
Kulo ry
Pöytäkirja 4/2015 – hallituksen kokous

Aika: 10.4.2015 klo 16.00
Paikka: Skype

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

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.03

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 Jarno Korhonen.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Kulon toimihenkilöille ja jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöille.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään esityslista muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Juulia Hakunti ehdotti paria teknistä korjausta pöytäkirjaan (NEFA-Jyväskylän kirjoitusasu ja puheenjohtajan 
ja sihteerin allekirjoituskohdat lopussa).

Hyväksytään pöytäkirja 3/2015 näine muutoksineen.

6. Ilmoitusasiat
Kulon kevätkokus pidettiin Turussa 13.3.2015, ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus edellisen vuoden 
hallitukselle. Taku sai paljon uusia jäseniä, kokous ja tapaaminen Vilja Byströmin kanssa oli oikein hyvä.

Kulon ja Varen tuleva tapaaminen 22.4.: Turun Varea (arkeologian ainejärjestö) on yritetty värvätä Kulon 
uudeksi ainejärjestöksi.

Juulia Hakunti kävi 8.4. esittelemässä Kuloa Corpus ry:n (kirjallisuuden, museologian, taidehistorian & 
taidekasvatuksen ainejärjestö) hallituksen kokouksessa Jyväskylässä.



7. Uuden tilin avaaminen ja tilin liittäminen henkilöasiakkaan verkkopankkiin
Tilinkäyttöoikeudet on jo aiemmin myönnetty Emilia Laitiselle ja Joona Saarelle.

Nordeassa on mahdollista liittää Kulon tili henkilökohtaisen tilin yhteyteen. Todettiiin Nordea parhaaksi 
vaihtoehdoksi.

Päätetään antaa Emilia Anna Sofia Laitiselle (301088-1288) valtuudet lopettaa vanha pankkitili (Keski-
Suomen Osuuspankki FI22 5290 0220 3896 03) ja avata Kulolle uusi tili Nordea Pankki Suomi Oyj Turku-
Kauppatorin konttoriin.

Päätetään yksimielisesti, että yhdistyksen tili liitetään Emilia Anna Sofia Laitisen (301088-1288) 
henkilökohtaiseen verkkopankkiin pankin ehdoilla.

8. Muut talousasiat

Hyväksytään maksettavaksi Jarno Korhoselle 44,78€ Kulo-illan 13.3.2015 ruokakustannukset.

Hyväksytään maksettavaksi Joona Saarelle PRH-muutosilmoituksesta 20,00€.

Jäsenmaksut lähetetään huhtikuun aikana Kulon jäsenjärjestöille.

9. Tuleva yhteistyö Kulon ja Takun välillä

Keskustelttiin Takun ja Kulon yhteistyöstä, sekä syksyn fuksihaasteesta, jonka kautta Taku yrittää saada 
uusia jäseniä. Keskusteltiin siitä, mikä on Kulon rooli fuksihaasteessa, ja miten sekä Kulo että jäsenjärjestöt 
voisivat hyötyä asiasta. Mitään konkreettista ei päätetty, pohditaan asiaa.

Myös muita yhteistyömuotoja Takun ja Kulon jäsenjärjestöjen välillä voisi miettiä.

10.Kulon blogi
Juulia Hakunti kertoi, että kirjoitusvuorot voidaan jakaa sitten kun vielä Kultu ry:ltä on tullut vastaus 
blogikirjoittajasta. Puheenjohtaja Saarelta on ilmestymässä Turun yliopiston HKT-laitoksen Hiiskuttua-
verkkolehdessä lyhyt kirjoitus, jonka voisi myös julkaista Kulon blogissa.

11. Opinnäyteverkko
Joni Pietiläinen laittaa sähköpostia ainejärjestöjen listoille asiasta. Opinnäytetyöohjaajia (gradu-ja 
kandiryhmät eri yliopistoissa) voisi myös lähestyä sähköpostitse asian tiimoilta. Joni lähettää viestit ennen 
seuraavaa kokousta.

12. Uuden haalarimerkin tilaus
Keskusteltiin Kulon haalarimerkistä, ja päätettiin tilata Grumpy Cat -aiheinen haalarimerkki Juulia Hakunnin 
ja Jari Niemen suunnitteleman ehdotuksen pohjalta, merkin taustaväriksi valittiin vaaleansininen.
Tiedustellaan jäsenjärjestöiltä kiinnostusta ennakkotilaukseen (30 kpl minimitilaus). Kulo ottaa oman osansa 
haalarimerkkien tuotosta, mutta merkit myydään ennakkotilanneille jäsenjärjestöille tuntuvalla alennuksella, 
jolloin hekin saavat merkeistä voittoa. Mitä enemmän haalarimerkkejä tilataan, sen halvemmaksi suhteessa 
tulee. Juulia Hakunti lähettää alustavan mallin, että saadaan sopivannäköinen merkki. 
Merkkiin ei tule lukemaan Kulo, koska tarkoitus olla ”yleishaalarimerkki”, joka myisi paremmin.

13. META

Kulo-seminaari
Kulo-seminaarin päivämääriksi Joensuussa päätettiin alustavasti 15.-16.10.2015.

Anni Hurme kertoi seminaarin suunnitelmista seuraavaa:
Seminaaria suunnitellaan osaksi syventäviä opintoja Joensuussa, josta saisi myös opintopisteitä. 
Torstaina olisi harjoitusseminaari, jossa opiskelijoilla olisi mahdollista saada graduja esiteltäväksi.
Perjantai olisi varsinainen seminaaripäivä: esitelmiä, mahdollisesti työpajoja ja antropologisen elokuvan 
esitys.

Seminaarin aiheena on rajat. Seminaarille keksitään joku vetävä nimi. Puheenjohtaja Saari huomautti,  että 
kulttuurien kohtaamisen sijaan pitäisi puhua kulttuurisesta kohtaamisesta.



Joensuun yliopistolta ja ylioppilaskunnalta on hyvät mahdollisuudet saada rahoitusta. Tilat saadaan 
ilmaiseksi käyttöön.Torstai-illalle voitaisiin suunnitella rentoa illanviettoa kulolaisille. Joensuun Nefan 
vuosijuhlat ajoittuvat myös todennäköisesti seminaariviikonlopulle.

Seminaarin suunnitelmat kuulostivat todella hyvältä. Seminaarin suunnittelu on oikein hyvällä mallilla, hallitus 
on innoissaan!

Ekskursio
Suunniteltu Kulo-ekskursio Gotlantiin on todennäköisesti liian kallis opiskelijoille. Idea päätettiin haudata. 
Pohdittiin vaihtoehtona järjestää oma pieni ekskursio kotimaassa kesällä. Juulia Hakunti ehdotti myös Kulo-
risteilyn järjestämistä loppuvuodesta.

Pöytäkirjojen allekirjoituskäytännöistä
Päätettiin, että sähköisen allekirjoittamisen käyttöönotto ei ole ajankohtaista ja järkevää Kulolle. Juulia 
Hakunti mainitsi, että allekirjoittamattomista dokumenteista tai allekirjoituskäytännöistä ei mainittu edellisessä 
toiminnantarkastuksessa mitään. Tärkeät pöytäkirjat voidaan tämän hallituksen (2015) aikana allekirjoittaa 
Turussa.

14. Seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin järjestää vapun jälkeisellä viikolla 19.

15. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 17.11.

Vakuudeksi, 

….................................................................            …..............................................................
Joona Saari, puheenjohtaja Jarno Korhonen, kokouksen sihteeri


