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Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2018 

Aika: 21.3.–23.3.   

Paikka: Sähköpostikokous 

Kokous alkoi esityslistan lähettämisellä hallituksen jäsenille 21.3. ja päättyy ilman eri ilmoitusta 23.3. 

klo 12.00.  

      

Pöytäkirja  
 

§ 1 Kokouksen avaus 

Kokous alkoi esityslistan lähettämisen myötä 21.3.2018.  

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esitys: Mikäli kukaan hallituksen jäsenistä ei esitä sähköpostikokouksen järjestämistä 

vastustavaa mielipidettä ja mikäli siihen osallistuu sähköpostin välityksellä vähintään puolet 

sen jäsenistä, katsotaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Koska kukaan hallituksen jäsenistä ei esittänyt sähköpostikokouksen järjestämistä 

vastustavaa mielipidettä ja siihen osallistui sähköpostin välityksellä yli puolet sen jäsenistä, 

katsottiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen 

Esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Päivi Känkänen ja Antti 

Maunu.  

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Päivi Känkänen ja Antti 

Maunu.  

§ 4 Esityslistan hyväksyminen  

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

   hallitukseen kuuluville osallistujille. 

 Päätös: Hyväksyttiin esityslista ja myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin       

   hallitukseen kuuluville osallistujille. 

 

PÄÄTÖSASIAT 

§ 5 Nuorisotutkimusseuran esitykset Suomen Akatemian toimielimiin kaudelle 2019–2021  
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§ 5.1 Nuorisotutkimusseuran esitys Suomen Akatemian hallitukseen 
 

Esitys: Nuorisotutkimusseura ei esitä henkilöitä Suomen Akatemian hallituksen jäseniksi. 

 

Päätös: Nuorisotutkimusseura ei esitä henkilöitä Suomen Akatemian hallituksen jäseniksi. 

 

§ 5.2 Nuorisotutkimusseuran esitys Suomen Akatemian tieteellisiin toimikuntiin 

Esitys: Esitetään TSV:lle kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäseneksi 

professori Elina Oinasta (Helsingin yliopisto) ja yliopistonlehtori Kaisa Vehkalahtea (Oulun 

yliopisto/Nuorisotutkimusseura). 

Päätös: Nuorisotutkimusseura esittää TSV:lle kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen 

toimikunnan jäseneksi professori Elina Oinasta (Helsingin yliopisto) ja yliopistonlehtori Kaisa 

Vehkalahtea (Oulun yliopisto/Nuorisotutkimusseura).     

§ 5.3 Nuorisotutkimusseuran esitys strategisen tutkimuksen neuvostoon 
 

Esitys: Nuorisotutkimusseura ei esitä henkilöitä strategisen tutkimuksen neuvostoon. 

 

Päätös: Nuorisotutkimusseura ei esitä henkilöitä strategisen tutkimuksen neuvostoon. 

 

§ 5.4 Nuorisotutkimusseuran esityksen toimittaminen TSV:lle.  
 

Esitys: Valtuutetaan Antti Häkkinen lähettämään Nuorisotutkimusseuran esitys TSV:lle 

määräaikaan mennessä.  

 

Päätös: Valtuutettiin Antti Häkkinen lähettämään Nuorisotutkimusseuran esitys TSV:lle 

määräaikaan mennessä.  

 

§ 6 Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi kokouskutsussa ilmoitetun tiedon mukaisesti ilman erillistä ilmoitusta perjantaina 23.3. 

klo 12.00.  

 

LIITTEET 

• LIITE 1 TSV:n esityspyyntö jäsenseuroille 

• LIITE 2 Lomake ehdotuksen tekemiseksi Suomen Akatemian toimielinten jäseniksi  

KOKOUSAIKATAULU 

• Kokous 3/2018 ma 23.4. klo 13–16 

• Kokous 4/2018 to 24.5., koko päivän seminaari + kokous 

• Kevätkokous to 24.5. 


