NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2013
Paikka: Tieteiden talo (sali 405), Kirkkokatu 6, Helsinki
Aika: 14.5.2013 klo 13–16 (kokouslounas klo 12–13)

PÖYTÄKIRJA
§ 1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.04.
§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen
Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pia Lundbom ja AnneMari Souto.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin etukäteen toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten,
korjattiin asiakohtien numerointi § 11 alkaen. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin
hallitukseen kuuluville osallistujille § 5–14 osalta.

§ 5 Ilmoitusasiat
§ 5.1 Erikoissuunnittelijan rekrytointi
§ 5.2 Uudet hankkeet
Päätös: Merkitään ilmoitusasiat ja niistä käyty keskustelu tiedoksi.

§ 6 Jäsenasiat
§ 6.1 Uudet ja eronneet jäsenet
Päätös: Hyväksyttiin uudet hakijat jäseniksi.

§ 6.2 Jäsenkyselyn tulokset
Päätös: Merkittiin kyselyn tulokset ja niistä käyty keskustelu tiedoksi. Päätettiin, että kyselyn
tuloksia hyödynnetään jatkossa jäsentoiminnan kehittämisessä.

§ 7 Talousasiat
§ 7.1 Vuoden 2012 tilinpäätöksen ylijäämä
Päätös: Merkittiin selvitys ja seuran tilin- ja toiminnantarkastuskertomukset tiedoksi.

§ 7.2 Vuoden 2013 talousarvion seuranta
Päätös: Merkittiin selvitys tiedoksi.

§ 8 Nuorisotutkimuspäivät 2013
Päätös: Merkittiin selvitys Nuorisotutkimuspäivien valmistelujen tilanteesta tiedoksi.

§ 9 Nuorisotutkimusseuran 25-vuotisjuhlat
Päätös: Päätettiin järjestää Nuorisotutkimusseuran 25-vuotisjuhlat seuran syyskokouksen
yhteydessä Allianssi-talolla Allianssi-salissa. Juhliin järjestetään keskustelutilaisuus, jonka
pohjana on Kari Paakkunaisen kirjoittama seuran historia. Juhlat ovat samalla historiateoksen
julkaisutilaisuus. Juhliin valmistellaan pieni näyttely nuorisotutkimuksen historiasta. Näyttely
laitetaan esille Nuorisotiedon kirjastoon. Valittiin hallituksen edustajiksi juhlia valmistelevaan
työryhmään Jaana Lähteenmaa, Kari Paakkunainen ja Sini Perho.

§ 10 Opetusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa
Päätös: Valtuutetaan tutkimusjohtaja Leena Suurpää allekirjoittamaan keskustelun perusteella
viimeistelty sopimus Nuorisotutkimusseuran puolesta. Päätettiin, että sopimuksesta tehdään
toistaiseksi voimassa oleva ja se on mahdollista irtisanoa tarvittaessa. Sopimuksen
tarkastaminen sidotaan yliopiston opetussuunnitelmatyöskentelyn aikatauluun.

§ 11 Hallituksen syksyn ohjelma
Päätös: Päätettiin pitää hallituksen syksyn kokoukset seuraavasti: tiistaina 10.9., maanantaina
21.10., tiistaina 19.11. ja pitää syyskokous, 25-vuotisjuhlat sekä tarvittaessa hallituksen kokous
tiistaina 10.12.

§ 12 Nuorisotutkimusseuran tieteellisen aseman vahvistaminen
§ 12.1. Nuorisotutkimus-lehden arviointi Julkaisufoorumi-hankkeessa
§ 12.2 Nuorisotutkimuksen asema yliopistoissa ja seuran yliopistoyhteistyö

§ 13 Muut asiat
Muita esille tulevia asioita ei ollut.

§ 14 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.58.

