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Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 3/2016 

Aika: 18.5.2016 klo 13–15 (kokouslounas klo 12–13 Ravintola Pianossa, Rauhankatu 15)    
Paikka: Säätytalo, huone 17 (Snellmaninkatu 9–11, Helsinki) 
 
 

Pöytäkirja  
 
§ 1 Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.07. 
 

 

 

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 Päätös: Esityksen mukaan. 

 

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen 

 Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa. 

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Kari Paakkunainen ja Jaana 

Lähteenmaa. 

§ 4 Esityslistan hyväksyminen  

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

   hallitukseen kuuluville osallistujille. 

 Päätös: Esityksen mukaan.  
 

ILMOITUSASIAT 
 

§ 5 Ilmoitusasiat 
 

 § 5.1 Uudet tutkimushankkeet 

 § 5.2 Nuorisotutkimuspäivät 2016 

 § 5.3 Alustavat tiedot loppuvuoden 2016 julkaisuista (LIITE 1) 

 Esitys: Merkitään tiedoksi. 
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 Päätös: Esityksen mukaan. 
 

PÄÄTÖSASIAT 

 
§ 6 Nuorisotyön Senioreiden ja Nuorisotutkimusseuran yhteistyön jatko (LIITE 9) 

Esitys: Keskustellaan Nuorisotyön Senioreiden tulevaisuuden toiminnan suunnitelmista 

hallituksen kokouksessa paikalla olevan Nuorisotyön Senioreiden edustajan kanssa ja tehdään 

päätös senioreiden statuksen muuttamisesta NTS:n alaverkostoksi. 

 

Päätös: Nuorisotyön Seniorit muutetaan Nuorisotutkimusseuran alaverkostoksi. 

Perustoimintaan verkostolle myönnetään kuluvalle vuodelle 1 000 €. Tämän lisäksi senioreiden 

alaverkosto voi hakea avustusta Kordelinin palkinnon jäsenistölle avattavasta hausta. 

Käytännön asioihin palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hallituksen jäsenistä Jaana 

Lähteenmaa nimettiin alkuvaiheessa yhteyshenkilöksi senioritiimille. Tehtävä voidaan tarpeen 

vaatiessa siirtää toiselle henkilölle, esimerkiksi jos yhteyshenkilöltä edellytetään jatkossa 

kunnallisen nuorisotyön osaamista. Lähteenmaa alkaa suunnitella yhteistyötä senioreiden 

alaverkoston kanssa ja valmistelee syksyn ensimmäiseen hallituksen kokoukseen esityksen 

asiasta. 
 

§ 7 Jäsenasiat (LIITE 2) 

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet. 

Päätös: Esityksen mukaan. 
 

§ 8 Koulutusyhteistyö (LIITE 3) 

Esitys: Merkitään tiedoksi kehittämispäivän aikana tuotetut koulutusyhteistyötä koskevat 

kehittämisehdotukset sekä päätetään jatkotoimenpiteistä. 

Päätös: Merkittiin kehittämisehdotukset tiedoksi. Päätettiin, että Kaisa Vehkalahti ja Pia 

Lundbom edistävät gradupäivien tyylistä yhteistyötä YAMK:n puitteissa. Lisäksi Kaisa 

Vehkalahti kutsuu Yunetin ja NTS:n yhteistyökokouksen koolle syksyllä 2016; paikalle 

kutsutaan nuorisotyön tutkimuksesta vastaavia henkilöitä eri yliopistoista.  
 

§ 9 Alfred Kordelinin palkinnon jäsenistölle jaettavan osuuden hakujulistus (LIITE 4) 
 

Esitys: Hyväksytään hakujulistus sekä päätetään hakuaikataulu. 

Päätös: Palkkasuhteessa olevat verkoston tutkijat päätettiin rajata halun ulkopuolelle. 

Apurahatutkijat ja hallituksen jäsenet voivat kuitenkin hakea määrärahaa. Hakujulistus 

hyväksyttiin näillä täsmennyksillä. Hakemukset käsitellään syksyn ensimmäisessä kokouksessa; 

viimeinen hakupäivä on kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta. Asian valmistelua varten 

perustettiin työryhmä, jonka jäseniksi valittiin Antti Häkkinen ja Mirja Määttä. Työryhmä tekee 
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esityksen päätöksistä syksyn ensimmäiseen hallituksen kokoukseen. 
 

§ 10 Luottamustoimihenkilöiden palkkiot ja korvaukset (LIITE 5) 

Esitys: Hyväksytään toimikuntien palkkiot ja korvaukset. 
 
Päätös: Toimikuntien palkkiot ja korvaukset hyväksyttiin muutoksitta esityksen mukaisesti.  
 

§ 11 NTV:n palkkarakenteen päivittäminen (LIITE 6) 

Ei julkista tietoa 
 

§ 12 Toimikuntien hakujulistus (LIITE 7) 
 

Esitys: Avataan haku julkaisutoimikuntaan sekä Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan ja 
päätoimittajan tehtävään, päätetään hakuaikataulu sekä hyväksytään toimikuntien 
hakujulistus. 
 
Päätös: Avataan haku julkaisutoimikuntaan sekä Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan ja 

päätoimittajan tehtävään. Hakujulistukseen lisättiin kohta: ”Päätoimittaja vaihtuu haun 

yhteydessä”. Muilta osin hakujulistus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Hakemukset 

pyydetään lokakuun alkuun mennessä; seuran puheenjohtaja ja tutkimusjohtaja voivat sopia 

päivästä tarkemmin. Hakemukset käsitellään syksyllä järjestyksessään toisessa hallituksen 

kokouksessa. Päätöksistä tiedotetaan hallituksen kokouksen jälkeen.  

 
§ 13 Toimintakertomuksen tekeminen sarjakuvamuotoon 
 

Esitys: Perustetaan työryhmä valmistelemaan juhlavuoden sarjakuvaprojektia; valitaan 

jäseniksi Martti Muukkonen ja Kari Paakkunainen.  

Päätös: Esityksen mukaan. Lisäksi päätettiin, että työryhmä tuo seuraavaan hallituksen 

kokoukseen sarjakuvaprojektin suunnitelman. 

§ 14 Talousasiat (LIITE 8) 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

§ 15 Syksyn kokousajoista ja -teemoista päättäminen 

Esitys: Päätetään syksyn kokousaikataulusta ja -teemoista.   
 
Päätös: Syksyn ensimmäisen hallituksen kokouksen ajankohdaksi päätettiin tiistai 6.9. klo 

13.00–15.30. Kokouksen teemaksi valittiin verkoston ja seuran palkkauspolitiikka. Teemaa 

valmistelemaan perustettiin työryhmä, johon valittiin hallituksen edustajaksi Antti Häkkinen. 



 

 
 
Nuorisotutkimusseura ry. 
020 755 2662  
toimisto@nuorisotutkimus.fi 
www.nuorisotutkimusseura.fi   4 / 4 

Lisäksi työryhmään otetaan työyhteisön edustaja. Syksyn ensimmäisessä kokouksessa käydään 

myös lähetekeskustelu vuodesta 2017.  

Syksyn järjestyksessään toinen hallituksen kokous päätettiin pitää lokakuun lopussa; 

tarkemmasta ajankohdasta järjestetään Doodle-äänestys.  

 

KESKUSTELUASIAT 

 

§ 16 Muut asiat 

 Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.  

 - Allianssi-talon nimi  

Keskusteltiin Allianssi-talon nimestä, joka ei nykyisellään heijasta mitenkään nuorisotoimialaa. 

Yhdeksi nimivaihtoehdoksi esitettiin Nuorisotaloa. 

Päätös: Ehdotetaan Allianssi-talon nimen muuttamista nuorisotoimialaa ja sen yhteisöllisyyttä 

mahdollisimman hyvin kuvaavaksi. 

§ 17 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.18. 

 

 

 

LIITTEET 

 LIITE 1 Alustavat tiedot loppuvuoden 2016 julkaisuista 

 LIITE 2 Jäsenasiat 

 LIITE 3 Kooste kehittämispäivän työryhmien tuotoksista 

 LIITE 4 Alfred Kordelinin palkinnon jäsenistölle jaettavan osuuden hakujulistus   

 LIITE 5 Toimikuntien luottamustoimisten jäsenten palkkiot ja korvaukset 

 LIITE 6 Nuorisotutkimusseuran henkilöstörakenne ja palkkamalli 

 LIITE 7 Toimikuntien hakujulistus   

 LIITE 8 Budjettivertailu 1.1.–10.5.2016 

 LIITE 9 Nuorisotyön Senioreiden esittely 
 

 

KOKOUSAIKATAULU 

 Hallituksen kokous 6.9.2016 klo 13.00–15.30 

 Hallituksen kokous lokakuun lopussa  


