
Westermarck-seuran opiskelijajaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2013 

 

Jaos pyrkii vuonna 2013 tekemään jaosta yhtä tunnetummaksi opiskelijoiden keskuudessa. Jaoksen 

roolia sosiologian tunnetuksi tekemisessä lisää se, että Tampereella, Kuopiossa ja Joensuussa 

ensimmäisen vuoden opiskelijat eivät enää aloita sosiologian pääaineopintoja vaan 

monitieteisemmät opinnot. Tämän tuo omat haasteensa jaoksen toimintaan ja tiedottamiseen. Jaos 

pyrkii myös omalta osaltaan edistämään sosiologian opiskelijoiden edunvalvontaa, 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luomaan yhteistyötä ainejärjestöjen välille. 

 

Tapahtumat 

Opiskelijajaoksen toiminta on rakentunut keskeisten tapahtumien ympärille. Niihin on kuulunut 

vuosittaiset Sosiologipäivät ja niiden yhteydessä opiskelijoiden illanvietto, jaoksen oma ekskursio 

sekä edustajien kokoukset ja niiden yhteydessä vietetyt kaikille avoimet tapahtumat. Muitakin 

tapahtumia voidaan järjestää, jos edustajien motivaatio ja käytettävissä olevat varat riittävät. 

Hyvänä keinona tavoittaa mahdollisimman paljon opiskelijoita, on järjestää tapahtuma paikallisen 

ainejärjestön kanssa.  

Lisäksi ainejärjestöt voivat kutsua muiden ainejärjestöjen jäseniä tapahtumiinsa Wopin välityksellä, 

mitä on jaoksen puitteissa jonkin verran tehtykin. Tästä mahdollisuudesta on hyvä muistuttaa 

ainejärjestöjä. 

 

Ekskursio  

Muutamana edellisenä vuonna jaos on järjestänyt ekskursion johonkin Euroopassa sijaitsevaan 

kaupunkiin. Ekskursio on hyvä järjestää, jos sen vaatimat puitteet saadaan ajoissa kuntoon ja 

lähtijöitä on tarpeeksi. Ehdotuksina on tullut Puola ja Glasgow Skotlannissa. 

 

Turun Sosiologipäivät 21.-22.3.2013 

Opiskelijoille järjestetään perinteinen illanvietto 22.3., mutta sen lisäksi pyritään järjestämään myös 

muuta opiskelijoille suunnattua ohjelmaa. Esimerkiksi varjoruokailu, virallisen illanvieton 

ruokailun tilalla, hemmottelisi opiskelijoiden kukkaroita. 



Turussa pohditaan myös mahdollisuuksia yhteiselle ja edulliselle majoitukselle, mikä helpottaisi 

opiskelijoiden osallistumista ja keräisi opiskelijat tiiviisti yhteen helpottaen verkostojen luomista.  

 

Tapahtumat kokouksien yhteydessä 

Vuonna 2012 jaos järjesti kokouksien yhteydessä paikallisen ainejärjestön/muun toimijan kanssa 

tapahtumia. Tapahtumien järjestämisessä voidaan käyttää luovuutta; esimerkkeinä vierailu 

sosiologian luennolla, museossa tai muussa kulttuuritapahtumassa yhdistettynä illanviettoon.  

 

Kokoukset 

Jaoksen neljä kokousta on syytä järjestää jonkin tapahtuman yhteyteen, jotta niihin on 

mielekkäämpää matkustaa myös vähän kauempaa. Tarvittaessa kokouksia voidaan järjestää myös 

enemmän (esimerkiksi virtuaalisena kokouksena). Puheenjohtajan tulisi lähettää jonkinlainen 

esityslista ennen kokousta edustajille, jotta kokouksen eteneminen pysyisi mielekkäänä. Jokaisesta 

kokouksesta kirjoitetaan pöytäkirja tai muistio, jotka julkaistaan jaoksen kotisivuilla. Blogissa tai 

Facebookissa edustajat voivat kommentoida jotain kokouksen keskeistä asiaa, näin avattaisiin 

edustajien toimia ja luotaisiin keskustelua. 

 

Tiedottaminen 

Jaoksella on käytettävänä kolme kanavaa blogipohjaiset nettisivut, Facebook-sivu ja 

sähköpostilista, joista viimeinen on lähinnä edustajien väliseen käyttöön, mutta sekään ei ole 

suljettu kiinnostuneilta. Myös ainejärjestöjen sähköpostilistoja tulee käyttää aktiivisesti 

tapahtumista tiedottamiseen.  

Blogin tasaisen päivittämisen takaamiseksi on syytä harkita kiertävää kirjoitusvuoroa ja 

kirjoittamisen tueksi on hyödyllistä yhdessä miettiä joitain teemoja, joista voi kirjoittaa.  Blogin 

tarkoitus on antaa tietoa, herättää keskustelua ja kiinnostusta niin Woppia kuin sosiologiaakin 

kohtaan.  

Vuoden 2012 loppuun mennessä jaoksella pitäisi olla uudet kotisivut. Sivuille kerätään lista siitä, 

mitä erikoista kussakin yliopistossa voi opiskella. Esimerkiksi mitä maisteriohjelmia on, mitä 

tutkimusaloja voi opiskella ja mihin sosiologia on suuntautunut kussakin yliopistossa. Sivuja tulisi 

kehittää niin, että pääainettaan miettivän voisi sivujen kautta tutustuttaa siihen mitä yleisesti 

sosiologian opiskelu voi tarjota, tämä tulee varmasti olemaan tarpeellista, kun pääaineeton 



sisäänpääsy yliopistoissa lisääntyy. Aloitimme tietojen keräämistä jo syksyllä 2012. Kotisivuilla 

julkaistaan myös kokouspöytäkirjat. 

Muuta sisältöä voi jaos keksiä lisää vuoden aikana itse. Esimerkiksi aikaisemmissa 

toimintasuunnitelmissa mainitaan työ- ja harjoittelupaikkailmoitusten julkaiseminen. 

Facebook-sivulla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista ja muistutetaan nettisivujen 

päivityksistä, mutta Facebookin avulla on viestintää helppo kehittää edelleen. 

Sähköpostilistaa tullaan käyttämään kokouksista tiedottamiseen ja asioiden käsittelyyn, sillä 

kokouksia järjestetään niin harvoin, että kaikista asioista keskusteluun ei niissä jää tarpeeksi aikaa. 

Listalla roikkujat siivotaan pois joulukuussa 2012, joten tämän tekeminen on tuskin tarpeellista 

vuonna 2013. 

Yksi tärkein jaoksen tiedotustehtävistä on opiskelijajaoksesta, Westermarck-seurasta ja Sosiologia-

lehdestä kertominen uusille opiskelijoille. Tulevanakin vuonna pyritään saamaan kaikissa 

kaupungeissa jo hyväksymiskirjeen mukaan tietoa jaoksesta, mikä edellyttää edustajien yhteistyötä 

ainejärjestöjen tuutoreiden kanssa. Erityisesti syksyllä edustajien on oltava aktiivisia omissa 

ainejärjestöissään jaoksen tunnetuksi tekemisessä. 

 

Pestien jakaminen 

Edellisvuosien toimintasuunnitelmissa on suositeltu pestien jakamista, mikä on edelleenkin 

kannatettavaa. Tiedottaminen on jaoksen jatkuva haaste, sen tähden voi harkita esimerkiksi 

seuraavia tehtäviä: blogi-vastaava, joka pitää huolen, että blogia päivitetään; tiedotus- ja 

mainosvastaava, joka voisi kirjoittaa tiedotteet jaokseen ja tapahtumiin liittyen, ettei jokaisen 

edustajan tarvitse itse niitä kirjoittaa; web-vastaava (kotisivut, Facebook-sivu, sähköpostilista) ja 

sihteeri kannattaa valita myös koko vuodeksi. Muita tehtäviä ovat puheenjohtaja, edustaja 

johtokunnassa sekä hänen varajäsenensä ja ekskursio-vastaavat.  

Vuonna 2013 jaoksen puheenjohtajana toimii Sanna Kailaheimo Turun yliopistosta ja johtokunnan 

opiskelijajäsenenä Joonas Lindeman Helsingfors social- och kommunalhögskolan`sta. 

 

Muuta 

Vetoomuksen tekeminen Sosiologipäivien matkakulujen korvaamisesta toimi vuonna 2012. 

Kuitenkin eri yliopistoissa on edelleen eri käytännöt. Jos jaos katsoo tarpeelliseksi, voidaan 

vetoomus tehdä myös vuonna 2013. Jaoksen yksi tehtävistä, onkin sosiologian opiskelijoiden 



edunvalvontaa. Wopin kautta voisi tehdä esimerkiksi aloitteita jotka liittyvät sosiologiaan ja 

sosiologian opetukseen Suomessa 

 

Ehdotus jaoksen kalenteriksi: 

Tammi-helmikuu: Ensimmäinen kokous + tapahtuma: Sosiologipäivien suunnittelua, ekskursio? 

Maaliskuu: Sosiologipäivät + kokous: Mitä aineistoa fukseille jaetaan? 

Syyskuu: Kolmas kokous: Jaoksen & lehden mainostaminen fukseille, ekskursio?  

Loka-marraskuu: Neljäs kokous. 

On myös hyvä pohtia vuoden budjettia, mihin on varaa ja mihin budjetoidaan. 

 

Jaoksella on eriomaisia vakiintuneita käytäntöjä joista kannattaa pitää kiinni, kuitenkaan uuden 

kokeilu ja kehittäminen ei ole pahasta. Vastuuta tulee jakaa ja ainejärjestöjen kanssa toimintaa 

kannattaa kehittää edelleen. Edustajien innokkuus, sitoutuminen ja innovatiivisuus, on kaiken A ja 

O. Uudet yliopistojen sisäänottosysteemit askarruttavat jaostossa. Jääkö sosiologia marginaaliseksi 

oppiaineeksi ja mikä voisi olla Westermarck-seuran tulevaisuus pitkällä tähtäimellä? 

 

Kuopiossa 28.11.2012 

Anniina Jaako 

Westermarck-seuran opiskelijajaoksen puheenjohtaja 2012 

 


