
 
Kulo ry – yhdistyksen syyskokous 
Pöytäkirja  

 

Aika: 17.10.2015 klo 12.00 
Paikka: Ravintola Kerubi (Siltakatu 1, Joensuu) 
 
Läsnä: 
 
 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Joona Saari avasi kokouksen ajassa 12.18. 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Kiviranta ja sihteeriksi Emilia Laitinen. 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Joni Pietiläinen ja Juulia Hakunti. 
 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty ajallaan (1.10.2015) kaksi viikkoa 
ennen kokousta. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Vahvistetaan yhdistyksen kolmivuotissuunnitelma vuosille 2016-2018 (LIITE 1) 
Hallituksen puheenjohtaja Joona Saari esitteli Kulon kolmivuotissuunnitelman. 
Keskusteltiin opinnäyteverkosta ja Kulon näkyvyydestä jäsenjärjestöjen rivijäsenille. Todettiin, että 
näkyvyyteen ja ruohonjuuritason toimintaan tullaan kiinnittämään ensi vuonna erityisesti huomiota. 
Vahvistettiin kolmivuotissuunnitelma vuosille 2016 – 2018. 
 
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma (LIITE 2), tulo- ja menoarvio (LIITE 3) sekä liittymis- ja 
jäsenmaksujen suuruudet (LIITE 4) vuodelle 2016 
Joona Saari esitteli vuoden 2016 toimintasuunnitelman. 
Keskusteltiin vapaa-ajantoiminnan järjestämisen maantieteellisistä rajoitteista ja haasteista. 
 
Hallituksen taloudenhoitaja Emilia Laitinen esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2016. 
Kannatustuotteiden myynti on ollut erittäin tuottoisaa tänä vuonna. Ensi vuonna panostetaan mm. uuden 
kannatustuotteen lanseeraamiseen sekä jäsenien matka-avustuksiin. Jäsenmaksuissa otettiin huomioon se, 
että nykyiset jäsenjärjestöt vähenevät yhdellä NEFA-Turun ja Nirvanan yhdistyessä Seita ry:ksi. 
 
Emilia Laitinen esitteli myös vuoden 2016 jäsenmaksut. 
Jäsenmaksuissa pitäydyttiin vuoden 2015 linjoilla, eikä muutoksia tehty. 
 
Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 
2016. 
 



 
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja toimikaudelle 2016 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Joona Saari (Nirvana ry, Turku). 

 

8. Valitaan hallituksen jäsen jokaisesta jäsenyhdistyksestä tai vähintään kaksi hallituksen jäsentä 
toimikaudelle 2016 

Vuoden 2016 hallituksen jäseniksi valittiin: Anni Hurme (NEFA-Joensuu), Emilia Laitinen (NEFA-Turku), 
Henrik Lassila (Kultu), Joonas Jokela (NEFA-Jyväskylä) ja Elena Maskulin (Kultu). 

Todettiin, että Helsingin järjestöt eivät ole edustettuna kokouksessa ja yritetään saada puuttuvista 
jäsenjärjestöistä Kulo-yhteyshenkilöt ensi vuodelle. 

 

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat toimikaudelle 2016 
Valittiin toimikauden 2016 toiminnantarkastajaksi Mikko Haapakoski. 
Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Elisa Nivala. 
 
10. Hyväksytään Seita ry:n jäsenhakemus 
Turun yliopiston ainejärjestöt NEFA-Turku (folkloristiikka, kansatiede) ja Nirvana (uskontotiede) yhdistyivät 
kesällä 2015 uudeksi ainejärjestöksi Seita ry:ksi. Joona Saari luki Seita ry:n jäsenhakemuksen, joka todettiin 
kauniiksi ja pisimmäksi Kulon saamaksi hakemukseksi. Päätettiin lisätä jäsenhakemus kokouksen liitteeksi 
(LIITE 5). 
 
Hyväksyttiin Seita ry Kulon jäsenjärjestöksi. 
 
11. Muut esille tulevat asiat 
Todettiin, että joulu lähestyy. Illalla NEFA-Joensuun vuosijuhlat ja ruokaa! 
 
12. Kokouksen päättäminen 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13.21. 
 
 
 
 
 
Kulo ry:n puolesta, 
 
 
 
 
….................................................................            ….............................................................. 
Antti Kiviranta, kokouksen puheenjohtaja  Emilia Laitinen, kokouksen sihteeri 
 
 
 
 
 
….................................................................            ….............................................................. 
Juulia Hakunti, pöytäkirjantarkastaja   Joni Pietiläinen, pöytäkirjantarkastaja 



Läsnäolijat - Kulon syyskokous 17.10.2015 

Nimi   Ainejärjestö  Yliopisto 

Elena Maskulin  Kultu ry  Oulu 

Henrik Lassila   Kultu ry  Oulu 

Elisa Nivala   Kultu ry  Oulu 

Suvetar Saastamoinen  Kultu ry  Oulu 

Jasmin Puska   Kultu ry  Oulu 

Juulia Hakunti   Nefa-Jyväskylä ry Jyväskylä 

Iina Lehikoinen  Nefa-Jyväskylä ry Jyväskylä 

Niina Paasovaara  Nefa-Jyväskylä ry Jyväskylä 

Joonas Jokela   Nefa-Jyväskylä ry Jyväskylä 

Mikko Haapakoski  Nefa-Jyväskylä ry Jyväskylä 

Joni Pietiläinen  Nefa-Jyväskylä ry Jyväskylä 

Antti Kiviranta   Nefa-Jyväskylä ry Tarto 

Anni Hurme   Nefa-Joensuu ry Joensuu 

Saila Anttila   Nefa-Turku ry  Turku 

Kaisla Kivistö   Nefa Turku ry  Turku 

Emilia Laitinen  Nefa Turku ry  Turku 

Joona Saari   Nirvana ry  Turku 

 

Yhteensä:  

17 edustajaa viidestä eri ainejärjestöstä ja yliopistosta. 
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Kulon kolmivuotissuunnitelma 2016-2018 

 

ALUE / VUOSI 2016 2017 2018 

    

PERUSTOIMINT
A JA -
TOIMINNOT 

1. Painotetaan enemmän 
aktiivista ja jatkuvaa 
viestittämistä 
jäsenjärjestöille ja 
kannustetaan yhteistyötä 
ainejärjestöjen välillä. 

2. Vakiinnutetaan edelleen 
käytäntöä "yksi jäsen 
hallitukseen jokaisesta 
jäsenjärjestöstä". 

3. Kuloa pyritään tuomaan 
lähemmäs jokaista 
kulttuurintutkimusta 
opiskelevaa. Kattojärjestön 
"kaukaista" imagoa halutaan 
välttää. 

4. Varmistetaan jatkuvuus 
toiminnassa (seuraavan 
hallituksen kouluttaminen, 
asiakirjojen sähköinen 
arkistointi, Driven ja 
Dropboxin aktiivinen käyttö, 
nettisivujen ahkera 
päivittäminen, hyvien 
käytäntöjen 
vakiinnuttaminen, vanhojen 
hallituslaisten tietotaidon 
säilyttäminen ja heidän 
läsnäolonsa 
hallitusryhmässä 
neuvonantajina, yms.) 

  

JÄSENET 1. Kulo järjestää kaksi kertaa 
jäsenyhdistystensa 
toimijoiden tapaamisen sekä 
koulutustilaisuuden 
ajankohtaisista aiheista 
yhteistyössä esimerkiksi 
TAKU:n kanssa. 

2. Kulo rekrytoi vähintään 
yhden uuden jäsenjärjestön 
kulttuurintutkimuksen 
ainejärjestöjen joukosta 

3. Kulo vakiinnuttaa oman 
järjestelmänsä aktiivisille 
kulolaisille myönnettävistä 
huomionosoituksista 
(kunniakirjat ja palkinnot) 

1. Kulo järjestää 
kaksi kertaa 
jäsenyhdistys
tensä 
toimijoiden 
tapaamisen 
sekä 
koulutustilais
uuden 
ajankohtaisist
a aiheista 

2. Kulo rekrytoi 
vähintään 
yhden uuden 
jäsenjärjestö
n 
kulttuurintutki
muksen 

1. Kulo 
järjestää 
kaksi kertaa 
jäsenyhdisty
stensä 
toimijoiden 
tapaamisen 
ja 
koulutustilai
suuden 
ajankohtaisi
sta aiheista 

2. Kulo rekrytoi 
vähintään 
yhden 
uuden 
jäsenjärjest
ön 



ainejärjestöje
n joukosta 

3. Kulo ylläpitää 
järjestelmään
sä aktiivisille 
kulolaisille 
myönnettävis
tä 
huomionosoit
uksista 

kulttuurintut
kimuksen 
ainejärjestöj
en joukosta 

3. Kulo 
ylläpitää 
järjestelmää
nsä 
aktiivisille 
kulolaisille 
myönnettävi
stä 
huomionoso
ituksista 

TIETEELLINEN 
TOIMINTA 

1. Kuloseminaari VI [Oulussa] 
2. Aloitetaan suunnittelu ja 

järjestely vuoden 2017 
Kuloseminaaria varten 
[Turussa?] 

3. Tarkastellaan mahdollisuutta 
järjestää toinen tieteellistä 
toimintaa edistävä kevyempi 
tapahtuma kevätkokouksen 
yhteydessä. 

1. Kuloseminaa
ri VII 
[Turussa?] 

2. Valmistellaan 
vuoden 2018 
Kuloseminaa
ria 
[Jyväskyläss
ä?] 

1. Kulosemina
ari VIII 
[Jyväskyläs
sä?] 

2. Valmistellaa
n vuoden 
2019 
Kulosemina
aria 
[Helsingissä
?] 

EKSKURSIOT 
JA 
KANSAINVÄLIN
EN TOIMINTA 

1. Ulkomaanekskursio 
Pietariin/Tarttoon/Baltiaan/L
ontooseen 

2. Tarkastellaan mahdollisuutta 
järjestää yhteisseminaari tai 
muuta toimintaa Nefa Tartun 
kanssa 

1. Ulkomaaneks
kursio [xxxxx] 

2. Järjestetään 
yhteissemina
ari tai muuta 
toimintaa 
Nefa Tartun 
kanssa 

1. Ulkomaanek
skursio 
[xxxxx] 

2. Järjestetään 
yhteissemin
aari tai 
muuta 
toimintaa 
Nefa Tartun 
kanssa 

JULKAISUTOIMI
NTA 

1. Kulon nettisivujen 
ylläpidetään ja 
päätoimitetaan aktiivisesti ja 
siinä pyritään julkaisemaan 
enemmän materiaalia. 
Kuukausittainen 
blogikirjoitus asetetaan 
tavoitteeksi. Kynnys 
kirjoittamiselle pyritään 
laskemaan, jolloin blogiin 
voisi kirjoittaa niin 
jäsenyhdistysten aktiiviset 
toimijat kuin muutkin 
kirjoittamisesta kiinnostuneet 
kulolaiset. 

2. Kulo alkaa suunnitella 
mahdollista säännöllistä 
kausijulkaisua. 

3. Kulo julkaisee 
viisivuotishistoriikkinsä/katsa
uksen historiaansa. 

1. Kulon 
toimituskunn
an toiminta 
vakiinnutetaa
n. 

2. Oma 
säännöllinen 
kausijulkaisu 
aloitetaan. 

1. Kulon 
toimituskunt
a kokoontuu 
säännöllises
ti. 

2. Omaa 
säännöllistä 
kausijulkais
ua 
jatketaan. 



KOULUTUSPOL
ITIIKKA 

1. Kulo pitää jäsenjärjestönsä 
ajan tasalla 
koulutuspolitiikasta 
johtuvista muutoksista ja 
myös sen myötä aukeavista 
yhteistyömahdollisuuksista. 

2. Osana yliopistojen yleistä 
talouden sopeuttamista 
pienistä hakukohteista 
(sisäänotto alle 20 
opiskelijaa) pyritään 
pääsemään eroon, mikä 
saattaa tarkoittaa joidenkin 
Kulon jäsenjärjestöjen 
oppianeiden lakkauttamista 
(tai sulauttamista yhteen 
toisten yliopistojen 
vastaavien oppiaineiden 
kanssa). Tästä johtuen Kulo 
ottaa tarvittaessa kantaa 
oppiaineiden säilyttämisen 
puolesta. 

3. Kulo vahvistaa yhteistyötä 
kulttuurintutkimuksen 
oppiaineiden kesken. 

1. Kulo ottaa 
tarvittaessa 
kantaa 
oppianeiden 
säilyttämisen 
puolesta. 

1. Kulo ottaa 
tarvittaessa 
kantaa 
oppianeiden 
säilyttämise
n puolesta. 

TALOUS JA 
VARAINHANKIN
TA 

1. Suunnitellaan uusi 
kannatustuote myyntiin. 

2. Kannatusjäsenten 
hankkimiseen kiinnitetään 
aiempaa tiiviimmin 
huomiota. 

3. Vuosittaiset 
sponsorineuvottelut Akavan 
Erityisalojen ja TAKUn 
kanssa. 

4. Talous pyritään pitämään 
sellaisissa kantimissa, että 
Kulo-aktiiveille voidaan 
maksaa väh. 50% 
matkakuluista Kulon 
kokouksiin ja toimintaan 
osallistumisesta. 

1. Suunnitellaan 
uusi 
kannatustuot
e myyntiin. 

2. Vuosittaiset 
sponsorineuv
ottelut 
Akavan 
Erityisalojen 
ja TAKUn 
kanssa. 

3. Jatketaan 
matakulujen 
korvauksia 
Kulo-
aktiiveille. 

1. Suunnitellaa
n uusi 
kannatustuo
te myyntiin. 

2. Vuosittaiset 
sponsorineu
vottelut 
Akavan 
Erityisalojen 
ja TAKUn 
kanssa. 

3. Jatketaan 
matakulujen 
korvauksia 
Kulo-
aktiiveille. 

VIESTINTÄ 1. Päivitetään Kulon 
viestintäsuunnitelma ja 
noudatetaan sitä täyden 
vuosikierron mukaisesti. 

2. Suunnitellaan keinoja 
"jalkauttaa" Kulon toimintaa 
jäsenyhdistysten 
paikkakunnille. 

1. Kulon 
viestintäsuun
nitelmaa 
noudatetaan 
täyden 
vuosikierron 
mukaisesti. 

1. Kulon 
viestintäsuu
nnitelmaa 
noudatetaan 
täyden 
vuosikierron 
mukaisesti. 

OPINNÄYTEVE
RKKO 

1. Opinnäyteverkon tulevaa 
muotoa kartoitetaan 
esimerkiksi Facebookkia 
alustana käyttäen. 
Tarkoituksena saada 
opinnäytettään tekevät 

1. Projektisuunn
itelmasta: 
pilottiversio 
käytössä 
JY:ssa 
seminaariope

 



ihmiset yhteen 
kommentoimaan ja 
opponoimaan toisiaan 
virutaalisessa ympäristössä. 
Kulo toimii tässä 
fasilitaattorina. 

tuksessa, 
pilotoinnin 
raportointi ja 
artikkelien 
kirjoittaminen 
opinnäytever
kosta, toinen 
testauskierro
s ja 
opinnäytever
kon laajempi 
käyttöönotto. 

YHTEISTYÖ 
MUIDEN 
TAHOJEN 
KANSSA 

1. Kulo luo ja ylläpitää suhteita 
työelämätoimijoiden, kuten 
ammattiyhdistysliikkeen ja 
työnantajien kanssa. 

2. Jatketaan suhteiden 
luomista 
Kulttuurintutkimuksen seura 
ry:n kanssa. 

3. Toteutetaan toimintaa 
yhteistyössä ammattiliittojen 
kanssa sponsorisopimusten 
puitteissa. 

  

VAPAA-
AJANTOIMINTA 

1. Kulo suunnittelee paikallisen 
tason vapaa-ajan toimintaa 
jäsenyhdistyksilleen. 

2. Vuosittainen 
kevätkokouksen yhteyteen 
järjestetty ryhmäytymistä ja 
verkostoitumista edistävä 
tapahtuma vakiinnutetaan 
perinteeksi. 

  

JÄSENEDUT 1. Kulo solmii sopimuksia 
erilaisten 
kulttuuritapahtumien 
edullisemmista 
sisäänpääsymaksuista/osalli
stumismaksuista jäsenilleen. 

2. Kulo solmii sopimuksia 
alennuksista 
kirjakauppoihin/kustantamoi
hin. 

  

KULO-
AKTIIVIEN 
ALUMNITOIMIN
TA 

1. Kulo aktiivien 
“Alumniverkoston” toiminta 
aloitetaan. 

1. Alumniverkos
ton toiminta 
vakiinnutetaa
n. 

2. Alumnit 
mukana 
Turun 
seminaarissa
: seminaarin 
kutsutaan 
puhujiksi 
erityisesti 

 



Kulon 
toiminnassa 
aiemmin 
mukana 
olleita 
kulttuurintutki
joita. 
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Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 
 

1. Profiili 
 
Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. (jäljempänä Kulo) toimii kulttuurintutkimuksen alalla 
opiskelevien ja alasta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhdistysten yhdyssiteenä ja yhteyskanavana 
jäsenyhdistystensä ja suurempien instanssien välillä. Sen tavoitteena 
on parantaa kulttuurintutkimuksellisen koulutuksen asemaa ja tuoda sitä tunnetuksi sekä 
edistää kulttuurintutkimuksen poikkitieteellisyyttä ja vaikuttavuutta koulutuspoliittisessa 
päätöksenteossa sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kulo ottaa kantaa koulutuspoliittisiin ja 
yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä tekee kulttuurintutkimusta edistäviä aloitteita ja luo yhteyksiä 
kulttuurintutkimuksen kentällä työskentelevien keskuudessa järjestämällä seminaareja ja kulttuuri-, 
keskustelu- ja koulutustilaisuuksia. 
  
Kulon jäseneksi voivat liittyä yhdistykset ja henkilöt, jotka toimivat kulttuurintutkimuksen alalla tai 
ovat kiinnostuneita kulttuurintutkimuksesta. Jäsenkelpoisuus on määritelty Kulon säännöissä. 
Jäsenhakemukset hyväksyy Kulon hallitus. 
 

2. Organisaatio 
  
Kulon asioita hoitaa yhdistyksen hallitus. Kulon hallitus ja sen puheenjohtaja valitaan yhdistyksen 
syyskokouksessa. Tarvittaessa hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. 
Syyskokouksen jälkeen hallitus järjestäytyy ja valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, 
pääsihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sisäasiain- ja ulkoasiainsihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen jäseniksi voidaan valita vain 
jäsenyhdistysten edustajia. Hallituksen ulkopuolisiksi toimihenkilöiksi voidaan osoittaa myös 
henkilöjäseniä. Kannattavat jäsenet ja kunniajäsenet eivät voi toimia hallituksen viroissa tai 
toimihenkilöinä. 
 
Hallitus voi niin halutessaan nimittää tapahtumien järjestämiseen tai muuten toimintansa 
edellyttämänä hallituksen ulkopuolisia toimihenkilöitä. Hallituksen nimittämät toimihenkilöt ovat 
vastuussa toiminnastaan hallitukselle. 
 
Kulon hallituksen toimintaan halutaan kattavasti aktiiveja eri jäsenyhdistyksistä ja laajalti eri 
paikkakunnilta. 
 
Kulon hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa 
varapuheenjohtajan kutsusta. Säästääkseen matkakustannuksissa hallituksen kokoukset 
järjestetään pääasiallisesti etäkokouksina. 
 
Ylin päätäntävalta Kulossa on yhdistyksen kokouksilla, joita järjestetään varsinaisina kaksi kertaa 
vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kulon hallitus on toiminnastaan vastuussa näille kokouksille. 
 
Toimintaa suunnitellaan ja valmistellaan myös pitkälti sähköisesti hallituksen Facebook-ryhmässä, 
ryhmäkeskustelussa tai vastaavaa viestintäkanavaa käyttäen. Lisäksi valmisteluun liittyvät 
dokumentit, kuin myös kokousten tulevat esityslistat laaditaan Googlen Drive -palvelun kautta, ja 
arkistoidaan Kulon omaan Dropbox -kansioon. Hallituksen jäsenet ja muut toimijat laativat 
toimintavuodestaan “testamentin” tehtävässään seuraavalle toimijalle. 
 



3. Jäsenet 
 
Kulo kannustaa jokaista jäsenjärjestöä valitsemaan hallituksestaan aina yhden henkilön, joka 
erikseen nimettäisiin Kulo-vastaavaksi ja toimisi mahdollisten paikallisten Kulon hallituslaisten 
kanssa pääasiallisena yhteyshenkilönä Kulon hallitukseen. Tämä henkilö olisi myös aina jäsen 
Kulon FB-ryhmässä ja/tai Kulon tiedotuslistalla. 
 
Vuoden 2016 aikana lisätään yhdistyksen yhteistyötä kulttuurintutkimuksellisten yhdistysten välillä 
niin Suomessa kuin pohjoismaissa. Pyrkimyksenä on saada Kuloon liittyneeksi mahdollisimman 
moni siihen vielä kuulumaton alan opiskelijayhdistys. Rekrytointi tarkoittaa ennakkoluulotonta ja 
suoraa yhteydenpitoa potentiaalisten yhdistysten hallitusten sekä etenkin puheenjohtajiston 
kanssa. Vallitsevan koulutuspolitiittisen kehityksen suunnan huomioon ottaen (ks. luku 7. 
Koulutuspoliittinen toiminta ja edunvalvonta), tulee Kulo vuonna 2016 olemaan entistä aktiivisempi 
uusien jäsenten rekrytoinnissa ja painottaa vahvemmin nykyisten jäsenjärjestöjensä välistä 
yhteistyötä. Myös henkilö- ja kannatusjäseniä kartutetaan esimerkiksi yliopistojen henkilökunnan 
keskuudesta. 
 
Vuoden 2016 aikana vakiinnutetaan jo muodostuneet perinteet ja jatketaan vuoden 2015 lopussa 
aloitettua huomionosoitusten ja palkintojen myöntämistä aktiivisille Kulon ja sen jäsenyhdistysten 
piirissä toimiville henkilöille. Huomionosoitukset pyritään vastedes myöntämään niin, että ne 
aktivoisivat ja kannustaisivat uusia toimijoita mukaan Kulon toimintaan. Ajankohta voisi olla 
esimerkiksi syyskokouksen yhteydessä. 
 
Yhteistyötä laajennetaan myös muiden kulttuurintutkimuksellisten instanssien, kuten museoiden ja 
ammattiyhdistysten, kanssa. 
 

4. Tieteellinen toiminta 
 
Kulo järjestää vuonna 2016 järjestyksessään jo kuudennen poikkitieteellisen kulttuurintutkimusta 
käsittelevän seminaarin Oulussa, jonka pohjalta tehdään julkaisu. Julkaisu voi olla resurssien 
puutteessa verkkojulkaisu. Seminaarin tarkoituksena on edistää kulttuurintutkijoiden käsitystä koko 
kulttuurintutkimuksellisen kentän laajuudesta ja sen yhteyteen voidaan järjestää myös muuta 
vapaa-ajantoimintaa. 
 
Lisäksi vuoden 2016 aikana pyritään kevätkokouksen yhteydessä järjestämään seminaaria 
kevyempi tieteellinen tapahtuma, kuten esimerkiksi valtakunnallisesti/kansainvälisesti tunnetun 
tutkijan luento, keskustelutilaisuus tai vaikkapa usean vieraan paneelikeskustelu. Tämän 
kevyemmän tapahtuman teemana voisi olla aina jokin ajankohtainen kulttuurintutkimuksellinen 
aihe. (Vuonna 2016 esimerkiksi maahanmuuton myötä lisääntyvä monikulttuurisuus.) 
 

5. Ekskursiot ja muu kansainvälinen toiminta 
 
Kulon hallituksessa kansainvälisestä toiminnasta vastaa ulkoasiainsihteeri. Vuonna 2016 
yhteistyötä Euroopassa jatketaan NEFA-Tartun kanssa ja kartoitetaan mahdollisia muita 
yhteistyökumppaneita ja/tai -verkostoja. Tarvittaessa yhteistyöhön voi hakea avustusta Euroopan 
unionilta sekä muilta rajat ylittävää yhteistyötä tukevilta instansseilta. Yhteistyön tarkoituksena on 
edistää kulttuurintutkijoiden poikkitieteellisyyttä sekä verkostoitumista yli Suomen rajojen. 
 
Tarkastellaan myös mahdollisuutta ja halukkuutta suunnata vuoden 2016 ekskursio Pietariin. Kulo 
haluaa toiminnallaan vähentää ennakkoluuloja, pelkoja ja edistää sopuisaa kulttuurista 
kohtaamista. Matka Venäjälle olisi nämä seikat huomioon ottaen varmasti avartava ja 
mielenkiintoinen. 



 

6. Julkaisutoiminta 
 
Vuoden 2016 kuluessa vakiinnutetaan Kulon oman blogin pitäminen yhdistyksen nettisivuilla. 
Blogiin on tarkoitus saada kirjoituksia niin eri jäsenyhdistysten hallitustoimijoilta kuin muiltakin 
toiminnasta ja kirjoittamisesta kiinnostuneilta. Kuukausittainen blogikirjoitus asetetaan tavoitteeksi. 
Blogista pyritään tekemään matalan kynnyksen julkaisualusta niin aloitteleville kuin 
kokeneemmillekin kulttuurintutkijoille ja alan opiskelijoille. 
 
Yhteistyötä esimerkiksi kulttuurintutkija-lehden yms. verkkolehtien kanssa pyritään lisäämään. 
Tarkoituksena on tieteellisten artikkelien “vaihtaminen”. Tällä tavoin Kulon blogi saa enemmän 
kirjoittajia ja entistä laajemman näkökulman kulttuurintutkimukseen. 
 
Kulolla on toimituskunta, jonka tehtävänä on suunnitella edellä mainitun historiikin ohella muun 
muassa yhdistyksen tulevaa pysyvämpää julkaisutoimintaa, kuten mahdollista kausijulkaisua ja 
seminaarijulkaisuja. Toimituskunnan toiminta vakiinnutetaan säännönmukaisemmaksi vuoden 
2016 aikana. 
 

 

7. Koulutuspoliittinen toiminta ja edunvalvonta 
 
Kulo tarkkailee kulttuurintutkimuksellisen kentän koulutuspoliittista tilannetta ja ottaa tarpeen 
mukaan kantaa kulttuurintutkijoiden kannalta ajankohtaisiin asioihin. Koulutuspoliittisista asioista 
tiedotetaan jäsenistölle. Kulo pyrkii lisäämään jäsenyhdistystensä tietoisuutta koulutuspoliittisesta 
tilanteesta Suomessa ja välittämään tietoa eri yliopistojen sisäisistä koulutuspoliittisista 
virtauksista. Lisäksi Kulo järjestää tarvittaessa keskustelutilaisuuksia, joissa jäsenyhdistykset 
voivat vaihtaa ajatuksiaan ja keskustella koulutuspolitiikasta ja suunnitella toimintaa sekä 
kannanottoja. Kulo ottaa tarvittaessa julkisesti kantaa oppiaineiden säilyttämisen puolesta. 
 
Osana yliopistojen yleistä talouden sopeuttamista pienistä hakukohteista (sisäänotto alle 20 
opiskelijaa) pyritään pääsemään eroon, mikä tarkoittaa nykyistä laajempaa yhteistyötä yliopistojen 
kesken. Huomionarvoista on, että minimirajan ylittäviä hakukohteita voidaan muodostaa 
mahdollisesti myös toisen yliopiston vastaavan oppiaineen kanssa. Esimerkkinä Oulun ja Turun 
arkeologian oppiaineiden mahdollinen yhteistyö. Kulon tulee pitää jäsenjärjestönsä ajan tasalla 
koulutuspolitiikasta johtuvista muutoksista ja myös sen myötä aukeavista 
yhteistyömahdollisuuksista.  
 
Tarvittaessa Kulon hallitus voi nimittää toimihenkilön, joka on vastuussa yhdistyksen 
koulutuspoliittisesta toiminnasta. 
 

8. Varainhankinta ja talous 
 
Rahoitusta haetaan ammattiliitoilta, EU:lta ja kulttuurintutkimuksellista työtä tukevilta säätiöiltä 
sekä muilta mahdollisilta tahoilta. Kulon toimintaa rahoitetaan myös jäsenmaksuilla sekä muilla 
yhdistyksen sääntöjen sallimilla varainhankinnan muodoilla. 
 
Akavan Erityisalojen ja TAKU:n kanssa neuvotellaan vuosittain sponsorisopimukset, joiden 
sisällöistä päätetään jokaisen hallituksen kanssa erikseen. 
  
Kulon teettämien haalarimerkkien painattamista ja myymistä jäsenjärjestöille jatketaan. Lisäksi 
mietitään mahdollisia lisäyksiä kannatustuotevalikoimaan. 



 
Varsinaisen jäsenpohjan vahvistamisen lisäksi huomiota pitää kiinnittää myös kannatusjäsenten 
hankkimiseen esimerkiksi eri yliopistojen henkilökuntien keskuudesta. Lisäksi eri tapahtumia, 
eritoten seminaaria, varten hankitaan sponsoreita muun muassa ay-liikkeen toimijoista. 
Varainhankintavastaava nimetään myös vuodelle 2016, sillä tämä käytäntö on todettu toimivaksi. 
Kyseinen toimihenkilö tai hallituksen jäsen keskittyy tarkemmin yhdistyksen varainhankinnan 
suunnitteluun. 
 
Pidetään yllä Kulon taloudellista tilannetta, jotta järjestöllä olisi varaa maksaa nykyisille ja tuleville 
hallituslaisille edes osittaiset matkakulukorvaukset osallistumisesta Kulon yhdistyksen kokouksiin 
ja/tai muihin tapahtumiin. 
 

9. Viestintä 
 
Yhdistyksen jäsenistön yhteyskanavina toimii yhdistyksen verkkosivut (www.kulory.fi). Kulo pitää 
yhteyttä jäsenyhdistystensä hallituksiin ja toimii jäsenyhdistystensä yhdyssiteenä. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että yhdistyksen hallituksen jäsenet tai toimihenkilöt kyselevät ajoittain Kulon 
jäsenjärjestöjen kuulumisia ja välittävät eteenpäin kutsuja myös jäsenjärjestöjen itse järjestämiin 
tapahtumiin. Tätä toimintaa tulisi vuonna 2016 painottaa enemmän. Viestinnässä tullaan 
hyödyntämään entistä enemmän Kulon kotisivuja, joiden päivittämisestä on vastuussa tiedottaja. 
 
Kulo voi myös tehdä yhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa, harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja 
julkaisutoimintaa, sekä järjestää muuta tarkoitustaan palvelevaa toimintaa. 
 
Vuonna 2016 hallitus edelleen lisää yhdistyksen tunnettuutta ja värvää uusia jäsenyhdistyksiä. 
Verkkosivuille päivitetään säännöllisesti tietoa Kulon toiminnasta. Nettisivuja päivitetään vuoden 
2016 aikana palvelemaan Kulon ja sen jäsenistön tarpeita. Englanninkielisen viestinnän osuutta 
lisätään kaikilla kanavilla hallituksen voimavarojen puitteissa. 
 
Hallituksen tiedottaja kantaa vastuun yleisestä tiedottamisesta järjestön sisällä ja pitää huolta 
ulkopuolelta tulevien tiedotusten välittämisestä yhdistyksen jäsenistölle; ulkoasiainsihteerin 
vastuulla on yhdistyksen ulkopuolisen viestinnän ja suhteiden hoitaminen. 
 
Kulolla on oma FB-sivu jäsenistölle, jonne saa linkata kulttuurientutkimuksellisesti kiinnostavia 
tapahtumia ja uutisia niin hallituksen jäsenet kuin muutkin kulolaiset. FB-ryhmän (huom. ei sivu) 
käyttöä pyritään vähentämään. Lisäksi Kulon hallituksella on oma FB-ryhmä, joka on tarkoitettu 
vain yhdistyksen omaa virallista viestintää varten. 
 
Vuoden 2014 aikana laadittu yhdistyksen viestintäsuunnitelma tulee päivittää ajan tasalle - 
suunnitelman mukaisesti pidetään huolta siitä, että Kulon viestinnästä tulee aiempaa aktiivisempaa 
ja pysyvämpää. 
 

10. Opinnäyteverkko 
 
Opinnäyteverkon projektisuunnitelma valmistui vuoden 2014 aikana ja hanketta varten myös 
haettiin jo rahoitusta eri tahoilta. Hanke etenee pitkälti rahoituksen onnistumisen ehdoilla, mutta 
kuitenkin edelleen noudatellen projektisuunnitelmassa muotoiltua aikataulua. 
 

11. Yhteistyö muiden tahojen kanssa 
 

http://www.kulory.fi/


Kulttuurintutkimuksen seura ry:n edustajiin on aiempina vuosina oltu yhteydessä aina silloin tällöin. 
Ensi vuoden aikana kartoitetaan mahdollisia yhteistyön hyötyjä ja muotoja. 
 
Lisäksi Kulo alkaa aktiivisemmin luoda suhteita eri oman alan ammattiyhdistysliikkeen toimijoihin 
(kuten Akavan Erityisalojen järjestöt tai TAKU ry.), ja eri paikkakuntien työnantajiin ja muihin 
työelämätoimijoihin. 
 
Akavan Erityisalojen ja TAKU:n kanssa toimitaan vuosittain silloisen neuvotellun 
sponsorisopimuksen mukaisesti. 
 
12. Vapaa-ajan toiminta 
 
Kulo järjestää vuoden 2016 aikana yhden suuremman tapahtuman, jossa jäsenyhdistysten jäsenet 
ja toimijat sekä nuoret tieteilijät voivat lähemmin tutustua toisiinsa. Vuonna 2015 järjestetty 
kulttuurintutkijoiden ilta kevätkokouksen yhteydessä käy tästä hyvänä esimerkkinä. Perinnettä 
jatketaan myös ensi vuonna. 
 
Kulo järjestää myös muuta vapaa-ajantoimintaa jäsenistölleen. Tällaista toimintaa voi olla 
esimerkiksi yhteiset ekskursiot jäsenyhdistyksiä kiinnostaviin paikkoihin sekä jäsenyhdistysten 
järjestämiin tapahtumiin, kuten seminaareihin ja näyttelyihin. Rahallisesti Kulo tukee toimintaa 
mahdollisuuksien mukaan. Vapaa-ajantoiminnan kautta Kulo edistää jäsenistönsä keskinäistä 
verkostoitumista. 
 

13. Jäsenedut 
 
Vuoden 2014 aikana järjestetyn jäsenkyselyn toivotuimmat jäsenedut olivat alennukset erilaisista 
kulttuuripalveluista, tapahtumista ja sisäänpääsymaksuista. Näiden järjestämisen mahdollisuuksia 
selvitetään vuoden 2016 aikana. Lisäksi solmitaan yhteistyösopimuksia näiden tiimoilta esimerkiksi 
museoiden ja kustantamoiden kanssa. 
 

14. Kuloaktiivien “alumnitoiminta” 
 
Sekä jo Kulon hallitustoimijoiden kesken, ja vielä enemmän Kulon jäsenjärjestöjen aktiivien kesken 
alkaa olla kertynyt laajamittaista kokemusta niin järjestötoiminnasta kuin myös kulttuurien 
tutkimuksen kentästä. Kulon verkosto on myös arvokas yhteys kulttuurialan työelämään. 
 
Vuoden 2016 aikana verkoston toiminta ja yhteydenpito on tarkoitus vakiinnuttaa. 
 



Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry 

TALOUSARVIO VUODELLE 2016 
Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 17.10.2015 

 
 
VARSINAINEN TOIMINTA 
MENOT 

Hallintokulut 
           Pankkimaksut   90,00€ 
           Muut kulut   120,00€ 
           Web-hotelli&ylläpito  50,00€ 
  

Yleinen toiminta 
           Tilavuokrat   0,00€ 
           Yleiset tarvikkeet   0,00€ 
           Kannatustuotehankinnat  300,00€ 
  

Vuosittaiset tapahtumat 
           Matkakulut   310,00€ 
           Ruokailukulut   120,00€ 
           Tulostuskulut   60,00€ 

 
Henkilöstökulut 

           Luentopalkkiot   200,00€ 
 
 Matka-avustukset  300,00€ 

 
Julkaisut 

           Painokulut   150,00€ 
  

Projektityöt    800,00€ 
  

Ekskursiokulut 
           Matkakulut   500,00€ 
  
MENOT YHTEENSÄ -3000,00€ 
 
TULOT 
 Jäsenmaksut 
           Jäsenyhdistykset  350,00€ 
           Kannatusjäsenet  200,00€ 
 Kahvitukset   0,00€ 
 Kannatustuotteiden myynti 700,00€ 
 Avustukset 
                Yleisavustukset  450,00€ 
           Avustukset eksursiolle 500,00€ 
           Projektiavustukset  800,00€ 
 
TULOT YHTEENSÄ 3000,00€ 



Liite 4 

Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. 

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2016 
 

Esitys: jatketaan vuoden 2014 syyskokouksen päätöksen mukaista käytäntöä 

Jokaisen uuden jäsenen on maksettava liittyessään liittymismaksu, joka on vuonna 2016 20€. Tämän 
lisäksi yhdistyksillä on vuosittaiset jäsenmaksut, jotka määräytyvät jäsenjärjestön koon mukaan. 
Maksun suuruus päätetään liittymisvaiheessa siten, että yhdistys ilmoittaa keskimääräisen 
vuosittaisen opiskelijoiden sisäänottomääränsä (tai aloituspaikat) edustamiinsa oppiaineisiin, joka 
kerrotaan 2,5€:lla. Jäsenmaksun katto on kuitenkin 60€/vuosi.  

Järjestö Aloituspaikat Jäsenmaksu 

Kultu ry 35 60,00€ 

Mythos ry 15 37,50€ 

Nefa-Helsinki ry 20 50,00€ 

Nefa-Joensuu ry 25 60,00€ 

Nefa-Jyväskylä ry 15 37,50€ 

Nefa-Turku ry 20 50,00€ 

Nirvana ry 15 37,50€ 

Seita ry 35 60, 00€ 

 



Seita ry, Turun yliopisto                                                  Vastaanottaja: Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry 
Jäsenhakemus 
7.10.2015 
 

 

Turun yliopiston folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen ainejärjestö Seita ry on oikeuskelpoinen 

järjestö, jonka toiminta tukee kulttuurintutkimuksen opiskelua ja sen opiskelijoiden etuja. 

Seita ry on kokouksessaan      /      päättänyt hakea Kulo ry:n jäsenyyttä. Tiedostamme, että hakemuksen 

hyväksymisen jälkeen Seita on yksi valtakunnallisen kulttuurintutkijoiden kattojärjestön 

jäsenjärjestöistä. 

Tiedostamme myös, että uutena jäsenenä on Seita ry:n maksettava liittymismaksu, joka on vuonna 2015 

20€. Tämän lisäksi on vuosittainen jäsenmaksu, joka määräytyy jäsenjärjestön koon mukaan. Maksun 

suuruus päätetään liittymisvaiheessa siten, että yhdistys ilmoittaa keskimääräisen vuosittaisen 

opiskelijoiden sisäänottomääränsä (tai aloituspaikat) edustamiinsa oppiaineisiin, joka kerrotaan 2,5€:lla. 

Jäsenmaksun katto on kuitenkin 60€/vuosi.  

Ilmoitamme, että Turun yliopiston folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen oppiaineiden 

yhteenlaskettu keskimääräinen vuosittainen opiskelijoiden sisäänottomäärä on 36, jolloin vuosimaksun 

suuruudeksi kertyy 60 €. 

 

 

Järjestön nimi: Seita ry 

Puheenjohtajan nimi ja sähköposti: Olli Niemi, olosniemi@utu.fi 

Taloudenhoitajan nimi ja sähköposti: Crista Sinisalo, crdasi@utu.fi 

Järjestön postiosoite: 

Järjestön nettisivujen osoite: 

Järjestön jäsenille avoimen sähköpostilistan osoite: seita@lists.utu.fi 

Järjestön hallituksen sähköpostilistan osoite: seita.hallitus@lists.utu.fi 

 

 

 

Vakuudeksi, 

 

Olli niemi, puheenjohtaja   Saara Ylitalo, sihteeri 

 

______________________________  ______________________________  


