
Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 4/2019 
 
Aika: Tiistai 24.9.2019 klo 13–16 
Paikka: Tieteiden talo, sali 312 
Kokouslounas tarjolla Tiedekahvilassa klo 12–13. 

 

Päätösluettelo 
 
§ 1 Kokouksen avaus 
 
§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Esitys: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen 
Esitys: Valittiin kokouksen sihteeriksi Tanja Konttinen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä äänten laskijoiksi Antti 
Maunu ja Päivi Känkänen. 
 
§ 4 Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksyttiin esityslista muutamilla lisäyksillä ja myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin 
hallitukseen kuuluville osallistujille. 

 
§ 5 Etäosallistuminen kokouksiin 
Päätettiin, että hallituksen kokouksiin voi osallistua etäyhteydellä. Sovitaan erikseen riittävän ajoissa, jos se 
ei joissakin tapauksissa ole mahdollista. 

 
Ilmoitusasiat 
 
§ 5 Ilmoitusasiat 
§ 5.1 Tutkimusjohtajan katsaus (LIITTEET 1–2) 
 
§ 5.2 Syksyn julkaisut ja seminaarit (LIITE 3) 
 
§ 5.3 Nuorisotutkimuspäivät 2019 
 
§ 5.4 Hallituksen uudet työkalut ja viestintäkanavat (LIITE 4) 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
Kohdan käsittely siirrettiin myöhempään kokoukseen. 

 
Päätösasiat 
 
§ 6 Jäsenasiat (LIITE 4) 
Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet ja myönnettiin ero sitä pyytäneille. 
 
§ 7 Talousasiat (LIITE 5) 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
§ 8 Nuorisotutkimuslehden päätoimittajan valinta 



Päätös: Hallitus valtuuttaa Nuorisotutkimus-lehden toimituskunnan esittämään keskuudestaan uutta 

päätoimittajaa loppukaudelle, alkaen 1.1.2020, hallituksen seuraavaan kokoukseen.  

§ 9 Syksyn kokousajat 
Päätös: Sovitaan kokousajat doodlen avulla. 
 
§ 10 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 (LIITTEET 7–8) 
Päätös: Käytiin keskustelua toimintasuunnitelmasta ja valtuutettiin hallituksen sihteeri työstämään 
toimintasuunnitelma valmiiksi. 
 
§ 11 Toimivapaiden myöntämisperiaatteet Nuorisotutkimusverkostossa 
Päätös: Käytiin keskustelua toimivapaiden myöntämisperusteista. Tutkimusjohtaja ja muut esihenkilöt 

jatkavat keskustelun pohjalta työskentelyä ja laativat henkilöstöohjeen toimivapaiden 

myöntämisperusteista. 

§ 12 Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) asiat 
 
§ 12.1 Julkaisufoorumin ohjausryhmän nimittäminen kaudelle 2020–2023 
Päätös: Valtuutettiin puheenjohtaja Päivi Honkatukia käymään keskusteluja muiden läheisten 
tieteenalaseurojen kanssa ja päättämään Nuorisotutkimusseuran ehdottamasta henkilöstä 
Julkaisufoorumin ohjausryhmään kaudelle 2020–2023.  
 
§ 12.2 Nuorisotutkimusseuran edustajan nimeäminen TSV:n syyskokoukseen (LIITE 9) 
Päätös: Syyskokous on ollut jo edellisenä päivänä, joten ei valita edustajaa. 
 
§ 13 Muut esille tulevat asiat 
Päätös: ei muita asioita. 
 
Henkilöstön jäsenet eivät tutkimusjohtajaa lukuun ottamatta osallistuneet § 14–16 käsittelyyn  

 
§ 14 Toimivapauden myöntäminen erikoistutkija Elina Pekkariselle (LIITE 10) 
Päätös: Päätettiin myöntää toimivapaus erikoistutkija Elina Pekkariselle hakemuksen mukaisesti, 30.4.2023 
asti.  
 
§ 15 Rekrytoinnin käynnistäminen erikoistutkijan tehtävään 
Päätös: Valtuutettiin tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari ja puheenjohtaja Päivi Honkatukia aloittamaan 
erikoistutkijan sijaisuuden valmistelu, jotta haku voidaan käynnistää mahdollisimman sujuvasti vuoden 
2020 rahoituspäätöksen varmistuttua.     
 
§ 16 Kokouksen päättäminen 
 
 
 


