
 
Kulo ry 
Pöytäkirja 10/2015 – hallituksen kokous 

 

Aika: 23.11.2015 klo 20.00 
Paikka: Skype 
 
Läsnä: 
Emilia Laitinen 
Elena Maskulin (poistui kohdassa 10) 
Joni Pietiläinen 
Joona Saari 
 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 20.05 
 
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 pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksytään syyskokouksen pöytäkirja liitteineen ja kokouksen 9/15 pöytäkirja. 
 
6. Ilmoitusasiat 
Kuudes Kulo-seminaari järjestettiin onnistuneesti Joensuussa. Hallitus on oikein tyytyväinen ja kiitollinen, 
seminaarityöryhmä oli tehnyt hienoa jälkeä. Osallistujia oli hyvin sekä gradutyöpajoissa että itse 
seminaarissa. 
 
Nirvanalta on tullut kutsu yhdistyksen 40-vuotisvuosijuhliin. Sekä Nirvana että yhteistyöjärjestömme NEFA-
Tartto viettävät vuosijuhliaan 12.12. 
 

7. Kunniakirja 

Joona esitteli luonnostelemaansa kunniakirjaa, jota hallitus on jo kommentoinut aiemmin Facebook-
ryhmässään. Kunniakirjaan toivotaan jäsenjärjestöiltä muutaman virkkeen perusteet henkilöstä, jolle tahtovat 
diplomin myöntää. Päätetään lähettää tieto kunniakirjoista jäsenjärjestöjen puheenjohtajille, jotka saavat 
päättä keskustelevatko kunniakirjan myöntämisestä koko hallituksen kesken vai pitävätkö kunniakirjan 
myöntämisen yllätyksenä esim. jollekin hallituslaiselle. 

 

 



8. Talousasiat 

Katsaus Kulon talouteen 
- tilin tilanne 1838,13€ 
- TAKU on maksanut avustuksensa (100€) 
- Seita ry:lle lähetetty laskut: 20€ liittymismaksu & Grumpy cat -haalarimerkeistä (60kpl) 102,00€ 
 
Hyväksyttävät maksut: 
Hyväksytään maksettavaksi Jari Niemelle: 22,50€ postimerkeistä ja kirjekuorista sekä 5,25€ Seitan 
haalarimerkkien postituskuluista (yht. 27,75€). 
 
Muut talousasiat: 
Budjetoidaan Kulo-kunniakirjojen teettämiseen 10€. 
 
Päätetään muistaa Nirvanaa ja NEFA-Tarttoa vuosijuhlalahjoilla. Budjetoidaan molemmille 10€ 
aineettomaan lahjaan sekä juomatervehdykseen 15€. 
 

9. Tulevat tapahtumat 

TAKU-tapaaminen Helsingissä 9.12.2015 – Puheenjohtaja menossa tapaamiseen. 
Yhteistyösopimus olisi hyvä saada sovittua ensi vuodelle. Vilja Byström jatkaa TAKUn opiskelija-
asiamiehenä, joten olemme luottavaisia yhteistyön jatkumisen suhteen. 
 
Kevään teemaristeily 
Elena on selvittänyt risteilyasiaa: päädymme todennäköisesti matkailemaan Silja Linella, koska Vikingillä 
ikäraja yli 20. Suunniteltu Päivä Tukholmassa -risteilyä Helsingistä. 
Päätetään risteilyn alustavaksi ajankohdaksi pääsiäisviikko (22. -24.3.). Elena tiedustelee ajankohtaa ja 
hintoja Silja Linelta. Tarkoitus on, että Kulon kevätkokous järjestettäisiin risteilyn yhteydessä. 
Kuloverkkoon voisi laittaa alustaa tiedostusta jäsenjärjestöille. 
 
Päätetään keskustella mahdollisesta Vilnan ekskursiosta (6th International Conference of Young Folklorists 
“Us and Them: Exploring the Margins”, 1. - 3. kesäkuuta 2016) myöhemmin. 
 

10. Tulevat projektit 

Puheenjohtaja toi esille ajatuksia tieteellisen toiminnan lisäämisestä. Yhteistyöprojekti/julkaisu esimerkiksi 
Gröningenin yliopiston kanssa (Aatu Poutanen Turun Yliopistosta vaihdossa). Keskusteltiin siitä, josko Kulon 
rooli voisi olla saattaa innostuneita tekijöitä yhteen ja mahdollisesti tukea näitä projekteja taloudellisesti. 
Hyviä ideoita otetaan vastaan! 
Päätetään jättää asia hautumaan ja tiedottaa siitä mahdollisesti ensi vuoden alusta. 
 

11. META 

Joona ja Anni ovat luvanneet kirjoittaa semmasta raportin Kulon blogiin. 
 
12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.44 
 

 
 
 
Vakuudeksi,  
 
 
 
….................................................................            ….............................................................. 
Joona Saari, puheenjohtaja    Emilia Laitinen, kokouksen sihteeri 


