
Toimintakertomus 2014 
 
Yleistä 
 
The Westermarck Society ry. järjestää esitelmätilaisuuksia ja seminaareja, harjoittaa 
julkaisutoimintaa, tukee ja seuraa Suomessa tehtävää sosiologista tutkimusta ja opetusta sekä 
edistää sosiologian kansainvälisiä yhteyksiä. 
 
Seura kiinnittää huomiota yhteiskuntatieteiden, erityisesti sosiologian ja sosiologien asemaan 
yhteiskunnassa ja osallistuu keskusteluun sosiologian opetuksesta yliopistoissa, 
ammattikorkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Seura edistää yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 
huomioon ottamista yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tiede- ja julkaisupoliittista keskustelua 
seurataan tiiviisti ja osallistutaan ajankohtaisiin keskusteluihin. Nämä tehtävät ovat polttavan 
tärkeitä, koska kotimaisten tieteellisten seurojen ja lehtien asema on muutoksen tilassa. Seura 
edistää sosiologian oppiaineen opetusyhteistyötä eri yliopistoissa. Sovakosta on tullut Westermarck-
seuran jatkokoulutusjaosto, jonka puitteissa jatkokoulutusyhteistyötä on tarkoitus kehittää 
kansallisella tasolla. Seura ja Sovako edistävät yhdessä Lundin yliopiston ja Pohjoismaisen 
sosiologiyhdistyksen kanssa Pohjoismaisen jatkokoulutusseminaarin suunnittelua ja toteuttamista 
vuonna 2014 Lundissa pohjoismaisten sosiologipäivien yhteydessä. Ensimmäinen pohjoismainen 
jatkokoulutustyöpaja pidettiin Lundissa elokuussa 2014. 
 
Jäsenrekisterin kautta seura välittää tietoa jäsenilleen ajankohtaisista tieteellisistä tapahtumista ja 
aktivoi jäseniään mukaan toimintaan. Westermarck-seuralla on opiskelijajaosto (WOP), joka 
ylläpitää yhteyksiä seuran johtokunnan ja opiskelijoiden välillä. Seura tukee opiskelijajaoston 
toimintaa. WOP-jaosto on osallistunut aktiivisesti sosiologipäivien järjestämiseen ja opiskelijoiden 
oman ohjelman toteuttamiseen. 
 
Johtokunta 
 
Seuran puheenjohtajana toimi Anssi Peräkylä (HY), varapuheenjohtajana Suvi Ronkainen (LaY), 
sihteerinä Pekka Rantanen (TaY), taloudenhoitajana alkuvuoden Teemu Kautto ja loppuvuoden 
Janna Tuovinen. Jäsensihteerinä toimi Taneli Tulkki. Toiminnantarkastajina toimivat Pirjo 
Nikander ja Pekka Räsänen. Muut johtokunnan jäsenet olivat Elina Mikola (TaY), Joonas 
Lindeman (WOP), Sanna Kailaheimo (WOP), Anna-Maija Castrén (ISY), Mari Käyhkö (ISY), 
Terhi-Anna Wilska (JY), Mikko Lagerspetz (ÅA), Jani Erola (TU), Eriikka Oinonen (TaY), Elina 
Oinas (HY) ja Sirpa Wrede (HY). 
 
Tieteelliset tapahtumat 
 
Vuoden 2014 valtakunnalliset sosiologipäivät järjestettiin maaliskuussa 27.‒28.3.2014 
Rovaniemellä. Päivien teema oli “kiinnipitävät siteet”. Päivien pääpuhujat olivat Sarah Pink (RMIT 
University, Australia), Olli Pyyhtinen (Tampereen yliopisto) ja Donatalla Della Porta (European 
University Institute, Italia). Toisena päivänä juhlistettiin Sosiologia-lehden 50-vuotistaivalta 
paneelin merkeissä. Tuore Westermarck-seuran kunniajäsen Antti Eskola piti liikuttavan 
sosiologiaa ja puhujan henkilöhistoriaa luotaavan puheenvuoron. Muut puhujat olivat Eeva 
Luhtakallio, Anssi Peräkylä, Marja Alastalo ja Kirsti Lempiäinen. Tilaisuuden lopussa nostettiin 
sihijuomamaljat viisikymppiselle Sosiologia-lehdelle. Työryhmiä kokoontui yhteensä 26 kappaletta, 
ja päiville osallistui runsaasti väkeä, reilut 400 ihmistä. Sosiologipäivien yhteydessä pidettiin seuran 
kevätkokous. Päivien yhteydessä kokoontui myös perinteinen professorikokous. Päivillä järjestettiin 



kolmas sosiologinen taidenäyttely, jonka antia arvioi Sosiologia-lehdessä 3/2014 taiteen tohtori 
Kalle Lampela. 
 
Kevätkokous pidettiin sosiologipäivien yhteydessä. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 
marraskuussa Edward Westermarckin syntymäpäivänä 20.11.2014. Vuonna 2014 on Westermarck-
seuran vuoro järjestää Edvard Westermarck -muistoluento. Muistoluennon piti Gurminder K. 
Bhambra aiheesta “Connected Sociologies: From Modernity to Postcolonial Critique”. Vuonna 
2014 juhlistettiin Sosiologia-lehden 50-vuotistaipaletta, ja sosiologipäivien toisen päivän ohjelma 
oli rakennettu juhlavuoden tärkeimmäksi tapahtumaksi, jossa arvioitiin sosiologian suomalaista 
historiaa ja tarkasteltiin oppiaineen tulevaisuutta erityisesti yhteiskuntatieteiden kentällä. 
Sosiologia-lehdessä julkaistiin myöhemmin tapahtuman juhlapuheenvuorot. Kevätkokous nimitti 
Antti Eskolan runsaiden aplodien kera Westermarck-seuran kunniajäseneksi. 
 
Julkaisutoiminta 
 
Seura julkaisi Sosiologia-lehteä, joka ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Sosiologia-lehti ilmestyi neljä 
kertaa vuoden 2014 aikana ja kokonaissivumääräksi tuli 395 sivua. Lehden päätoimittajana toimi 
Eeva Luhtakallio ja toimitussihteerinä Tuukka Ylä-Anttila. 
 
Sosiologia-lehden verkkosivujen indeksointia artikkeli- ja henkilötasolla kehitettiin opetus- ja 
kulttuuriministeriön ARTIVA-hankkeen yhteydessä ja suhteessa Elektra-palveluun. Suomen 
tiedekustantajien liitolta haettiin ja saatiin apurahaa Sosiologia-lehden kotisivujen kehittämiseen 
yhdessä Alue & ympäristö ja Niin & näin lehtien kanssa. Seuran sihteeri kuului ARTIVA-hankkeen 
ohjausryhmään. 
 
Sosiologia-lehden opetuskansion rakentamistyötä jatketaan suunnitelman mukaisesti eli 
aihealueisiin perustuvia artikkelikokonaisuuksia luodaan ja ylläpidetään jatkuvasti. Nämä 
palvelevat sekä jäsenkuntaa että laajempaakin yleisöä, ja toivoaksemme tehostavat vanhemmankin 
materiaalin opetus- ja tutkimuskäyttöä entisestään. Lehden vanhan materiaalin sähköistämistä 
edistetään, kun rahoitusta digitointiin saadaan hankittua. Seuran varsinaiset jäsenet saavat 
jäsenetuna Sosiologia-lehden lisäksi jäsentiedotteet 2 kertaa vuodessa ja Pohjoismaisen 
sosiologiliiton julkaiseman Acta Sociologican (Sage Publications ltd.). Opiskelijajäsenet saavat 
Sosiologia-lehden ja jäsentiedotteet. Acta Sociologica lehden päätoimittajiksi valittiin Jani Erola ja 
Suvi Salmenniemi ja lehden toimitus siirtyy vuoden 2015 alussa heidän käsiinsä. 
 
Kansainvälinen toiminta 
 
Seura osallistuu International Sociological Association (ISA), European Sociological Association 
(ESA) ja Nordiska Sociologförbundet (NSF) -järjestöjen toimintaan aktiivisesti. Seura tukee 
yhteistyöhankkeita muiden maiden sosiologien ja sosiologiyhdistysten kanssa. Sirpa Wrede valittiin 
NSF:n puheenjohtajaksi elokuussa 2014. Anu-Hanna Anttila toimi toisena NSF:n hallituksen 
jäsenenä, ja Pekka Rantanen elokuuhun 2014 asti toisena, jonka jälkeen Sirpa Wrede tuli tilalle 
hallitukseen. ISA-yhteyshenkilönä toimi Elina Oinas, joka osallistui Yokohamassa pidettyihin 
ISA:n kokouksiin. Pertti Alasuutari toimi ESA:n johtokunnan jäsenenä toimintavuoden aikana. 
 
Talous ja jäsenet 
 
Seuran taloudenhoidosta on laadittu erikseen tulo- ja menoarvio. Seuran talous perustuu pääosin 
jäsenmaksuihin, Sosiologia-lehden tilausmaksuihin ja valtionavustukseen. Jäsentilannetta seurataan 
ja edistetään jatkuvasti. Jäsenrekrytointi suunnattiin eri yliopistojen yhteiskuntatieteellisille 



ainejärjestöille ja uusille opiskelijoille. Uusille opiskelijoille toimitettiin mainoslehtinen seurasta ja 
lehdestä. Kotimaisten tiedelehtien asemaa seurataan huolella, koska jäsenpohjaisten tiedelehtien 
asemaan vaikuttaa julkaisupolitiikassa meneillään olevat muutokset. 
 
Vuoden 2014 lopussa seurassa oli 818 jäsentä. Vuosijäseniä oli 453, opiskelijajäseniä 295, 
ainaisjäseniä 66 ja kunniajäseniä 4 kappaletta. Jäseniä oli 12 ihmistä vähemmän kuin vuonna 2013. 
 
Seuran tulot koostuvat valtionavuista ja muista toiminta-avustuksista, jäsenmaksuista ja julkaisujen 
myynnistä. Vuonna 2014 jäsenmaksu oli varsinaisille jäsenille 56 euroa, ainaisjäsenelle 550 euroa 
ja opiskelijajäsenelle 23 euroa. Sosiologian vuositilausmaksu oli 55 euroa. Seuran tuotot olivat 
yhteensä 106051 euroa, josta jäsenmaksuja 38%, Sosiologia-lehden myyntituottoja 28%, 
valtionavustuksia 14%, muita avustustuottoja 9% ja muita tuottoja (sis. sosiologipäivien tuotot) 
11%. 
 
Seuran talous on ollut kertomusvuonna tappiollinen. Tilikauden tulos on 384 euroa alijäämäinen. 
Vuoden 2014 tilinpäätös on laadittu erikseen. 
 
Opiskelijajaos 
 
Seuralla on opiskelijajaosto WOP esittää erikseen oman toimintakertomuksensa kevätkokoukselle. 
WOP-jaosto edistää omalta osaltaan uusien jäsenien saamista opiskelijoiden keskuudesta. Seura 
tukee sekä WOP-jaoston että yliopistojen sosiologian ainejärjestöjen toimintaa. 
 
Palkinnot 
 
Westermarck-seuran pro gradu -palkinnosta kilpaili kuusi työtä. Palkinto jaettiin Heini Hyrkölle 
(TY) työstä "Moninaisuudessaan pirstaleinen. Talouskriisin kehystäminen Suomen, Ranskan ja 
Ison-Britannian sanomalehdissä. Kunniamaininta myönnettiin Katharina Richterille työstä “Does 
transnational family background foster territorial self-identification and cross-border interactions 
among EU citizens?” Palkintoraadin muodostivat Elina Kilpi-Jakonen (puheenjohtaja, TY), Lena 
Näre (HY), Mirja Määttä (ISY), Lise Kanckos (ÅA), Virve Peteri (TaY) ja Ilkka Kauppinen (JY). 
 
Järjestyksessä toinen Sosiologia-lehden palkinto parhaasta päätoimittajakauden aikana julkaistusta 
artikkelista myönnettiin Risto Heiskalalle artikkelista ”Mitä yhteiskuntateoria on?”, joka oli 
julkaistu Sosiologia-lehdessä 2/2012. 


