
Kulo ry – yhdistyksen kevätkokous
Pöytäkirja 

Aika: 13.3.2015 klo 12.30
Paikka: Mimesis (Kaivokatu 12), Turku

Läsnä:
Tero Ahlgren (NEFA-Turku)
Saila Anttila (NEFA-Turku)
Juulia Hakunti (NEFA-Jyväskylä)
Anni Hurme (NEFA-Joensuu)
Joonas Jokela (NEFA-Jyväskylä)
Jarno Korhonen (NEFA-Turku)
Emilia Laitinen (NEFA-Turku)
Olli Niemi (Nirvana)
Joni Pietiläinen (NEFA-Jyväskylä)
Joona Saari (Nirvana)

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12.58.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Joona Saari ja sihteeriksi Emilia Laitinen.
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Olli Niemi ja Jarno Korhonen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty ajallaan (27.2.2015) kaksi viikkoa 
ennen kokousta.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään esityslista muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat
Helsingissä on parasta aikaa meneillään opintotukimielenosoitus. Turusta on lähtenyt kaksi bussilastillista 
ihmisiä osoittamaan mieltään, Jyväskylästä ei ollut järjestetty busseja.

6. Esitetään tilinpäätös (LIITE 1), vuosikertomus (LIITE 2) ja toiminnantarkastajien lausunto (LIITE 3) 
vuodelta 2014
Vuoden 2014 hallituksen puheenjohtaja Tero Ahlgren esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
Kulon talous on ollut toistaiseksi pientä: jäsenmaksut ovat talouden selkäranka ja vuosittainen seminaari 
muodostaa käytännössä menopuolen. Haalarimerkit olivat vuonna 2014 uusi varainhankintakeino, ja 
ylijäämä oli viisinkertainen vuoteen 2013 verrattuna. Kulon toiminnassa oli vuonna 2014 monia muutoksia: 
mm. järjestettiin kevätkokous ja tehtiin jäsenkysely ensimmäistä kertaa. Lisäksi laadittiin yhdistykselle 



kolmevuotissuunnitelma ja aloitettiin yhteistyö TAKUn kanssa.

Keskusteltiin toimintakertomuksen esittelyn lomassa mm. Kulon mahdollisista jäseneduista ja englannin 
ottamisesti toiminnan toiseksi kieleksi.

Joona Saari luki toiminnantarkastastuskertomuksen ja Tero Ahlgren esitteli vuoden 2014 hallituksen 
vastineen tähän. Vastine lisätään liitteeksi (LIITE 4) kevätkokouksen pöytäkirjaan.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2014 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
Paikalla olleita viime vuoden hallituksen jäseniä pyydettiin poistumaan päätöksen teon ajaksi. 
Toiminnantarkastuskertomuksessa ei annettu selkeää lausuntoa puolletaanko tai vastustetaanko tili- ja 
vastuuvapauden myöntämistä. Kirjanpito ja taloudenhoito on kuitenkin hoidettu hyvin, joka yhdistyksen 
kokouksen mielestä puolsi vastuuvapauden myöntämistä.

Päätetään vahvistaa tilinpäätös ja myöntää tili- ja vastuuvapaus vuoden 2014 hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille.

8. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 13.52.

Kulo ry:n puolesta, 

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

….................................................................            …..............................................................
Olli Niemi, pöytäkirjantarkastaja Jarno Korhonen, pöytäkirjantarkastaja


