
 
Kulo ry 
Pöytäkirja 11/2015 – hallituksen kokous 

 

Aika: 15.12.2015 klo 18.00 
Paikka: Skype 
 
Läsnä: 
Juulia Hakunti 
Emilia Laitinen 
Joni Pietiläinen 
Joona Saari 
 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.03 
 
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 Emilia Laitinen. 
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Kulon toimihenkilöille ja jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöille. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksytään esityslista muutoksitta työjärjestykseksi. 
 
5. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksien 8/2015 sekä 10/2015 pöytäkirjat. 
 
6. Ilmoitusasiat 
Kunniakirjat viimeistelty ja laitetaan postiin huomenna. Hienot tuli! 
 
Yhteistyö Takun kanssa sujui hyvin vuonna 2015 ja opiskelija-asiamies Vilja Byström totesi Takun olevan 
halukas uusimaan yhteistyösopimuksen vuodelle 2016. Sopimuksen sisällöstä keskustellaan lisää 
seuraavan hallituksen kanssa. 
 
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n opiskelijakampanja on päättynyt. Tarkoitus oli kolmen 
kuukauden ajan (1.9.2015 - 30.11.2015) tiedottaa kirjallisuustieteiden ja kulttuurintutkimuksen opiskelijoille 
ammattijärjestön toiminnasta. Kampanjassa oli mukana TAKUn kirjallisuuden ohjausryhmän ainejärjestöt 
Corpus, Muusa, Putkinotko, Katharsis, Täky, Teema sekä kaikki Kulttuurintutkimuksen opiskelijat KULOn 
jäsenjärjestöt. Kulo pärjäsi kampanjassa mallikkaasti: NEFA-Joensuu ja NEFA-Jyväskylä saivat 100€ 
palkinnon! 
 
Opiskelija – sinä olet työelämän tulevaisuus –kampanjan tulokset: 

• Helsingin yliopisto, Mythos: 1 liittynyt 
• Helsingin yliopisto, NEFA-Helsinki: 1 liittynyt 



• Helsingin yliopisto, Putkinotko: 1 liittynyt 
• Helsingin yliopisto, Katharsis: ei liittyneitä 
• Itä-Suomen yliopisto, Täky ja NEFA-Joensuu: yhteensä 10 liittynyttä (NEFA 8, Täky 2) 
• Jyväskylän yliopisto, Corpus: 5 liittynyttä 
• Jyväskylän yliopisto, NEFA-Jyväskylä: 10 liittynyttä 
• Oulun yliopisto, Kultu: 7 liittynyttä 
• Turun yliopisto, NEFA-Turku ja Nirvana: yhteensä 9 liittynyttä (NEFA 6, Nirvana 3) 
• Turun yliopisto, Muusa: ei liittyneitä 

7. Talousasiat 

Hyväksyttävät maksut: 
- lasku: ensi vuoden (12.01.2016 - 12.01.2017) webhotellin vuokra 64,56€ Nordic Webhotel Oy:lle 
 
Joona Saarelle 
- 15,29€ korvaukseksi Kulon tervehdyksestä Nefa-Joensuun vuosijuhlilla 
- 18,98€ korvaukseksi Kulon tervehdyksestä Nirvana ry:n vuosijuhlilla 
- 15,90€ kunniakirjojen tulostuskuluista ja postituksesta (tulosteet + kirjekuoret 10,40€, postimerkit 5,50€) 
 
Jari Niemelle 
- 20,00€ postimerkeistä (haalarimerkkien postitus) 
 
Muut talousasiat: 
- tilin tilanne: 2032,52€ 

- Nefa-Joensuu maksanut ISYY:lta saadun seminaariavustuksen Kulolle (150€) 

- Haalarimerkkimyynneistä tullut alustavien laskelmien mukaan vuoden 2015 myynnissä n. 1552,46€ voittoa, 
tarkka ja varma summa selviää sitten alkuvuonna tehdystä tilinpäätöksestä. Vuodelle 2016 jäi 150 kpl 
Grumpy-merkkejä ja 68 kpl Kulo-merkkejä. 

- NEFA-Tartolle ei hankittu juomatervehdystä, mutta lahjoitetaan Tarton yliopistollisen sairaalan lasten 
säätiölle (http://lastefond.ee) aiemmin päätetty 10€ 

 

8. META 

Annin kirjoittaman seminaariraportin lähettäminen Kulon blogiin. 
 
9. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.12 
 

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


