
Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. 

 

Pöytäkirja 3/2015 

 

Aika: 24.2.2015 klo. 15:00 

Paikka: Skype 

Läsnä: 

Joona Saari  puheenjohtaja 

Aura Alarto  kokouksen sihteeri 

Emilia Laitinen 

Joni Pietiläinen 

Anni Hurme 

Juulia Hakunti 

Elena Maskulin 

Antti Kiviranta 

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 15:02 

 

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 sihteeriksi Aura Alarto ja puheenjohtajaksi Joona Saari. 

 Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Emilia Laitinen ja Jarno Korhonen. 

 Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Kulon toimihenkilöille ja jäsenjärjestöjen edustajille. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 Hyväksytään kokouksen 2/2015 pöytäkirja. 

 

6. Ilmoitusasiat 

 Blogin ensimmäinen kirjoitus on julkaistu. Tähän mennessä on ilmoittautunut melko vähän 

 halukkaita kirjoittajia ja kirjoittajarinkiä kasataankin edelleen. Hallituslaiset voisivat olla 

 asiasta omiin jäsenjärjestöihin yhteydessä ja lähettää kirjoittamisesta kiinnostuneiden nimet 

 ja sähköpostiosoitteet Juulia Hakuntille. 



 

 Kevätkokouskutsu ja kokouksen esityslista on tarkoitus lähettääjäsenjärjestöille viimeistään 

 27.2.2015. Kutsun yhteyteen laitetaan mainos Kulo-illasta ja sen ohjelmasta sekä 

 aikataulusta. 

 

7. Talousasiat 

 

 Kulon pankkitili. Emilia Laitisen selvittelyn perusteella pankkien välillä ei suuria 

 hintaeroja. Joka tapauksessa verkkopankin kulut ovat 5-6 euroa/kk. Juulia Hakunti ehdottaa 

 tarjouspyynnön lähettämistä Liedon Säästöpankille, jossa Turun Nefalla on edullinen tili ja 

 Emilia lupaa ottaa yhteyttä Keski-Suomen Osuuspankkiin, jossa Kulon nykyinen tili 

 sijaitsee. Päätöstä uuden pankkitilin avaamisesta siis lykätään, koska relevanttia vaihtoehtoa 

 ei ole vielä löytynyt. 

  

 Antti Kiviranta on maksanut 20€ Unto Vähämäelle SKS:n lahjakortista. 

 

 Kulon liittymismaksun alentaminen tai poistaminen. Joni Pietiläinen avaa keskustelun 

 aiheesta, sillä joillekin pienibudjettisille järjestöille liittymismaksu voi olla kynnyskysymys 

 liittyä Kuloon. Hän huomauttaa myös, ettei Kulon talouspolitiikka voi perustua 

 liittymismaksuihin. Toisaalta, kuten Juulia Hakunti muistuttaa, liittymismaksulla saadaan 

 jäsenjärjestöt pysymään Kulossa; kynnys eroamiseen hetken päähänpistosta on korkeampi, 

 kun uudelleen liittyminen vaatisi liittymismaksun maksamista uudelleen. 

  Jatketaan keskustelua liittymismaksuun tehtävistä muutoksista myöhemmissä 

 kokouksissa. Esimerkiksi kevätkokouksessa voisi tunnustella jäsenjärjestöjen ajatuksia 

 aiheesta. Lopullinen ratkaisu liittymismaksun poistamisesta tai alentamisesta on kuitenkin 

 niin merkittävä päätös, että se voidaan tehdä vasta syyskokouksessa. 

 

8. Opinnäyteverkko 

 

 Kuloon on tarkoitus laatia opinnäyteverkko, jonne voisi ladata omia opinnäytetöitään ja 

 saada vertaispalautetta. Opinnäyteverkko olisi hallituslaisten mielestä hyvää näkyvyyttä 

 Kulolle ja mahdollistaisi eri puolella kulttuurialoja opiskelevien ihmisten kohtaamisen ja 

 yhteistyön. 

  Joni Pietiläinen ehdottaa, että koska varsinainen kehitteillä oleva opinnäyteverkko ei 

 ole vielä valmistunut, kokeilun voisi käynnistää esim. Facebookin tai Google driven avulla. 

  Pohditaan, että voisi koota jo valmiiksi alustavaa käyttäjäryhmää tai vähintäänkin 



 että myös henkilökunnan, esimerkiksi seminaarien vetäjien, ja sitä kautta kokonaisten 

 kurssien saaminen mukaan opinnäyteverkkoon voisi olla relevanttia. Joni Pietiläinen 

 lupaakin maaliskuun alkupuolella lähettää tiedotus- ja kyselysähköpostin Kulon 

 jäsenjärjestöille ja henkilökunnan edustajille. Samassa yhteydessä voitaisiin julkaista 

 blogipostaus aiheesta. 

 

9. Kulo-illan ohjelman ja työpajan suunnittelu 

 

 Kevätkokous pidetään Turussa 13.03.2015 klo 12:30. Kello 15 tavataan TAKU:n edustajat 

 Vilja Byström ja Juha Isotalo (kesto max 2h). Tämän jälkeen käydään yhdessä syömässä, 

 kenties legendaarisessa intialaisessa ravintolassa. Sitten siirrytään Keltaiselle Talolle, jossa 

 illanvieton olisi tarkoitus alkaa kuuden pintaan. Illanviettoon voisi olla hyvä saada jotain 

 ohjelmaa, esimerkiksi työpaja (käsitöitä/maalaamista) ja joku musaesitys tai 

 yhteislaulutuokio loppuiltaan? 

  Joona varmistaa tarkan matkojenmaksupolitiikan Vilja Byströmiltä koskien Antti 

 Kivirannan matkakorvauksia. 

 

10. Varainhankinta 

 Päätetään tilata kauden aikana Kulolle uusi haalarimerkki ja aloitetaan uuden, myyvemmän 

 haalarimerkin suunnittelu Juulia Hakuntin laaatiman luonnoksen pohjalta. 

 

11. META 

 

Nefa-Jyväskylän pöytäkirja Kulon sivuilla. Nefa Jyväskylän viime vuoden puheenjohtaja ja 

 toiminnantarkastaja Heidi Clee on ottanut Joona Saareen yhteyttä ja toivonut Nefa-JKL:n 

 pöytäkirjan poistamista Kulon hallituksen kokouksen pöytäkirjan yhteydestä Kulon sivuilta. 

 Clee on vedonnut yhdistyslakiin, jonka mukaan pöytäkirjat eivät ole julkisia. Juulia Hakunti 

 huomauttaa, että kyseisen pöytäkirjan liittäminen Kulon pöytäkirjaan on perusteltua, sillä 

 molemmissa kokouksissa käytiin keskustelua Nefa Jyväskylän mahdollisesta eroamisesta 

 Kulosta. Kulon tuolloinen hallitus koki Nefa Jyväskylän näkökulman tulevan keskustelussa 

 paremmin esille, mikäli sen pöytäkirjaan voitaisiin suoraan viitata. Hallituslaisten mielestä 

 Cleen viittaus yhdistyslakiin on ristiriitainen, sillä Nefa Jyväskylän pöytäkirjat julkaistaan 

 aina nettisivuilla ja sähköpostilistoilla. Hallitus on yksimielinen siitä, että pöytäkirja voidaan 

säilyttää Kulon sivuilla. Jatkossa on kuitenkin syytä kysyä etukäteen, mikäli muiden 



järjestöjen materiaalia  aiotaan julkaista Kulon sivuilla. 

 

 Tavataan TAKU:n edustajat Vilja Byström ja Juha Isotalo Turussa 13.3.2015. Tapaamisessa 

 on tarkoitus keskustella jatkon yhteistyöstä  ja koulutuspoliittisista linjauksista. 

 

 Seminaari ja ekskursio. Päätetään Anni Hurmeen ehdotuksen ja aikaisemman keskustelun 

 perusteella, että seminaarin aihe on rajat. Kattoteema on hallituslaisten mielestä sopivan 

 laaja mahdollistaen monenlaisia näkökantoja ja lähestymistapoja esimerkiksi ihmisten 

 henkilökohtaista rajoista ja siitä miten pyhä rajaa asioita maahan- ja maastamuuttoon sekä 

 valtiollisiin rajoihin. Teemaan perehtyneitä puhujia myös löytyisi varmasti. 

 

 Ekskursion suunnittelu on tarkoitus työntää käyntiin lähiaikoina. Antti Kiviranta sanoo, että 

 mahdollisen ekskursiokohteen, Visbyn, semman vetäjään voisi ottaa yhteyttä; onko 

 seminaarissa osallistumismaksu ja jos on, niin kuinka suuri? Voisiko Kulo neuvotella 

 edullisemman sopimuksen, mikäli semma on maksullinen? Juulia Hakunti muistuttaa, että 

 on syytä selvittää myös käytännön asioita, esimerkiksi kuinka helppoa ja edullista Gotlantiin 

 on matkustaa ja olisiko se kätevintä lautalla Turusta Tukholman kautta vai kenties lentäen. 

 

 Pöytäkirjojen allekirjoituskäytännöistä. Kulolla ei ole fyysistä virallista pöytäkirja-arkistoa, 

 eikä pöytäkirjojen perinteinen allekirjoittaminen siksi ole tällä hetkellä mahdollista. 

 Pohditaan sähköistä allekirjoittamista: on olemassa ilmaisia palveluita (kuten Hello Sign), 

 joiden avulla on mahdollista laatia allekirjoitus sähköisesti. Hallituslaisten tiedossa olevat 

 ilmaiset palvelut eivät kuitenkaan ole lainvoimaisia. Vastaavat palvelut, joiden avulla 

 laadittu allekirjoitus täyttää lain, ovat maksullisia. Entäs fyysinen pöytäkirjakansio, olisiko 

 se järkevä vai epäkäytännöllinen vaihtoehto?Päätetään jättää kysymys auki ja käsitellä asiaa 

 seuraavassa kokouksessa lisää. 

  

11. Seuraava kokous 

 

 Seuraava kokous on kevätkokous 13.03.2015 klo 12:30 Turussa. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 Kokous päätetään ajassa 16:38. 


