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Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2019 

 

Aika: 29.–31.10.2019  

Paikka: Sähköinen kokous 

Puheenjohtaja avasi kokouksen tiistaina 29.10. klo 9.50. Kokous päättyi torstaina 31.10. klo 20 ilman 

eri ilmoitusta. 

 

Pöytäkirja  

§ 1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen tiistaina 29.10. klo 9.50. 

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätös: Kukaan hallituksen jäsenistä ei esittänyt sähköpostikokouksen järjestämistä 

vastustavaa mielipidettä ja siihen osallistui sähköpostin tai Teamsin välityksellä yli puolet sen 

jäsenistä, joten kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen 

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Sirpa Tani ja Tarja 

Tolonen. 

§ 4 Esityslistan hyväksyminen 

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

   hallitukseen kuuluville osallistujille. 

Ilmoitusasiat 

 

§ 5 Ilmoitusasiat  

 § 5.1 Nuorisotutkimusseuralle osoitetut lausuntopyynnöt  

 Esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

Päätösasiat 
 

§ 6 Jäsenasiat (LIITE 1)  
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Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet. 
 
Päätös: Hyväksyttiin viisi henkilöjäsentä ja yksi yhteisöjäsen sekä todettiin kahden jäsenen ero.  

 
§ 7 Nuorisotutkimuslehden päätoimittajan valinta  

Esitys: Nimitetään VTT, dos. Päivi Berg Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajaksi toimikauden 

2019–2020 jäljellä olevalle ajalle. 

Päätös: Nimitettiin VTT, dos. Päivi Berg Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajaksi toimikauden 

2019–2020 jäljellä olevalle ajalle.   

§ 8 Syyskokousasiat 

§ 8.1 Syyskokouksen koolle kutsuminen ja esityslistan hyväksyminen (LIITE 2) 
 
Asia: Nuorisotutkimusseuran sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. 
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu 
yhdistyksen jäsenille sähköpostitse ja julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla. 
Syyskokous on pidettävä vuosittain syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 
 
Esitys: Kutsutaan syyskokous koolle 29.11. klo 13 ja hyväksytään kokouksen esityslista.  
 
Päätös: Päätettiin kutsua syyskokous koolle 29.11. klo 13 ja hyväksyttiin kokouksen esityslista. 
 
§ 8.2 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (LIITTEET 3–4)  
 
Asia: Esitykset vuoden 2020 talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi ovat esityslistan liitteinä.  
 
Nuorisotutkimusseuran normaalia jäsenmaksua korotettiin vuosi sitten 25 eurosta 30 euroon 
ja kannatusjäsenmaksua 100 eurosta 120 euroon. Alennettu jäsenmaksu pysyi ennallaan 10 
eurossa. Tätä ennen jäsenmaksut pysyivät useita vuosia samoina. Liittymismaksua ei ole 
peritty. Budjetti on laskettu oletukselle, ettei jäsen- ja liittymismaksuihin tehdä tänä vuonna 
muutoksia, joskin jäsenmaksutulojen merkitys seuran talouden kokonaiskuvassa on varsin 
vähäinen.  
 
Esitys: Hyväksytään talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset vuodelle 2020 sekä 
päätetään esittää yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksujen pitämistä vuoden 2019 tasolla. 
Valtuutetaan toimiston henkilökunta tarvittaessa viimeistelemään talousarvio- ja 
toimintasuunnitelma. 
 
Keskustelussa tuotiin esiin joitakin toiveita talousarvion ja toimintasuunnitelman 
päivittämiseksi. Toimiston henkilökunta viimeistelee dokumentit ja ottaa myös nämä toiveet 
huomioon. 
 
Päätös: Hyväksyttiin talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset vuodelle 2020 sekä 
päätetään esittää yhdistyksen jäsen- ja liittymismaksujen pitämistä vuoden 2019 tasolla. 
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Valtuutettiin toimiston henkilökunta viimeistelemään talousarvio- ja toimintasuunnitelma. 
 
§ 8.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2020   
 
Asia: Hallitus voi tehdä syyskokoukselle esityksen vuoden 2020 tilin- ja toiminnantarkastajista. 
Vuonna 2019 yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy ja 
toiminnantarkastajina Veli-Matti Ulvinen (toiminnantarkastaja) ja Hanna Lagström 
(varatoiminnatarkastaja). 
 
Päätös: Todettiin, ettei hallitus tee syyskokoukselle pohjaesitystä tilintarkastajista, vaan asia 
esitellään syyskokouksessa. 

 
§ 9 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulleita asioita.  

§ 10 Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi ennakkoilmoituksen mukaisesti ilman eri toimenpiteitä torstaina 31.10. klo 20.00. 

 

Liitteet  

• LIITE 1 Jäsenasiat 

• LIITE 2 Syyskokouksen esityslista 

• LIITE 3 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2020 

• LIITE 4 Esitys talousarvioksi 2020 

 

Kokousaikataulu 

• Hallituksen kokous 6/2019 pe 29.11. klo 9–12  

• Syyskokous pe 29.11. klo 13 

 


