
Toimintakertomus 2016 
 
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 2016 
Jyväskylässä, joka veti puoleensa 25 osallistujaa. Westermarck-seuran yhteydessä toimii 
Sosiologian kansalliskomitea, joka pyrkii tekemään kansainvälistä yhteistyötä erityisesti 
International Sociological Associationin kanssa. Kansalliskomitea toimii Tiedeakatemian 
neuvottelukunnan piirissä. Westermarck-seura päätti, että Suomeen haetaan ISA Forum 2020 -
konferenssia yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Konferenssi on toiseksi suurin ISA:n 
järjestämistä tiedetapahtumista ja voi kerätä 4000 osallistujaa paikalle. 
 
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 Terhi-Anna Wilska (JY), varapuheenjohtajana Elina Oinas (HY), 
sihteerinä Pekka Rantanen (TaY), taloudenhoitajana Janna Tuovinen. Jäsensihteerinä toimi Taneli 
Tulkki marraskuuhun 2016 asti, jonka jälkeen vt. jäsensihteerinä toimi Pekka Rantanen. 
Toiminnantarkastajana toimi Pekka Räsänen. Muut johtokunnan jäsenet olivat Saara Koikkalainen 
(LaY), Jukka Syväterä (TaY), Joonas Lindeman (WOP), Mikko Piltonen (WOP), Ilpo Helén (ISY), 
Andreas Häger (ÅA), Jani Erola (TY), Eriikka Oinonen (TaY) ja Sirpa Wrede (HY). 
 
Tieteelliset tapahtumat 
 
Vuoden 2016 valtakunnalliset sosiologipäivät järjestettiin maaliskuussa 17.‒18.3.2016 
Jyväskylässä. Päivien teema oli “Sosiologisen mielikuvituksen tulevaisuus”. Päivien pääpuhujat 
olivat Brooke Harrington (Copenhagen Business School), Marja Ylönen (VTT) ja Petri Ylikoski 
(Helsingin yliopisto). Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi hienosti Markku Lonkila ja 
päivien sihteerinä toimeliaasti ja kohteliaasti Aleksi Suuronen. Työryhmiä kokoontui yhteensä 39 
kappaletta, ja päiville osallistui noin 500 ihmistä. Päivien yhteydessä kokoontui myös perinteinen 
professorikokous. Kevätkokous pidettiin sosiologipäivien yhteydessä. Sosiologipäivät huipentuivat 
paneelikeskusteluun, jonka aiheena oli varsin ajankohtainen teema: sosiologia ja maahanmuutto. 
Paneeliin osallistuivat Outi Fingerroos (JY), Päivi Pirkkalainen (JY), Lena Näre (HY) ja Pasi 



Saukkonen (Helsingin kaupungin tietokeskus). Paneelin johti Tapio Litmanen (JY). Paneelin 
puhujat saivat päivien jälkeen runsaasti mediahuomiota ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta 
seurauksena. 
 
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin marraskuussa 24.11.2016. Syyskokouksen yhteydessä 
Edvard Westermarck -muistoluennon piti Rogers Brubaker otsikolla ”From Nationalism to 
Civilizationism?  The Religio-Civilizational Dimension of Assertive Secularism in Northern and 
Western Europe”. SOVAKO järjesti seuraavana päivänä työpajan jatko-opiskelijoille, minkä 
muistoluennoitsija Brubaker piti. Osallistujat pitivät työpajaa hyödyllisenä. SOVAKO järjesti 
sosiaalipsykologian päivillä työpajan jatko-opiskelijoille. Työpajaa veti yksi päivien pääpuhujista, 
Don Kulick (Uppsala Universitet). Kulickista oli pitkä artikkeli Helsingin Sanomissa. Työpaja sai 
paljon kiitosta osallistujilta. 
 
18. Pohjoismaiset sosiologipäivät pidettiin Helsingissä elokuussa 11.−13.8.2016. Päivien teema oli 
”Knowledge-Making Practices and Sociology’s Global Challenge”. Pääpuhujakattaus oli 
herkullinen ja globaalisti päivien teemaa edustava. Päivien järjestelytoimikunnan puheenjohtajana 
ja päivien keskeisenä ideoijana toimi ansiokkaasti Sirpa Wrede. Pääpuhujina olivat Raewyn Connell 
(University of Sydney, Australia) otsikolla “A more powerful, more loving, more radical sociology 
is possible”, Giampietro Gobo (Università degli Studi di Milano, Italy) puheenvuorolla “Creolizing 
sociological methodology” ja Gurminder K. Bhambra (University of Warwick, UK) 
otsakkeella “Rethinking the State in/of Sociology: Nations, Citizenship, and Rights”. Monipuoliset 
puheenvuorot saivat aikaan paljon keskustelua sosiologian universaalisuudesta ja 
partikulaarisuudesta globaalissa maailmassa sekä avartavia näkemyksiä ajatella ja tietää toisin. 
Konferenssin yhteydessä pidettiin jatko-opiskelijoille pre-konferenssi, jonka vetäjinä toimivat 
päivien plenaristit. Opettajien panostusta tähän tehtävään ihailtiin laajalti. ISA tuki rahallisesti tätä 
pohjoismaista yhteistyön muotoa jälleen kerran. 
 
Julkaisutoiminta 
 
Seura julkaisi Sosiologia-lehteä, joka ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Sosiologia-lehti ilmestyi neljä 
kertaa vuoden 2016 aikana ja kokonaissivumääräksi tuli 460 sivua. Sivuja julkaistiin 10,6% 
enemmän kuin vuonna 2015. Lehden päätoimittajana toimi Olli Pyyhtinen ja toimitussihteerinä Outi 
Koskinen. 
 
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 jatkoivat Jani Erola ja Suvi Salmenniemi vuonna 2016. 
 
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 2016. Anu-Hanna Anttila toimi toisena NSF:n hallituksen jäsenenä. 
ISA-yhteyshenkilönä toimi Elina Oinas, joka osallistuu ISA:n kansallisten seurojen komitean 
kokouksiin. Lena Näre toimi ESA:n johtokunnassa vuonna 2016. 
 
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 mainosesite seurasta ja 
lehdestä, jonka ulkonäkö ja sisältö sai paljon kiitosta. Kotimaisten tiedelehtien asemaa seurataan 
huolella, koska jäsenpohjaisten tiedelehtien asemaan vaikuttaa julkaisupolitiikassa meneillään 
olevat muutokset. 
 
Vuoden 2016 lopussa seurassa oli reilu 900 jäsentä. Jäseniä on hieman enemmän kuin vuoden 2015 
lopussa. 
 
Seuran tulot koostuvat valtionavuista ja muista toiminta-avustuksista, jäsenmaksuista ja julkaisujen 
myynnistä. Vuonna 2016 jäsenmaksu oli varsinaisille jäsenille 56 euroa, ainaisjäsenelle 550 euroa 
ja opiskelijajäsenelle 23 euroa. Sosiologian vuositilausmaksu oli 55 euroa. Seuran tuotot olivat 
yhteensä 108537,94 euroa, josta jäsenmaksuja 18%, Sosiologia-lehden myyntituottoja 14%, 
valtionavustuksia 15%, muita avustustuottoja 12% ja muita tuottoja (sis. sosiologipäivien tuotot) 
41%. 
 
Seuran talous on ollut kertomusvuonna tappiollinen. Tilikauden tulos on 3588,13 euroa 
alijäämäinen. Vuoden 2016 tilinpäätös on laadittu erikseen. 
 
Opiskelijajaos 
 
Seuralla on opiskelijajaosto (WOP) esitti 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 Noora 
Hästbackalle (TY) työstä ”Paha olo iholla: Viiltelykokemukset ja ruumiillisuus nuorten 
kertomuksissa keskustelufoorumilla”. Palkintoraadin muodostivat Minna Ylilahti (JY, 
puheenjohtaja), Saara Koikkalainen (LaY), Päivi Armila (ISY), Marjaana Rautalin (TaY) ja 
Jukka Vuorinen (TY). Parhaasta Sosiologia-lehden artikkelista (2014−2015) palkittiin Mari 
Käyhkö Itä-Suomen yliopistosta artikkelista ”Kelpaanko? Riitänkö? Kuulunko? Työläistaustaiset 
naiset, yliopisto-opiskelu ja luokan kokemukset” (Sosiologia 1/2014). 

http://sosiologia.fi/abstracts/abstraktit2014.html#a_1_2014
http://sosiologia.fi/abstracts/abstraktit2014.html#a_1_2014
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