Toimintakertomus 2015
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 tärkeitä, koska
kotimaisten tieteellisten seurojen ja lehtien asema on muutoksen tilassa. Seura edistää sosiologian
oppiaineen
opetusyhteistyötä
eri
yliopistoissa.
Sovakosta
on
Westermarck-seuran
jatkokoulutusjaosto, jonka puitteissa jatkokoulutusyhteistyötä kehitetään kansallisella tasolla.
Sovako järjesti perinteisen talvikoulun sosiaalitieden jatko-opiskelijoille keväällä 2015 Helsingissä.
Sovako haki Koneen säätiöltä tukea toiminnan jatkamiseksi ja kehittämiseksi. Tukea myönnettiin
vuosien 2016–2019 huomattava määrä. Westermarck-seuran yhteyteen perustettiin Sosiologian
kansalliskomitea, joka pyrkii tekemään kansainvälistä yhteistyötä erityisesti International
Sociological Associationin kanssa. Kansalliskomitea toimii Tiedeakatemian neuvottelukunnan
piirissä.
Jäsenrekisterin kautta seura välittää tietoa jäsenilleen ajankohtaisista tieteellisistä tapahtumista ja
aktivoi jäseniään mukaan toimintaan. Suomen tiedekustantajien liitolta saatiin tukea Sosiologialehden kotisivujen kehittämiseen. 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 Terhi-Anna Wilska (JY), varapuheenjohtajana Elina Oinas (HY),
sihteerinä Pekka Rantanen (TaY), taloudenhoitajana Janna Tuovinen. Jäsensihteerinä toimi Taneli
Tulkki. Toiminnantarkastajina toimivat Pirjo Nikander ja Pekka Räsänen. Muut johtokunnan jäsenet
olivat Saara Koikkalainen (LaY), Elina Mikola (TaY), Joonas Lindeman (WOP), Sanna Kailaheimo
(WOP), Anna-Maija Castrén (ISY), Ilpo Helén (ISY), Andreas Häger (ÅA), Jani Erola (TU),
Eriikka Oinonen (TaY) ja Sirpa Wrede (HY).
Tieteelliset tapahtumat
Vuoden 2015 valtakunnalliset sosiologipäivät järjestettiin maaliskuussa 5.‒6.3.2015 Helsingissä.
Päivien teema oli “Ajan merkit – mahdolliset maailmat”. Päivien pääpuhujat olivat Lisa Adkins
(University of Newcastle) ja Nicholas Gane (University of Warwick). Toisena päivänä ohjelmassa
oli myös paneeli, jonka aihe oli ”Ajan merkit ja sosiologian tehtävä”. Panelisteina olivat Jutta
Harjunen, Riikka Heikinheimo, Juho Saari, Pekka Sulkunen, Soile Veijola ja Juhana Vartiainen.
Työryhmiä kokoontui yhteensä 36 kappaletta, ja päiville osallistui runsaasti väkeä, huikeat 600
ihmistä. Päivien yhteydessä kokoontui myös perinteinen professorikokous.

Kevätkokous pidettiin sosiologipäivien yhteydessä. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin
marraskuussa 26.11.2015. Syyskokouksen yhteydessä pidettiin paneeli, jonka teema oli ”Kuka
kelpaa sosiologiksi?” Puhujiksi oli kutsuttu tutkinto-ohjelmien muutoksista perillä olevia eri
yliopistojen edustajia. Laaja-alaisten kandidaatin ohjelmien vaikutukset sosiologian asemaan oli
erityisesti suurennuslasin alla. Vuonna 2015 oli Suomen antropologisen seuran vuoro järjestää
Edvard Westermarck -muistoluento. Muistoluennon piti profesori Philippe Descola (Collège de
France) aiheesta “Landscape as Transfiguration”.
Julkaisutoiminta
Seura julkaisi Sosiologia-lehteä, joka ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Sosiologia-lehti ilmestyi neljä
kertaa vuoden 2015 aikana ja kokonaissivumääräksi tuli 416 sivua. Lehden päätoimittajana toimi
Eeva Luhtakallio ja toimitussihteerinä Tuukka Ylä-Anttila. Vuonna 2015 julkaistiin ensimmäistä
kertaa englanninkielinen Sosiologia-lehden numero vuoden viimeisenä numerona 4/2015.
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
päätoimittajina toimivat Jani Erola ja Suvi Salmenniemi vuonna 2015.
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 toimi
NSF:n puheenjohtajana vuonna 2015. Anu-Hanna Anttila toimi toisena NSF:n hallituksen jäsenenä.
ISA-yhteyshenkilönä toimi Elina Oinas, joka osallsituu ISA:n kansallisten seurojen komitean
kokouksiin. Westermarck-seuran ehdokas Lena Näre valittiin ESA:n johtokuntaan vuonna 2015.
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 uudistetty mainosesite
seurasta ja lehdestä, jonka ulkonäkö ja sisältä sai paljon kiitosta. Kotimaisten tiedelehtien asemaa
seurataan huolella, koska jäsenpohjaisten tiedelehtien asemaan vaikuttaa julkaisupolitiikassa
meneillään olevat muutokset.
Vuoden 2015 lopussa seurassa oli 826 jäsentä. Tämä on lievästi enemmän kuin vuonna 2014,
jolloin jäseniä oli 818. Varsinaisia oli jäseniä 441, opiskelijajäseniä 316, ainaisjäseniä 66 ja
kunniajäseniä 3. Kunniajäsen Risto Jaakkola menehtyi huhtikuussa 2015.
Seuran tulot koostuvat valtionavuista ja muista toiminta-avustuksista, jäsenmaksuista ja julkaisujen
myynnistä. Vuonna 2015 jäsenmaksu oli varsinaisille jäsenille 56 euroa, ainaisjäsenelle 550 euroa
ja opiskelijajäsenelle 23 euroa. Sosiologian vuositilausmaksu oli 55 euroa. Seuran tuotot olivat
yhteensä 78248,56 euroa, josta jäsenmaksuja 28%, Sosiologia-lehden myyntituottoja 17%,
valtionavustuksia 14%, muita avustustuottoja 7% ja muita tuottoja (sis. sosiologipäivien tuotot)
34%.

Seuran talous on ollut kertomusvuonna tappiollinen. Tilikauden tulos on 1417,75 euroa
alijäämäinen. Vuoden 2015 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 seitsemän työtä. Palkinto jaettiin Hannu
Lahtiselle (HY) työstä " Yhteiskuntaluokka ja työttömyys. Palkansaajaryhmien välisen
työttömyysriskin vertailu Suomessa vuosien 1987 ja 2007 välillä” Palkintoraadin muodostivat
Mianna Meskus (HY, puheenjohtaja), Leena Suopajärvi (LaY), Susan Sundback (ÅA), Mari
Käyhkö (ISY), Tomi Kankainen (JY), Tiina Saari (TaY) ja Arttu Saarinen (TY).

