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Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2020 
Aika: Tiistai 17.3. klo 13-16. 

Paikka: Verkkokokous etäyhteydellä 

 

Pöytäkirja 

§ 1 Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.03 

§ 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 ääntenlaskijaa.  

Päätös: Valittiin kokoukselle ääntenlaskijoiksi Antti Maunu ja Petri Paju. 

§ 4 Esityslistan hyväksyminen 

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

kuuluville osallistujille. 

Päätös: Esityslistan kohtien §10 Nuorisotutkimuspäivien eteneminen ja §11 Talousasiat 

paikkaa päätettiin vaihtaa keskenään, jotta talousasiat voidaan käsitellä viimeiseksi. 

Talousasioihin liittyy säästötoimenpiteistä keskustelua. Linjattiin, että henkilöstö poistuu 

kokouksesta säästötoimenpiteiden käsittelyn ajaksi eturistiriidan vuoksi. Myönnettiin puhe- ja 

läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille. 

§ 5 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (LIITE 1) 

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.  

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

Ilmoitusasiat 

 

§ 5 Ilmoitusasiat  

§ 5.1 Tutkimusjohtajan katsaus  
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Kokouksessa esitetyt diat lisätään pöytäkirjan liitteeksi 9. 

§ 5.2 Toukokuun suunnitteluseminaari, hallituksen kokous ja kevätkokous 

§ 5.3. Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunnan tehtävien 

laajentaminen seuraavalla kaudella 

§ 5.4 Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunnan toimintakertomus 

vuodelta 2019 (LIITE 2) 

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

Päätösasiat 
 

§ 6 Nuorisotutkimuslehden avoin julkaiseminen (LIITE 3). 

Esitys: Päätetään, että Nuorisotutkimus-lehti siirtyy avoimempaan julkaisemiseen ehdotuksen 

mukaisesti. 

Päätös: Päätettiin, että Nuorisotutkimus-lehti siirtyy avoimempaan julkaisemiseen ehdotuksen 

mukaisesti. 

§ 7 Jäsenasiat (LIITE 4)  

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet. 
 
Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet. 

 
§ 8 Kevätkokousasiat 
 

§ 8.1 Kevätkokouksen koolle kutsuminen (LIITTEET 5-6) 

Esitys: Kutsutaan yhdistyksen kevätkokous koolle SKS:n Juhlasaliin 27.5.2020 klo 16 ja 

hyväksytään kokouksen esityslista.  

Päätös: Tämänhetkisen tiedon mukaan kevätkokouksen voi järjestää suunnitellusti. Päätettiin, 

että kutsutaan yhdistyksen kevätkokous koolle Suomen Kirjallisuuden Seuran Juhlasaliin 

27.5.2020 klo 16 ja hyväksyttiin kokouksen esityslista. Korjataan liitteestä 6 vuosiluku 

tilintarkastajien lausunnosta vuodesta 2016 vuoteen 2019. Päätettiin myös, että seurataan 

korona-tilanteen kehittymistä ja noudatetaan Suomen Hallituksen ohjeistuksia. 

 § 8.2 Tilinpäätös vuodelta 2019 (LIITE 7) 

Esitys: Hyväksytään tilinpäätös kevätkokoukselle esitettäväksi ja allekirjoitetaan tilikauden 2019 

tasekirja. 
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Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös kevätkokoukselle esitettäväksi. Päätettiin allekirjoittaa 

tilinpäätös sähköisesti ennen vuosikokousta. Kommentteja voi lähettää talouspäällikölle ennen 

1.4.2020. 

 § 8.3 Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2019 (LIITE 8) 

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2019 esitettäväksi ja hyväksyttäväksi 

yhdistyksen kevätkokoukseen. Valtuutetaan toimiston henkilökunta viimeistelemään 

toimintakertomus. 

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2019 esitettäväksi ja hyväksyttäväksi 

yhdistyksen kevätkokoukseen. Valtuutettiin toimiston henkilökunta viimeistelemään 

toimintakertomus.  

§ 9 Nuorisotutkimuspäivien eteneminen 

Esitys: Merkitään tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset. 

Päätös: Päivitettiin päivien teemaksi ”2020-luvun uusi nuoriso”. Merkittiin keskustelu tiedoksi. 

§ 10 Talousasiat (LIITTEET 7, 9-10) 

Tuloslaskelma lisätään pöytäkirjan liitteeksi 10. Kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma 

lisätään liitteeksi 11. 

Henkilöstön edustajat (Jenni Lahtinen, Mikko Salasuo, Sofia Laine, Minna Laasala, Tanja Konttinen, 

Tiina Sundholm) poistuivat verkkokokouksesta klo 15.42 säästötoimenpiteiden käsittelyn vuoksi.   

§ 10.1 Luottamushenkilöiden palkkiot 

Esitys: Käydään keskustelu ajankohtaisesta taloustilanteesta ja tehdään tarvittavat päätökset. 

Päätös: Päätettiin käsitellä kohdat 10 ja 10.1. yhdessä, koska luottamuspalkkiot ovat vain yksi 

osanen talouden kokonaistarkastelussa. Hallitus totesi haluavansa vielä lisätietoja 

taloustilanteen kokonaisuudesta, eri toimintojen turvaamisesta ja säästökohteiden 

valitsemisesta.  Valtuutettiin tutkimusjohtaja ja talouspäällikkö jatkamaan asian valmistelua ja 

päätettiin järjestää ylimääräinen hallituksen kokous vielä ennen pääsiäistä. Ajankohdasta 

järjestetään doodle-äänestys lähiaikoina. 

§ 11 Muut esille tulevat asiat 

§ 12 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:35 
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LIITTEET 

• LIITE 1 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

• LIITE 2 Nuoriso- ja lapsuuden tutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan toimintakertomus 

• LIITE 3 Esitys Nuorisotutkimuslehden avoimesta julkaisemisesta  

• LIITE 4 Jäsenasiat  

• LIITE 5 Kevätkokouksen esityslista  

• LIITE 6 Kutsu kevätkokoukseen  

• LIITE 7 Tilinpäätös vuodelta 2019 (toimitetaan myöhemmin) 

• LIITE 8 Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2019 

• LIITE 9 Tutkimusjohtajan katsaus 

• LIITE 10 Tuloslaskelma 

• LIITE 11 Kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma 

 

KOKOUSAIKATAULUT 

• Hallituksen ylimääräinen kokous 3/2020 ennen pääsiäistä 

• Hallituksen 4/2020 kokous 27.5 klo 13-16 

• Yhdistyksen kevätkokous 27.5 klo 16 


