
 
Kulo ry 
Pöytäkirja 5/2015 – hallituksen kokous 

 

Aika: 14.5.2015 klo 18.00 
Paikka: Skype 
 
Läsnä: 
Jarno Korhonen 
Emilia Laitinen 
Elena Maskulin 
Joni Pietiläinen 
Joona Saari 
 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.36 
 
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. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksytään esityslista muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksytään pöytäkirja 4/2015. 
 
6. Ilmoitusasiat 
Joona Saari kävi esittelemässä Kuloa Turun yliopiston arkeologian ainejärjestölle Vareelle. Vare ei tehnyt 
vielä päätöksiä Kuloon liittymisestä. 
 
Kulon jäsenjärjestöt NEFA-Turku ja Nirvana keskustelevat uuden yhteisen ainejärjestön perustamisesta. 
Tämä vaikuttaa myös Kulon toimintaa, sillä jäsenjärjestöjen ja jäsenmaksujen määrä pienenee. 
 
7. Talous 
Jäsenmaksulaskut ovat valmiit. Eräpäiväksi päätetään syyskuun puoliväli, koska moni hallitus on jo 
kesätauolla. Tiedottaja välittää laskut jäsenjärjestöjen hallitussähköpostilistoille ja taloudenhoitajille. 

Kaikki kuitit ym. dokumentit olisi hyvä saada talteen Dropboxiin aina mahdollisimman nopeasti. 

 

8. Kulon rekryviesti 

Joona Saari on sanaillut rekrytointiviestin, joka on ollut hallituksen luettavissa Facebook-ryhmässä. 
Päätetään, että tiedottaja lähettää rekryviestin 15.5. ja uudestaan syksyllä. Juulia Hakunnin laatima lista 
mahdollisista uusista jäsenjärjestöistä löytyy Dropboxista. 



9. Kulon ja Takun yhteistyö 

Joona Saari on viesteillyt TAKUn Vilja Byströmin kanssa Kulon ja TAKUn yhteistyöstä. Byströmin mukaan 
tämän vuoden budjetti on jo laadittu, eli syksyn fuksikampanja hyödyttää rahallisesti Kulon jäsenjärjestöjä 
(10 uutta jäsentä = 100€ ainejärjestölle, 15 jäsentä = 150€, 20 jäsentä = 300€), muttei Kuloa. 
Tulevaisuudessa rahan pyytäminen yhteistyöprojekteissa olisi hyvä tehdä TAKUn budjetin laatimisen aikaan. 
 
Byström on myös hyväksynyt puheenjohtaja Saaren kirjoittaman mainosviestin Kulon ja TAKUn yhteistyöstä. 
Päätetään lähettää viesti jäsenjärjestöjen hallitussähköpostilistoille 15.5. ja uudelleen syksyllä. 
 
10. Ekskursiot 
Keskusteltiin hallituksen tapaamisesta kesällä ja päätettiin virkistäytymispäivän alustavaksi kohteeksi 
Tampere. Matka Viroon voisi olla mahdollinen lokakuussa Young Folklorists -konferenssin aikaan. Joni 
Pietiläinen mainitsi, että Joensuussa on etnologiset Viscult-filmifestivaalit 30.9. – 2.10. 
 
11. META 
Anni Hurme kyseli hallituksen mielipidettä seminaarin nimestä. Nimeksi päätettiin Joensuussa Kulttuuriset 
rajat / Rajattomat kulttuurit, jota myös Kulon hallitus kannatti. 
 
Kulon haalarimerkkejä voisi mainostaa Facebookin Haalarimerkkitori-ryhmässä. 
 
Hallituslaiset voisivat esitellä Kulon toimintaa esim. syksyn ainejärjestöesittelyjen ohella kotiyliopistoissaan. 
Pohdittiin, pitäisikö Kulosta tehdä kesän aikana jonkinlainen fyysinen infolärpäke. 
 
12. Seuraava kokous 
Sovitaan hallituksen Facebook-ryhmässä. 
 
13. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin ajassa 19.26 
 
 
 
 
Vakuudeksi,  
 
 
 
….................................................................            ….............................................................. 
Joona Saari, puheenjohtaja    Emilia Laitinen, kokouksen sihteeri 


