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Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 1/2020 
Aika: tiistai 4.2.2020 klo 13-16 

Paikka: Allianssitalo, kokoustila Kerho + Leiri 

 

Esityslista 

§ 1 Kokouksen avaus 

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen 

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa. Päätetään, että edellisten kokousten 

pöytäkirjat hyväksytään jatkossa aina seuraavassa kokouksessa. Erillisiä pöytäkirjojen 

tarkastajia ei siis enää valita. Päätetään, että pöytäkirjat tulevat jatkossa olemaa 

päätöspöytäkirjoja. Erillisiä keskustelumuistioita kirjoitetaan erikseen tärkeäksi todettavista 

aiheista. Aiheen tärkeäksi toteaminen tulee tapahtua puheenjohtajan toimesta ennen 

aiheesta keskustelun aloittamista.  

§ 4 Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen 

kuuluville osallistujille. 

 

Ilmoitusasiat  
 

§ 5 Ilmoitusasiat  

 § 5.1 Hallituksen perehdytys. 

§ 5.2 Tutkimusjohtajan katsaus. 

 Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 

Päätösasiat 

§ 6 Hallituksen järjestäytyminen 
 

Esitys: Valitaan hallitukselle 1-2 varapuheenjohtajaa, nimetään sihteeriksi 
nuorisotutkimusseuran sihteeri Jenni Lahtinen ja rahastonhoitajaksi talouspäällikkö Tiina 
Sundholm. Todetaan henkilöstön edustajiksi hallituksen kokouksissa Sofia Laine ja Mikko 
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Salasuo (tutkimushenkilökunta) sekä Minna Laasala ja Tanja Konttinen (hallintohenkilökunta). 
 

§ 7 Jäsenasiat (LIITE 1)  

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet. 

§ 8 Nuorisotutkimusseuran palkkio-ohje vuodelle 2020 (LIITE 2) 
 
Esitys: Vahvistetaan palkkio-ohje vuodelle 2020. 

 
§ 9 Kevään kokousaikojen ja -teemojen vahvistaminen (LIITE 3) 

Kevään kokousajoista järjestettiin Doodle-äänestys, jonka perusteella useimmille sopiviksi 

kokousajankohdiksi valikoituivat nyt käynnissä olevan kokouksen ajankohdan lisäksi tiistai 17.3 

klo 13-16 sekä keskiviikko 27.5 (koko päivä). Toukokuun kokouksen yhteydessä on usein 

järjestetty myös yhdistyksen kevätkokous sekä hallituksen ja henkilöstön yhteinen 

suunnitteluseminaari.  

Esitys: Vahvistetaan kevään kokousaikataulu ja merkitään vuosityöjärjestys tiedoksi.  
 
§ 10 Talousasiat  

Esitys: Merkitään tiedoksi.   

§ 11 Opinnäytetyökilpailu 2020 (LIITE 4) 

Esitys: Hyväksytään vuoden 2020 kilpailujulistus, päätetään arviointiraadin valinnasta ja 

tehdään muut tarvittavat päätökset. 

§ 12 Nuorisotutkimuspäivät 2020 

Esitys: Merkitään tiedoksi.  

§ 13 Organisaatiotyöryhmän työskentelyn eteneminen 

Esitys: Merkitään tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset.  

§ 14 Nuorisotutkimusseuran sitoutuminen HTK:hon ja TENK:in uusiin ohjeisiin tutkimuseettisestä 

ennakkoarvioinnista 

Esitys: Hyväksytään TENK:in ohjeet Hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sitoudutaan HTK-

ohjeeseen sekä uuteen ohjeeseen “ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista ja 

ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista Suomessa”.  

§ 15 Muut esille tulevat asiat 

§ 16 Kokouksen päättäminen 
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LIITTEET 

• LIITE 1 Jäsenasiat 

• LIITE 2 Esitys palkkio-ohjeeksi vuodelle 2020  

• LIITE 3 Hallituksen vuosityöjärjestys 

• LIITE 4 Esitys opinnäytetyökilpailun kilpailujulistukseksi 


