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Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 6/2019 

 

Aika: 29.11.2019 klo 9 

Paikka: Allianssi-talo, kokoustila Kerho & Leiri 

 

Päätösluettelo  
 

§ 1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05.  
§ 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 Mirja Määttä ja Juha 

Nieminen. 

§ 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 (LIITE 1) 

 § 5.2 Nuorisotutkimusverkoston henkilöstöohjeen valmistelu  

 Esitys: Merkitään tiedoksi. 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Päätösasiat 
 

§ 6 Jäsenasiat   

Esitys: Hyväksytään uudet jäsenet. 
 
Päätös: Uusia jäsenhakemuksia tai ei eroilmoituksia ei ollut saapunut. Todettiin 
Nuorisotutkimusseuran jäsenmääräksi vuoden päättyessä 383. 

 
§ 7 Talousasiat (LIITE 2) 

Esitys: Merkitään tiedoksi.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

§ 8 Organisaatiotyöryhmän työskentelyn eteneminen 

Esitys: Merkitään tiedoksi ja päätetään työryhmän esityksistä.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
§ 9 Hallituksen sihteerin tehtävien hoitaminen jatkossa 

Esitys: Päätetään hallituksen sihteerin tehtävän järjestelyistä vuoden 2020 alusta lähtien.  
 
Päätös: Päätettiin järjestää hallituksen sihteerin tehtävään sisäinen haku ja rajata tehtävää 
siten, että sihteeri hoitaa jatkossa kokouskutsut, esityslistat ja pöytäkirjat sekä toimii 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteyshenkilönä. Jäsenviestintä jää viestintäpäällikön 
(nykyinen sihteeri) tehtäviin. Valtuutettiin tutkimusjohtaja ja talouspäällikkö määrittämään 
tehtävästä maksettavan palkkion suuruuden, joka on linjassa muiden Nuorisotutkimusseuran 
luottamustehtävien palkkioiden kanssa.   

 
§ 10 Nuorisotutkimuspäivät 2020 

Esitys: Merkitään tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi palautekeskustelu vuoden 2019 päivistä ja päätettiin järjestää 
vuoden 2020 päivät yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa Tampereella. Nimettiin päiviä 
valmistelevan työryhmän jäseniksi Antti Maunu, Päivi Honkatukia, Juha Nieminen, Mirja 
Määttä ja Tanja Konttinen. Valtuutettiin työryhmä laatimaan esitys päivien teemaksi ja 
ajankohdaksi hallituksen vuoden ensimmäiseen kokoukseen, jolloin työryhmää voidaan 
tarvittaessa myös täydentää verkoston tutkijoilla ja vuoden 2020 hallituksen uusilla jäsenillä. 
 

Kokouksen viimeisten asiakohtien käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että esityslistan § 11 siirrettiin 
§:ksi 14, § 13 §:ksi 11, § 12 §:ksi 13 ja § 14 §:ksi 12. Pöytäkirjaan asiakohtien numerointi on muutettu 
vastaamaan käsittelyjärjestystä kokouksessa.  
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§ 11 Nuoriso- ja lapsuustutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan sihteerin tehtävän 
järjestäminen vuonna 2020 (esityslistan § 13) 
  

Esitys: Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.  

Päätös: Nimettiin erikoistutkija Sofia Laine tutkimuseettisen toimikunnan sihteeriksi nykyisen 

kauden, eli vuoden 2020 loppuun ja päätettiin maksaa hänelle tehtävästä palkkiona 300 

euroa/kokous.  

§ 12 VANUPO-lausunto ja osaamiskeskushaku (esityslistan § 14)  

Esitys: Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.  

Päätös: Valtuutettiin tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari käymään neuvotteluja mahdollisten 

yhteistyötahojen kanssa sekä päättämään parhaaksi katsomastaan toimintatavasta 

osaamiskeskushakuun osallistumiseksi.  

§ 13 Varautuminen Huippututkimusyksikkö-hakuun (esityslistan § 12)  

Esitys: Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 

§ 14 Rekrytointi erikoistutkijan sijaisen tehtävään (esityslistan § 11)  

Esitys: Keskustellaan rekrytoinnista ja nimitetään rekrytointityöryhmä.   

Päätös: Valtuutettiin tutkimusjohtaja jatkamaan erikoistutkijan sijaisuuden 

rekrytointiprosessin valmistelua siten, että haku järjestetään avoimena hakuna niin, että 

hakukriteerinä on ensi sijassa osaaminen, eikä uran vaihe. Nuoret ajassa -hankkeen 

koordinointi sisällytetään osaksi tehtävänkuvaa. Nimettiin rekrytointityöryhmän jäseniksi 

tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari sekä seuran hallituksen vuoden 2020 puheenjohtajisto, eli 

puheenjohtaja Päivi Honkatukia ja varapuheenjohtajat (valitaan hallituksen 

järjestäytymiskokouksessa). Tehtävän täyttämisen ehtona on rahoituksen varmistuminen.  

§ 15 Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulleita asioita.  

§ 16 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.  
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Liitteet  

• LIITE 1 Tutkimusjohtajan katsaus  

• LIITE 2 Talousasiat  


