
 
Kulo ry 
Pöytäkirja 6/2015 – hallituksen kokous 

 

Aika: 2.9.2015 klo 18.00 
Paikka: Skype 
 
Läsnä: 
Juulia Hakulin 
Anni Hurme 
Emilia Laitinen 
Elena Maskulin 
Joona Saari 
Joni Pietiläinen (saapui kohdassa 7) 
 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.08 
 
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 
Lisätään ”Haalarimerkit” kohdaksi 12. Loput kohdat siirtyvät vastaavasti yhden eteenpäin. Hyväksytään 
esityslista tällä muutoksella kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksytään kevätkokouksen pöytäkirja ja pöytäkirja 5/2015. 
 
6. Ilmoitusasiat 
Turun yliopistossa perustettu kesän aikana uusi ainejärjestö Seita ry (folkloristiikka, kansatiede, 
uskontotiede), joka aloittaa toimintansa nyt syksyllä Nefa-Turun ja Nirvanan rinnalla. 
 
7. Kulo-seminaari Joensuussa 16.10.2015 
15.10. on työpaja / harjoitusseminaari graduntekijöille. Työpaja on Joensuun graduseminaarilaisille 
pakollinen. 

16.10. on varsinainen seminaaripäivä. Puhujat on saatu kasaan: Pertti Anttonen, Olga Davydova-Minguet, 
Jari Kupiaisen Kastom Twelve -elokuva (elokuvasta alustus), mahd. Tuulikki Kurki. Kaikki puhujat ovat 
Joensuusta eli matkakorvauksia ei tarvitse maksaa. 

Seminaaripäivän aikataulu on työn alla. Julisteita levitetään Joensuussa kampuksella, ja julistetiedoston voisi 
lähettää muille Kulon hallituslaisille, jotta niitä voisi laittaa muutamia esille eri yliopistoilla. 

Pohdittiin ilmoittautumista ja seminaarin mainostamista. Gradutyöpajaa voisi mainostaa suoraan yliopistojen 
graduryhmille ja puhujien nimet olisi hyvä saada varsinaisen seminaarin mainoksiin. 

 



Päätetään, että seminaariin tulee ilmoittautuminen, koska se sitouttaa saapumaan paikalle. Ilman 
ennakkoilmoittautumistakin voi tulla paikalle. Juulia Hakunti avustaa Anni Hurmetta ilmoittautumislomakkeen 
laatimisessa. 

Yösijaa vailla olevat voi ilmoittaa Annille, joka kerää Joensuussa kokoon majoitushalukkaitta ihmisiä. 

17.10. vietetään Nefa-Joensuun vuosijuhlia. 

 

8. Syyskokouksen ajankohta 

Päätettiin järjestää syyskokous Joensuun seminaarin yhteydessä 17.10. klo 12. Paikka päätetään 
seuraavassa kokouksessa. Syyskokouksen dokumentit pitää saada kuntoon ja aloittaa uusien hallituslaisten 
kosiskelu. 

9. Yhteistyö TAKUn kanssa 

TAKUn kanssa oli opiskelijatapaaminen 19.8. Helsingissä. Paikalla oli Mythoksen, Nirvanan ja Joensuun, 
Jyväskylän ja Turun Nefan edustajat. Tapaamisessa puhuttiin syksyn fuksikampanjasta ja työelämäluentojen 
järjestämisestä eri yliopistoissa. Pohdittiin, että luentojen yhteydessä voisi mainostaa myös Kuloa. Kulosta 
voisi tehdä myös jonkinlaisen paperisen infolehtisen, jota voisi jakaa sopivissa tilanteissa ja tapahtumissa. 
 
10. Talousasiat 
Tilin saldo on tällä hetkellä +284,55€. 
Haalarimerkkitilaus (212,45€) maksettiin laskun eräpäivänä 31.8. 
 
Jari Niemelle hyväksytään maksettavaksi yht. 68,25€ haalarimerkkipostituksista. (Ennakkotilattujen 
haalarimerkkien postitus 14,25€; kirjekuoret 5,00€; 40 kpl + 9 kpl omia 2.lk postimerkkejä = 49,00€). 
 
Akavan Erityisaloille ja TAKUlle pitäisi tehdä yhteistyösopimusten mukaiset laskut tältä vuodelta. 
Päätettiin myös muistuttaa jäsenjärjestöjä jäsenmaksuista, paitsi Nefa-Jyväskylää, joka on hoitanut sekä 
haalarilaskun että jäsenmaksun hyvissä ajoin. 
 
11. Kulo-risteily 
Päätettiin Kulo-risteilyn alustavaksi ajankohdaksi viikko 46 (11. – 13.11.). Helsinki olisi enemmistölle 
helpoimmin saavutettava lähtösatama. Elena Maskulin selvittelee matkan hintoja. 
 
12. Haalarimerkit 
Kulon Grumpy cat -haalarimerkit ovat myyneet todella hyvin, eikä montaa ole enää jäljellä. Päätettiin tilata 
500 kpl lisää suuren kysynnän vuoksi. 
 
13. META 
Ei muita esille tulevia asioita. 
 
14. Seuraava kokous 
Sovitaan seuraava kokous hallituksen Facebook-ryhmässä. 
 
15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.25 
 
 
 
Vakuudeksi,  
 
 
 
….................................................................            ….............................................................. 
Joona Saari, puheenjohtaja    Emilia Laitinen, kokouksen sihteeri 


