Joona ehdotti “Kuloverkkoa”, Juulia “Kulo-aktiivit”-nimeä.

Puhe Facebook-ryhmistä herätti keskustelun myös Kulon oman FB-ryhmän 
tulevaisuudesta. Hallitus pohti ryhmän tarpeellisuutta, koska Kulon vuonna 
2014 perustettu FB-sivu on vienyt siltä lähes kaiken tiedotussisällön. Juulia 
mainitsi, että Facebook-ryhmän ero FB-sivuun on suuri, koska sivun 
tiedotteista jopa yli 80% suodattuu pois sen tykkääjiltä ellei Facebookille 
makseta näkyvyydestä tai elleivät kaikki tykkääjät tilaa erikseen itselleen sivun
kaikkia ilmoituksia. FB-ryhmässä taas lähes kaikki jäsenet saavat ilmoituksen 
sinne kirjoitetuista viesteistä. Kaudella 2014 hallitus päätti säilyttää FB-
ryhmän paikkana rennommalle jäsenistön väliselle keskustelulle, koska 
keskustelu FB-sivulla on hankalampaa. Pohdittiin voisiko FB-ryhmän jäseniä 
kutsua automaattisesti tykkäämään FB-sivusta, mutta teknisesti tämä ei ole 
mahdollista. Pohdittiin ryhmän uudelleennimeämistä joksikin 
epävirallisemmaksi, jotta Kulon jäsenet eivät erehtyisi luulemaan sitä Kulon 
viralliseksi tiedotuskanavaksi. Jatkossa virallinen FB-tiedotus kohdennettaisi 
edelleen vain Kulon FB-sivuille sekä tarvittaessa jäsenjärjestöjen omiin FB-
ryhmiin.

15. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää tiistaina 24.2.2015 klo 15.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.24.
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Kulo ry:n puolesta,

_____________________________ ___________________________
Joona Saari Juulia Hakunti
puheenjohtaja kokouksen sihteeri


