
 
Kulo ry 
Pöytäkirja 7/2015 – hallituksen kokous 

 

Aika: 24.9.2015 klo 17.00 
Paikka: Skype 
 
Läsnä: 
Juulia Hakulin 
Anni Hurme 
Emilia Laitinen 
Joona Saari 
Joni Pietiläinen 
 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.11 
 
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. 
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Kulon toimihenkilöille ja jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöille. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksytään esityslista muutoksitta työjärjestykseksi. 
 
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Korjataan pöytäkirjaan 6/2015 kohtaan 12. ”Haalarimerkit” tilausmääräksi 500 kpl. Hyväksytään pöytäkirja 
tällä muutoksella. 
 
6. Ilmoitusasiat 
Blogi aktivoituu jälleen kuun vaihteessa, loppuvuodeksi mahdollisesti useampi kuin yksi kirjoitus per 
kuukausi. 
 
Joensuun seminaariin osallistuvat kulolaisista ainakin Joona, Juulia, Emilia ja Joni. Muut paitsi Joni 
osallistuvat myös NEFA-Joensuun vuosijuhlille. 
 
7. Talousasiat 
Kulon tilillä tällä hetkellä historialliset 1019,14€. 
Edellinen tilauksen (300 kpl) haalarimerkit on myyty loppuun. Alustava arvio voitosta 525,90€. 
NEFA-Jyväskylälle on tehty lasku uudesta 80 kappaleen haalarimerkkitilauksesta (120,00€). 
 
Hyväksytään maksu Merkilliselle 500 haalarimerkin tilauksesta 300,95€ 
Hyväksytään maksu Jari Niemelle haalarimerkkien postitustarvikkeista 39,40€ 
 

 



8. Haalarimerkit 

Päätetään, että yli 10 kappaleen kissahaalarimerkkitilauksissa hinta alenee 3€/merkki. Yritetään tällä 
kannustaa ihmisiä tilaamaan enemmän merkkejä kerralla. 
 

9. Kulon myöntämä kunniakirja 

Kulo haluaa muistaa jäsenjärjestöjensä aktiivisia tekijöitä kunniakirjalla. Tämä lisäisi Kulon tunnettavuutta ja 
olisi mukava tunnustus jäsenjärjestöjen aktiiveille arvovaltaiselta kattojärjestöltä. 
Keskustellaan siitä myönnetäänkö kunniakirja vain yhdelle ihmisille kaikista jäsenjärjestöistä, ja pitäisikö 
Kulon palkita kunniakirjan lisäksi lahjakortilla. 
 
Päätetään, että jokainen jäsenjärjestö valitsee yhden henkilön keskuudestaan, jolle myönnetään kunniakirja 
aktiivisuudesta ainejärjestötoiminnassa sekä lahjoitetaan Kulon haalarimerkki. 
Päätetään tiedottaa asiasta vasta loppuvuodesta, ettei viesti huku informaatiotulvaan ennen lokakuun 
syyskokousta ja seminaaria. 
 
10. Syyskokous 17.10.2015 
Syyskokous pidetään lauantaina 17.10.2015 klo 12. 
Päätetään kokouspaikaksi Anni Hurmeen suosituksesta ravintola Kerubi. 
 
Tarvittavat syyskokousdokumentit hyväksytään hallituksen kokouksessa enne lähettämistä. Edellisen 
vuoden puheenjohtaja Tero Ahlgren on onneksi jättänyt Kulolle perinnöksi mainion 
kolmevuotissuunnitelman, jota voimme muokata. Pyritään lähettämään dokumentit kokouskutsun 
yhteydessä seuraavalla viikolla. 
 
Päätetään, että tiedottaja välittää kokouskutsun viimeistään 2.10. Kokouskutsussa olisi hyvää muistuttaa, 
että syyskokouksessa mm. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja päätetään 
jäsenmaksuista, ja näihin päätöksiin on mahdollista päästä vaikuttamaan. Muistutetaan jäsenjärjestöjä myös 
valtuuttamaan äänensä jollekulle syyskokoukseen osallistuvalle ja ehdottamaan joukostaan ihmisiä Kulon 
hallitukseen. 
 
Emilia Laitinen ja Joona Saari ovat nykyisistä hallituslaisista jatkamaan, muut yrittävät värvätä 
kotiainejärjestöistään jatkajia tilalleen. 
 
Anni Hurme selvittää NEFA-Joensuulta, jos kulolaisille olisi mahdollista tarjota vuosijuhlien illalliskortti 40€:n 
hintaan. 
 
11. META 
Keskustellaan tulevasta seminaarista. Anni Hurme kertoi, että kaikki on hyvällä mallilla, enää 
käytännönjärjestelyjä uupuu. Seminaarin ohjelma julkistetaan tänään, ja streamaus-mahdollisuutta 
selvitellään vielä. Kulo voisi tuoda seminaariin logomerkkejään ja Grumpy cat -haalarimerkkejä myyntiin. 
 
12. Seuraava kokous 
Pidetään todennäköisesti seuraavalla viikolla pikakokous esim. Facebook-chatissa, jotta saadaan 
syyskokoukseen tarvittavat asiakirjat hyväksyttyä. 
 
13. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.50 
 
 
 
Vakuudeksi,  
 
 
 
….................................................................            ….............................................................. 
Joona Saari, puheenjohtaja    Emilia Laitinen, kokouksen sihteeri 


