
Westermarck-seuran opiskelijajaoston toisen kokouksen pöytäkirja 5.3.2015 
Läsnä: Joonas Hihnala (puheenjohtaja), Rosa-Mari Levola (kokouksen sihteeri), Rosa Heikkinen, 
Jukka Sivonen, Uura-Liina Kouvonen, Anni Klemola, Renja Tolvanen, Kim Kronlund, Petro 
Leinonen, Reeta Kankaanpää, Aino Nevalainen 

1. Kokouksen avaus  
Avataan kokous klo 9.45. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta  
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Uura-Liina Kouvonen ja Jukka Sivonen. 

4. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksytään esityslista. 

5. Ilmoitusasiat ja Westermarckin kuulumiset 

5.1. Westermarckin kuulumiset: W-seuralla on kokous meneillään samaan aikaan. Seura on 
perustamassa kansallisen sosiologisen komitean, tiedeverkoston, jolta voi pyytää 
lausuntoja esim. päätöksentekoon. W-seuran sääntöjä ollaan päivittämässä nykyaikaan. 

5.2. Viestintäkokous: W-seuran viestintä pitää uudistaa. Kotisivut uudistetaan kokonaan. 
Sosiologia-lehden pohja tehdään Sosiologi-lehden kaltaiseksi. Seuraaville 
sosiologipäiville halutaan kehittää peli tms, jolla promotaan päiviä jo aikaisemmin ja 
jolla sosiologiaa voitaisiin popularisoida ulkopuolisille. WOP voisi hoitaa suunnittelun ja 
käytännön toteutus voitaisiin tilata ammattilaiselta. Elina Mikola W-seurasta on 
projektissa mukana. W-seurasta ja Sosiologia-lehdestä sekä WOPista tehdään uudet 
esitteet, joita voisi jakaa esim. fukseille. Seuran ja lehden esitteet suunnitellaan 
viestintätoimikunnassa, ja WOP hoitaa oman esitteensä. 

6. Päivien kulku 

6.1. Torstai: Avauspuheenvuorot klo 12.15, sen jälkeen yleisesitelmät. Lounas klo 14.30. 
Työryhmät klo 15. Yliopiston vastaanotto Lehtisalissa klo 19. Varjo-ohjelmaa 
Nypolenissa klo 19.30 alkaen. Woppilaisilla on siellä tarjoilu- ja siivousnakki. Klo 22 
lopetetaan myynti, siivotaan ja siivouksen jälkeen mennään Pörssitalolle jatkoille. 

6.2. Perjantai: Aamupala klo 9-11 Synnärissä. Samaan aikaan työryhmät klo 9-12. Lounas 
klo 12, W-seuran vuosikokous klo 13. Sitten gradupalkinnon jako ja lopuksi 
paneelikeskustelu. Saunailta Sivistyksellä klo 18 alkaen. Ei myyntiä, ei siivousta. 
Jatkopaikka on vielä auki. 



7. Muut tapahtumat  
Kesäohjelman järjestäminen olisi mukavaa, mutta voi olla vaikea sovittaa aikatauluja yhteen. 
Tapaamisen voisi järjestää Helsingissä esim. Kontaktin kesäjuhlien yhteydessä. Syksyllä 
Helsingissä järjestetään mahdollisesti yhteiskuntatieteilijäpäivät. 

8. Sosiologi-lehti 
Lehdellä menee hyvin ja uusi numero ilmestyi juuri. Kumpikaan päätoimittajista ei ole 
paikalla kertomassa lisää. 

9. Tiedottaminen  
Instagram-tili on luotu, ja Joonas on postaillut kuvia. Salasanan saa Joonakselta 
pyydettäessä. 

10. Ekskursion järjestäminen  
WOP järjestää Anomin kautta syksyllä ekskun Tukholmaan/Uppsalaan. Kaikki ovat 
tervetulleita mukaan. Matka-avustusta on haettu ja majoituspaikkoja tiedusteltu. WOPin 
budjetista riittänee rahaa. 

11. META  
Renja kirjoittaa blogipostauksen sosiologipäivistä. 

12. Kokouksen päättäminen  
Päätetään kokous klo 10.39. Seuraava kokous pidetään syksyllä Tampereella fuksiaisten 
yhteydessä.


