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Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2019 

 

Aika: Tiistai 16.4.2019 klo 13–16  

Paikka: Tieteiden talo, sali 312 

Kokouksen alussa esittäytyi Nuorten rikollisuuden ehkäisy nuorten, ammattilaisten ja kustannusten 

näkökulmista -tutkimushanke (www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/nuorten-rikollisuuden-

ehkaisy).   

        

Päätösluettelo  
 

§ 1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Päivi Honkatukia avasi kokouksen klo 13.50. 
§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen 

 Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa. 

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Jussi Ronkainen ja 

Riikka Taavetti. 

 

§ 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. 

 

Ilmoitusasiat 

 

§ 5 Ilmoitusasiat  

 § 5.1 Tutkimusjohtajan katsaus   

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/nuorten-rikollisuuden-ehkaisy
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 § 5.2 Toukokuun suunnitteluseminaari ja hallituksen kokous 

 Esitys: Merkitään tiedoksi. 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

Päätösasiat 
 

§ 6 Jäsenasiat (LIITE 2)  

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksi uusi jäsen ja todettiin yhden jäsenen ero. 
  

 
§ 7 Kevätkokousasiat 
 

Asia: Nuorisotutkimusseuran sääntöjen (www.nuorisotutkimusseura.fi/yhdistys/saannot) 

mukaan yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava 

viimeistään 7 päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu yhdistyksen jäsenille sähköpostitse ja 

julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla. Kevätkokous on pidettävä vuosittain tammi-

toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Kevätkokouksessa on käsiteltävä sääntömääräiset kevätkokousasiat (sääntöjen § 9).   

Sääntömääräisten asioiden lisäksi päätettiin esittää syyskokouksen hyväksyttäväksi 

sääntömuutoksia. Päätöksen taustalla on hallituksen kokouksessa 1/2019 tehty päätös 

yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuksien rajaamisesta. Nimenkirjoitusoikeudet on ollut hyvin 

monilla henkilöillä ja yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on riittänyt vain yksi henkilö. 

Päätöksen mukainen käytäntö on hyvä viedä myös sääntöihin sekä samalla luoda uusi 

käytäntö, jossa yhdistyksen nimen kirjoittamiseen tarvitaan jatkossa kahden henkilön 

myötävaikutus. Säännöt todettiin myös nimenkirjoittajia koskevan pykälän osalta 

vanhentuneiksi, sillä niissä mainittua hallintopäällikön nimikettä ei nykyisin ole. 

 § 7.1 Kevätkokouksen koolle kutsuminen (LIITE 3) 

Esitys: Kutsutaan yhdistyksen kevätkokous koolle Tieteiden talolle keskiviikkona 22.5.2019 klo 

13 ja hyväksytään kokouksen esityslista.  

Päätös: Päätettiin kutsua yhdistyksen kevätkokous koolle Tieteiden talolle keskiviikkona 

22.5.2019 klo 13 ja hyväksyttiin kokouksen esityslista.  

 § 7.2 Tilinpäätös vuodelta 2018 (LIITE 4) 

Esitys: Hyväksytään tilinpäätös kevätkokoukselle esitettäväksi ja allekirjoitetaan tilikauden 

2018 tasekirja. 

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/yhdistys/saannot
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Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös kevätkokoukselle esitettäväksi ja allekirjoitettiin tilikauden 

2018 tasekirja. 

 § 7.3 Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2018 (LIITE 5) 

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2018 esitettäväksi yhdistyksen 

kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutetaan toimiston henkilökunta viimeistelemään 

toimintakertomus. 

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2018 esitettäväksi yhdistyksen 

kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutettiin toimiston henkilökunta viimeistelemään 

toimintakertomus. 

§ 7.4 Esitys sääntöjen muuttamiseksi (LIITE 6) 

Esitys: Päätetään sääntömuutoksen esittämisestä kevätkokouksen hyväksyttäväksi.  

Päätös: Päätettiin esittää liitteen 6 mukaisia sääntömuutoksia kevätkokouksen 

hyväksyttäväksi. 

§ 8 Talousasiat   

Esitys: Merkitään tiedoksi.   

Päätös: Merkittiin tiedoksi.   

§ 9 Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan tehtäväjärjestelyt 

Esitys: Päätetään Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan sihteerin 

tehtävän järjestelyistä.  

Päätös: Nimettiin Sanna Koulu Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen 

toimikunnan sihteeriksi toimikunnan loppukaudeksi ja valtuutettiin tutkimusjohtaja 

määrittämään tehtävästä maksettava palkkio.  

§ 10 Nuorisotutkimuspäivät 2019  

Esitys: Merkitään tiedoksi.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

§ 11 Johtamisjärjestelmän muutos ja johtosäännön päivittäminen (LIITE 8)  

Esitys: Merkitään tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

§ 12 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulleita asioita.  
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§ 13 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00. 

 

LIITTEET 

• LIITE 1 Tutkimusjohtajan katsaus (suullinen, ei liitettä) 

• LIITE 2 Jäsenasiat 

• LIITE 3 Kevätkokouksen esityslista 

• LIITE 4 Tilinpäätös tilikaudelta 2018  

• LIITE 5 Hallituksen esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2018 

• LIITE 6 Hallituksen esitys sääntöjen muuttamiseksi 

• LIITE 7 Talouskatsaus (suullinen, ei liitettä) 

• LIITE 8 Johtosääntö-luonnos 

KOKOUSAIKATAULU 

• Hallituksen ja henkilökunnan yhteinen suunnittelupäivä ti 21.5. 

• Kokous 3/2019 ke 22.5. 

• Kevätkokous ke 22.5. 

 


