
Westermarck-seuran opiskelijat WOP

Toimintakertomus 2017

Vuosi 2017 WOP:issa ja sen hallituksessa

Vuonna 2017 Westermarck-seuran opiskelijat WOP pyrki paitsi toimeenpanemaan sen perinteisiksi  
valjastuneita tehtäviään, niin myös reformoimaan toimintaansa. Syitä uudistuksille oli löydettävissä  
niin WOP:n sisältä, kuin ulkopuoleltakin. Yhtäältä muutokset korkeakoulupolitiikassa ja 
esimerkiksi tutkintorakenteissa pakottivat pohtimaan kuinka WOP pystyisi olemaan edelleen  
relevantti toimija kansallisen tiedeseuran opiskelijajaostona, vaikka esimerkiksi sosiologian  
oppiainetta sulautettiin vuoden aikana entistä enemmän laajempiin tutkinto-ohjelmiin. Toisaalta  
WOP:n hallituksessa oli ylipäätään käynnissä tervehenkinen reflektio siitä, mitä olemme, miksi  
olemme ja miten voisimme olla jatkossa.

Vuosi ei kuitenkaan onneksi ollut pelkkää uudistumista ja eksistentiaalista kriisiä. Sosiologipäivät  
sujuivat maaliskuussa Tampereella niin WOP:n osalta kuin muutenkin varsin mallikkaasti,  
hallituksen kokoukset toimivat tärkeäksi nähtynä kokemusten jakamispaikkana muutoksien  
myllerryksessä ja ennen kaikkea kaikkia yhdistävä tekijä, sosiologia, vaikutti muutoksista  
huolimatta yhdistävän WOP:n jäsenistöä ilman hiipumisen merkkejä.

Tässä toimintakertomuksessa käyn läpi WOP:n ja sen hallituksen toimintaa. Kuten todettua,  
myllerryksen henki oli koko vuoden ajan vahva, mitä en suoraan sanoen ainakaan yhtä  
voimakkaana seuraaville hallituksillemme toivoisi. Täten yksi vuoden määrittävimpiä tekojamme  
oli aikaisempia vuosia vielä selkeämmin koota yhteen säännöstö, jonka perusteella seuraavien  
hallituksien on toivon mukaan hieman helpompi luovia toimiaan. Säännöstömme tullaan 
julkaisemaan Westermarck-seuran uusilla nettisivuilla, joille tuotamme muutenkin edustus-
kautemme lopputöiksi ''Opiskelijalle''-osioon sisältöä. Säännöstön kehystäessä tulevaisuuden 
kannalta ja yleisemmältä tasolta kuvaillen toimintaamme, keskitytään tässä toimintakertomuksessa  
tiivistämään mitä olemme juuri tämän vuoden aikana tehneet.

Kokoukset ja sisäinen kommunikaatio

WOP.n hallitus kokousti tuttuun tapaan neljästi vuoden aikana. Kokoukset painottuivat tänä vuonna  
puheenjohtajuuden mukana Tampereelle (kokouksista 3 oli siellä, 1 Helsingissä), mutta  
kokouspaikkaa tuettiin muutenkin kuin puheenjohtajan toimesta mm. kätevien liikenneyhteyksien  
takia. Jokaisessa kokouksessa olikin vähimmillään aina viidestä eri yliopistosta edustajia, mikä  
takasi sen, että WOP:n funktio sosiologiaa Suomessa opiskelevien keskusteluareenana toteutui1.

Kokouksissamme oli tilaa niin konkreetisille asioiden järjestämisille ja suunnitteluille, kuin  
yleisemmällekin keskustelulle. Erityisen paljon keskustelua herättivät tänä vuonna korkea-
koulutuksen maksullisuus, yhteisten pääsykokeiden mahdollisuus sosiologiaa opiskelemaan 
hakeville sekä sosiologian fuusioituminen laajempiin tutkinto-ohjelmiin. Yhteisiä pääsykokeita  
koskevista ajatuksistamme kokosimme koosteen Westermarck-seuran hyödynnettäväksi, muita  
näkemyksiämme tuotiin esille emoseurassamme opiskelijajäsenien välityksellä.

Kokoustamisen lisäksi hallitus piti keskinäisesti yhteyttä läpi vuoden Slack-ohjelman välityksellä.  
Slack todettiin hyödylliseksi työskentely-ympäristöksi yhteiseen Google Driveen yhdistettynä,  

1 Pöytäkirjat kokouksistamme tarkempine aihesisältöineen ovat tämän dokumentin lopussa.



mutta valitettavasti myös ongelmia ilmeni. Slack-viesteistä jäi joskus tietämättömistä syistä  
tulematta sähköposti-ilmoituksia, mikä tietysti kangisti yhteydenpitoa. Tällöin jouduttiin  
yhteydenpitoa järjestämään muiden väylien kautta.

Viestintä

Viestinnässä WOP:lla olisi edelleen parannettavan varaa. Tiedeseuran opiskelijajaoston rooli ei ole  
lähtökohtaisestikaan helpoin paikka järjestää yhtenäistä viestintää, mutta suurin virhe tehtiin siinä,  
ettei tänä vuonna erikseen hallituksellemme määritetty viestintävastaavaa. Tärkeimmät ilmoitukset  
ja päätökset toki pääsivät perille niin WOP:n Facebookin kuin hallituslaisten ainejärjestö-
jalkauttamistenkin kautta, mutta muuten esimerkiksi Instagram-tilin käyttö ja blogipostauksien  
kirjoittaminen jäivät valitettavan vähälle.

Sosiologipäivien opiskelijaohjelma Tampereella 22.-24.3.2017

Tuttuun tapaan WOP:n toiminta kiihtyi ja kulminoitui alkukevään aikaan, jolloin Sosiologipäivät  
järjestettiin. Tänä vuonna Tampereella järjestetyt päivät kokosivat yli 200 opiskelijaa osallistumaan  
niin viralliseen ohjelmaan, kuin WOP:n ja Tampereen Yliopiston yhteiskuntatutkimuksen/  
sosiaalitieteiden ainejärjestö Interaktion yhteistyössä järjestämään opiskelijaohjelmaankin. Avaan  
seuraavaksi päivien opiskelijaohjelmaa, mikä on perinteisesti ollut näkyvimpiä WOP:in toimia 
hallitusvuoden aikana.

Opiskelijaohjelma alkoi Tampereella jo päiviä edeltäneenä keskiviikkona, jolloin opiskelijoita  
kutsuttiin TOAS Markuksentorille katsomaan päivien teemaa eli ylimäärää sivuavaa Powaqqatsi-
klassikkoelokuvaa ja viettämään tämän jälkeen rento ilta saunomisen ja toisiinsa tutustumisen  
merkeissä. Paikalla oli ennen tapahtumaa kokoustaneen WOP:n hallituksen lisäksi noin 40  
opiskelijaa.

Torstaina päivien virallisen ohjelman jälkeen tarjolla oli ensin kaksi opiskelijatapahtumaa, sitten  
koko Sosiologipäivien konferenssivieraita yhteen koonnut illanvietto Klubilla. Illanvietoista  
kookkaampi vaihtoehto oli Messukylän työväentalolla järjestetyt ’’Sitsit’’, joilla perinteinen  
akateeminen pöytäjuhla laitettiin heittomerkkeihin sisällöllisten muutoksien takia. ’’Sitseillä’’ ei  
esimerkiksi ollut rangaistuksia, eikä ennaltamäärättyjä, saati sukupuolitettuja, istumapaikkoja.  
Lisäksi perinteisten sitsilaulujen laulamisen sijaan järjestimme paikalle Youtube-karaoken, jossa  
mitä tahansa kappaletta sai toivoa ja lyriikat projisoitiin videotykillä kaikkien seurattaviksi. Laulu  
raikasikin koko illan ajan ja juhlijoiden jaksamisen varmisti illan vegaaninen menu, joka oli niin  
täyttävä kuin edullinenkin (8/6e). Juhlijoita oli paikalla 100 ja saatu palaute tapahtumasta varsin  
positiivista.

Toinen torstai-illan ohjelma kulki nimellä ’’Alt-rentoilua ja sosiologista visailua’’. Noin 50 henkilöä 
jälleen Markuksentorille koonneessa tapahtumassa tarjottiin ruokaa, saunomismahdollisuus ja  
sosiologiahenkinen tietovisailu. Markuksentorilla meno oli varsin rento ja visa saavutti suosiota,  
samoin kuin Klubilla järjestetyt bileet, joihin molemmista tapahtumista siirtyi opiskelijoita sankoin  
määrin.

Perjantai-iltapäivänä järjestettiin vielä Tampereen Yliopiston Linna-rakennuksen viidennessä  
kerroksessa opiskelijoiden brunssi. Brunssimenu (3e) sisälsi hintaan nähden mieltäräjäyttäviä 
herkkuja, kuten valkohomejuusto/päärynä- ja tomaatti/pestoleipiä. Noin 70 paikalle saapuneen  
opiskelijan brunssin kruunasi SYY:n paikalle järjestämä kahvitarjoilu.



Sosiologi-lehti

Kahdesti vuodessa julkaistava Sosiologi-lehti jatkoi vuoden aikana toimintaansa päätoimittajien  
Elina Huttusen ja Oskari Lappalaisen johdolla. Lehteen saatiin tuotettua varsin laadukasta sisältöä  
ja lehti myös painettiin ensimmäistä kertaa Sosiologipäivien yhteydessä. Vuosi oli siis Sosiologin  
kantilta oikein onnistunut. Parannettavan varaa kuitenkin aina löytää, kun sellaista hakee ja lehden  
kannalta tällaisia kehityssuuntia ovat entistä tiiviimpi yhteistyö WOP:n hallituksen kanssa, missä 
vauhtiin jo hieman päästiinkin vuoden aikana, sekä entistä enemmän myös alkuvaiheissa olevien 
opiskelijoiden kirjoituksien saaminen lehteen.

Ekskursio

WOP oli pitkin vuotta yhteyksissä HY:n Soc/Kom:n ainejärjestö Habitus rf:ään, jonka ekskursiolle  
Tarttoon myös WOP:laisten oli mahdollista lähteä mukaan. Ekskursiota mainostettiinkin niin  
WOP:n kuin monien sosiologian ainejärjestöjenkin kautta, mutta valitettavasti Tarttoon ei loppuen  
lopuksi lähtenyt kuin habituslaisia. Ei ole mahdollista nostaa esille yksittäistä syytä sille, miksei  
tapahtuma innostanut WOP:laisia ekskursiolle, mutta jatkon kannalta tulisi huomiota kiinnittää  
entistäkin enemmän tarpeeksi edulliseen ekskursion hintaan sekä tapahtumasta vieläkin  
aikaisemmin tiedottamiseen.

Lopuksi

Ohessa on listaus vuoden 2017 edustajista ja pitämämme kokousten pöytäkirjat. Useampaan 
otteeseen mainitun ja seuraaville hallituksille hyödynnettäväksi luodun WOP:n säännöstön taas  
löytää vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta. Kiitän vuoden 2017 hallitusta mielekkäistä 
kokouksista, avaavista keskusteluista ja hyvästä yhteishengestä.

Tampereella 20.12.2017
Olli Tiikkainen
Westermarck-seuran opiskelijoiden WOP:n puheenjohtaja
Tampereen Yliopiston edustaja

Hallituksen edustajat vuonna 2017

Helsingin Yliopisto: Joonas Pitkänen, varajäsen Tiina Malin
Itä-Suomen Yliopisto, Joensuun kampus: Aino Nevalainen

Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion kampus: Anna Hellsten
Jyväskylän Yliopisto: Viivi Kaikkonen, varajäsen Mikko Piltonen

Lapin Yliopisto: Henna Välimäki
Tampereen Yliopisto: Olli Tiikkainen (PJ), varajäsen Tuulia Lerkkanen (VPJ)

Turun Yliopisto: Mirka Lappalainen, Venla Savola
Svenska social- & kommunalhögskolan: Ida Söderström, varajäsen Rosa-Mari Levola

Åbo Akademi: Jasmin Öberg

Westermarck-seuran hallituksen opiskelijaedustajat: Olli Tiikkainen & Rosa-Mari Levola



Westermarck-seuran opiskelijat WOP 

Vuoden 2017 hallituksen 1. kokous 

Tampereen Yliopisto 31.1.2017 klo 15 

Puheenjohtaja: Olli Tiikkainen (Tampereen Yliopisto) 

Sihteeri: Tuulia Lerkkanen (Tampereen Yliopisto) 

Paikalla: Mirka Lappalainen (Turun Yliopisto), Viivi Kaikkonen (Jyväskylän Yliopisto), 
Joonas Pitkänen (Helsingin Yliopisto), Venla Savola (Turun Yliopisto), Anna Hellsten 
(Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio), Olli Tiikkainen (Tampereen Yliopisto), Tuulia Lerkkanen 
(Tampereen Yliopisto), Aino Nevalainen (Itä-Suomen Yliopisto, Joensuu; skype-yhteys) ja 
Jasmin Öberg (Åbo Akademi). 

1. Kokouksen avaaminen 

Kokous avattiin ajassa 15.17. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Totesimme kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Sihteerin & pöytäkirjantarkastajien valinta 

Sihteeriksi valittiin Tuulia Lerkkanen. Mirka Lappalainen ja Viivi Kaikkonen valittiin 
pöytäkirjantarkastajiksi. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyimme esityslistan sellaisenaan. 

5. Yleiset ilmoitusasiat 

Puheenjohtaja Olli Tiikkainen toivotti vielä kertaalleen kaikki tervetulleeksi kokoukseen ja kertoi  
lyhyesti Westermarck-seuran opiskelijoiden ja sen hallituksen toiminnasta sekä kokouskäytännöistä. 

6. Kuulumiset Westermarck-seuran kokouksesta 

Westermarck-seura kokousti perjantaina 27.1. Helsingissä. Olli ei ollut paikalla, mutta Rosa-Mari  
Levola Helsingistä oli ollut paikalla kokouksessa, ja lähetti muistion kokouksesta. Kyseisessä  
kokouksessa: 

- Sosiologian jatko-opiskelijoille valittiin oma edustaja, Veera Kinnunen, Lapin yliopistosta.



- Vuoden sosiologinen teko -palkinnosta keskusteltiin (järjestetään tänä vuonna ensimmäistä  
kertaa). Palkinnon voittaja julkistetaan Sosiologipäivillä. Tulevina vuosina WOPilta toivotaan  
ehdotuksia.

- Sosiologipäivien ilmoittautumisjärjestelmä ei ole vielä toiminnassa, mutta muuten järjestelyt ovat  
sujuneet hyvin.

- Kokouksessa myönnettiin Sosiologin painokuluihin 125€, eli WOPilta ei välttämättä tarvita tekstiä  
jäsenkirjeeseen. Sosiologi-lehti tulee konferenssikassiin jaettavaksi Sosiologipäiville.

- Paperisesta jäsentiedotteesta luovutaan W-seurassa, ja sen sijaan opiskelija palkataan hoitamaan  
sosiaalista mediaa.

- Opetusministeriö on kysynyt eri tieteenalojen järjestöiltä mielipiteitä siitä, että yliopistoissa  
muutettaisiin sisäänottokäytäntöjä ja valtakunnalliset pääsykokeet tulisivat käyttöön kaikille aloille.  
Suunnitelmassa siis luotaisiin yksi yhteinen yhteiskunt-atutkimuksen pääsykoe, joka pätisi kaikkiin  
yliopistoihin. Westermarck- seurassa aiotaan perustaa työryhmä lausunnon muodostamiseksi ja 
muutoksen varalta harkitaan myös apurahan hakemista lukio-opetukseen soveltuvan sosiologian 
oppikirjan työstämistä varten. WOP:n mielipiteitä kaivattaisiin tutkinto- ohjelmiin sisäänotosta ja  
laajoista kandintutkinnoista.

- Keskustelimme eritoten valtakunnallisesta pääsykokeesta ja pohdimme mahdollisen uudistuksen  
hyötyjä ja haasteita tuottavia puolia. Toisaalta hyvää tässä olisi se, että jos hakija haluaa päästä  
lukemaan yhteiskuntatutkimusta, niin tällainen uudistus säästäisi hakijan aikaa, koska tarvitsisi  
lukea vain yhteen pääsykokeeseen.

- Toisaalta keskustelua herätti myös eri yliopistojen yhteiskuntatutkimusalan erilaiset  
suuntautumisvaihtoehdot. Vaikuttaisiko pääsykoekäytäntöjen muutokset myös opetuksen sisältöön;  
tulisiko esimerkiksi opetuksesta valtakunnallisesti yhtenäisempää eri yliopistoissa? Entä suosisiko  
yhteiset pääsykokeet liikaa Etelä-Suomen hakijoita? Eikö eri suuntautumisvaihtoehdot olisi hyvä  
säilyttää monipuolisuuden vuoksi? Mietimme myös, onko henkilökunnan mielipidettä kysytty  
uudistusehdotusta koskien.

- Päätimme, että WOP:in hallituksen lausunnossa voitaisiin pyrkiä muodostamaan yhtenevä 
mielipide koskien yhteisiä pääsykokeita ja laajoja kanditutkintoja. Päätimme palata asiaan  
seuraavassa kokouksessa, ja kukin tahoillamme mietimme tätä lausuntoa ennen seuraavaa  
hallituksen kokousta.

7. WOP:in hallituksen edustajat 2017: esittelyt ja ajankohtaiset asiat

- Teimme esittelykierroksen, jolla jokainen edustaja kertoi hieman taustastaan, kotiyliopistostaan,  
ainejärjestöstään ja sosiologian opiskelemisesta. Sovimme jättävämme henkilökohtaiset esittelyt  
pöytäkirjan ulkopuolelle, mutta ajankohtaisina asioina ylös nousi seuraavat seikat:

- Tampereen Yliopistolla on käynnissä poukkoileva Tampere3-hanke, sekä paluu tiedekuntiin; 
sosiologia siirtyy muiden yhteiskuntatutkimuksen (entisten sosiaalitieteiden) oppiaineiden kanssa  
yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksiköstä yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Muille yliopistoille  
suositeltiin käytäntönä Interaktion perinteistä valmennuskurssia, joka on siis opiskelijoiden  
järjestämä.

- Turun Yliopistossa on käynnissä kandidaatin tutkinto-ohjelman uudistus ja ainejärjestöjen kesken 
pohditaan järjestöjen tulevaisuutta. Taloussosiologian oppiaine täyttää tänä vuonna 50 vuotta.

- Jyväskylän Yliopistossa on ensi syksyllä tiedossa tutkintorakenneuudistuksia, jonka seurauksena 
mm. mahdolliset sosiologian opiskelijat hakevat yhteiseen yhteiskuntatieteen kandiohjelmaan.  
Käytännön asiat tuntuvat kuitenkin olevan vielä jokseenkin vaiheessa ja esimerkiksi ainejärjestöjen  



tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä jossain määrin auki. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta myös  
yhdistyi humanistiseen tiedekuntaan.

- Åbo Akademissa yhteiskuntatieteet tulevat yhdistymään kauppatieteiden kanssa. Uusia sosiologian 
opiskelijoita tulee valitettavan vähän Åbo Akademiin, osasyynään ainakin se, että muita  
sosiaalitieteitä ei paikalla opeteta (ovat Vaasassa). Sosiologian läsnäolo-opetus on ollut myös  
vähäistä, mutta ainejärjestö Anomi on pyrkinyt pysymään aktiivisena ja houkuttelemaan 
opiskelijoita lukemaan sosiologiaa ainakin sivuaineena.

- Helsingin Yliopistossa kandiohjelmat muuttuvat koko yliopiston tasolla – sosiologia, 
yhteiskuntaoppi, sosiaalipsykologia ja sosiaalityö tulevat yhdistymään yhdeksi tutkinto-ohjelmaksi.  
Tutkintorakenteen uudistus vaikuttaa Hesingissäkin ainejärjestöihin; yhtenä ratkaisuna Helsingissä  
yhteinen ainejärjestö Konstruktio, joskin vanhatkin ainejärjestöt säilyvät oppiainejärjestöinä.

- Itä-Suomen Yliopiston Kuopion kampuksella tutkintorakennemuutokset on tehty ja malli  
muistuttaa paljon Tamperetta. Aloituspaikkoja ollaan Kuopiossa vähentämässä. Ennen otettiin  
sisään 45 opiskelijaa, nyt vain 30. Itä-Suomen Yliopiston Joensuun kampuksella on tulossa  
yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Praxiksen vuosijuhlat Sosiologi-päivien jälkeen.

- Vaihdoimme laajalti kokemuksiamme opiskeluidemme yhtenäisyyksistä ja eroista, sekä  
keskustelimme myös yleisesti WOP:n tulevaisuudesta. Tiedotukseen pitäisi panostaa, ja voisimme  
pyrkiä tekemään enemmän yhteistyötä eri yliopistojen ja ainejärjestöjen välillä. Blogin 
uudistaminen on suunnitelmissa. Pohdimme, että aktivoisimme WOPin Instagram-tilin kunnolla, ja  
käyttäisimme sitä kaikki yhdessä. Hallituslaiset voisivat myös päivittää blogia yhdessä ja  
ahkerammin.

8. Sosiologipäivät 23.-24.3.2017 Tampereella

- Sosiologipäivien teemana on tänä vuonna ylimäärä. Puhuimme siitä, kuinka konferenssin 
osallistumiskynnys on (onneksi) matala ja kuinka päiville tulisi aktiivisesti kannustaa sosiologian 
opiskelijoita mukaan. Keskustelimme sosiologipäivien varjo-ohjelmasta. Ohessa ohjelman  
pääpointit:

- Järjestetään opiskelijoille majoitusmahdollisuus ensisijaisesti sohvasurffauksen kautta. Päiville  
tulevat voivat etsiä Facebook-ryhmän välityksellä itselleen majoituksen Tampereelta. Kuitenkin  
myös hostelli- & hotelliyöpymisen mahdollisuus järjestetään opiskelijoille.

- Keskiviikko-iltana 22.3. järjestetään etnografinen kapakkakierros, jonka jälleen on luvassa jatkot 
ja saunomista. Aiotaan tehdä tästä – niin kuin muistakin varjo- ohjelmista – mitä pikimmiten  
Facebook-tapahtuma, jota sitten jaetaan WOP:in ja ainejärjestöjen kautta.

- Torstai-illalle 24. on luvassa kaksi vaihtoehtoista illanvietto-ohjelmaa: sitsit Messukylän  
työväentalolla, teemanaan sosiologia & ylimäärä, klo 20-23. Samaan aikaan tarjolla rentoa  
illanviettoa Tammelassa ja saunomismahdollisuus. Luvassa täälläkin on pienimuotoista ohjelmaa.

-Yhteiset jatkot järjestetään torstaina Klubilla, missä sitä ennen on ohjelmassa tutkijoiden ja  
henkilökunnan illallinen. 

-Perjantaiaamupäivänä järjestetään brunssi yliopistolla. 

- Seuraava WOP:in kokous pidetään keskiviikkona 22.3 alkuillasta.

9. Sosiologi-lehden terveiset

- Painettu versio Sosiologista ilmestyy ensimmäistä kertaa. Lehteä jaetaan Sosiologipäivillä  
konferenssikasseissa. Huomasimme, kuinka lehden kirjoituskutsussa ei mainita kunnolla teemaa –  



tätä alleviivattava jatkossa perusteellisemmin, jotta saadaan opiskelijoita enemmän kirjoittamaan.  
Mainostukseen muutenkin hyvä panostaa jatkossa enemmän.

10. Ekskursio/muut WOP:in tapahtumat

- Keskustelimme ekskursion järjestämisestä, ja pohdimme, mikä voisi olla hyvä paikka ja halpa  
kohde ekskursiolle, jonka ajankohta olisi ensi syksy. Päätimme, että pohdimme seuraavaa kokousta 
varten tätä ekskursion mahdollisuutta. Toinen vaihtoehto olisi järjestää ekskursion sijaan jotakin 
vaihtoehtoista ohjelmaa esimerkiksi kesällä. Mikäli keksitään hyvä idea seuraavaan kokoukseen 
mennessä, niin määritetään ekskursiolle myös vastaava. Päätimme valita yhteydenpitovälineeksi  
Slack-sovelluksen, jonka välityksellä voidaan jatkossa pitää yhteyttä tämän vuoden hallituslaisten ja  
Sosiologi-lehden päätoimittajien kanssa.

11. Muut esille tulevat asiat

- Muita asioita ei noussut esille.

12. Kokouksen päättäminen

- Päätimme kokouksen ajassa 17.22. 



Westermarck-seuran opiskelijat WOP

Vuoden 2017 hallituksen 2. kokous

Tampereen Yliopisto 22.3.2017 klo 17

Puheenjohtaja: Olli Tiikkainen

Sihteeri: Anna Hellsten

Paikalla: Olli Tiikkainen, Rosa-Mari Levola, Aino Nevalainen, Venla Savola, Ida Söderström, 
Henna Välimäki, Viivi Kaikkonen, Joonas Pitkänen

1. Kokouksen avaaminen

- Avattiin kokous ajassa 17.07.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Sihteerin & pöytäkirjantarkastajien valinta

- Sihteeriksi valttiin Anna Hellsten.

4. Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi

5. Yleiset ilmoitusasiat

- Valtakunnalliset pääsykokeet ja laajat kanditutkinnot. Westermarck-seuran kokouksessa 
keskusteltiin pääsykoekirjasta. Esimerkiksi opiskelijoilla oli aiemmin paremmat lähtötaidot, kun  
kokeessa oli kirja, eikä artikkeleita. Monet WOPin jäsenistä olivat kommentoineet artikkelipohjaista  
koetta.

- Hakijan kannalta hakeminen on helpompaa ja yksinkertaisempaa, jos koe on valtakunnallisesti  
yhteinen, mutta ongelmana esiintyy alojen moninaisuus.

- Syrjäseutuopiskelijan kannalta valtakunnallinen koe ja hakuvaihtoehto olisi ongelmallinen, sillä  
hakijamäärät vähenisivät tai sitten opintojen suoritusaste heikkenisi. Toisaalta hakeminen myös  
helpottuisi myös syrjäseutujen yliopistoihin.

- Pohdimme käytännön hakemista ja kohteiden arvottamisjärjestystä. Lisänä tähän huomioksi se,  
että ensikertalaiskiintiöt saattaisivat aiheuttaa myös paljon enemmän opintopaikasta kieltäytymisiä  
(jos joutuukin esim Joensuuhun viimeisenä vaihto-ehtonaan).

- Westermarck-seuralla on oma kanta ja sitä tullaan viemään eteenpäin, vaikka tämä ei nyt olekaan 
ideaali vaihtoehto järjestää valintakokeet. 

6. Sosiologipäivät 23.-24.3.2017 Tampereella

- Tervetuloa Sosiologipäiville! Keskiviikkona leffailta ja hengailua, torstaina kaksi ohjelmaa (sitsit 
ja saunailta) sekä illalla bileet Klubilla. Perjantaina brunssi.



- Blogikirjoitus & some-vastuu

Blogikirjoituksen tekee Henna Välimäki. Pyrimme somettamaan ainakin Sosiologipäiviltä ja 
jokaisen ainejärjestön omista tapahtumista enemmän.

7. Sosiologi-lehden terveiset

- Ensimmäinen painettu julkaisu ilmestyy nyt Sosiologipäivien alla. Sosiologi-lehdelle haetaan 
toimituskuntaan uusia jäseniä syksystä 2017 lähtien ja uusi päätoimittaja keväällä 2018.

8. Ekskursio/muut WOP:in tapahtumat

- Habitus ry ilmoittautuu hoitamaan käytännön järjestelyt excursiota varten ja WOP on tervetullut 
osallistumaan. Ehdotetaan pitkää viikonloppureissua viikolla 42. Samalla viikolla on kuitenkin 
todennäköisesti SYY ry:n järjestämät Syyspäivät ja pohdittiin samalla, että onko kohderyhmä liian 
paljon sama. Matkakohdetoiveena joku Itä-Euroopan maa, esim Tartto.

9. Muut esille tulevat asiat

-Ei muita asioita.

10. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.30.



Westermarck-seuran opiskelijat WOP

Vuoden 2017 hallituksen 3. kokous

25.10.2017 klo 16, Helsingin Yliopisto, Alexandria-rakennus

Paikalla: Olli Tiikkanen (puheenjohtaja), Mirka Lappalainen (sihteeri), Jasmin Öberg, Aino 
Nevalainen, Joonas Pitkänen, Elina Huttunen (Sosiologi-lehden päätoimittaja)

1. Kokouksen avaaminen

- Puheenjohtaja Olli Tiikkanen avasi kokouksen kello 16.16.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

- Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aino Nevalainen ja Elina Huttunen.

4.Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin esityslista yksimielisesti muutoksitta.

5. Yleiset ilmoitusasiat

- Tämän vuoden budjetti on hyvässä kunnossa ja sitä on runsaasti jäljellä. KeskusteltiinWOP:in  
budjetin käyttämisestä Sosiologi-lehden painamiseen.

6. Kuulumiset westermarck-seuran kokouksesta

- Olli oli paikalla Westermarck-seuran kokouksessa 8.9.2017.

- Kokouksesta yleisesti:

- Kokouksessa keskusteltuun Westermarck-seuran osallistumisesta Tieteiden yöhön.  
Suunnitteilla oli ollut ikääntymiseen ja hoivaan liittyvä työpaja, joka olisi avoinna yleisölle.  
Päätöstä ohjelmasta ei oltu vielä tehty. Tavoitteena saada näkyvyyttä Westermarck-seuralle  
ja sosiologialle.

- Kokouksessa oltiin keskusteltu yhteistyön tiivistämisestä Nordic Sosiological Associationin  
kanssa. Tämä näkyisi esimerkiksi niin, että Sosiologipäivillä olisi enemmän Pohjoismaista  
sosiologiaa. 

- Valtion apu tiedejournaaleille loppuu muilta kuin open access journaaleilta vuonna 2020. Tästä  
syystä Sosiologia-lehti muuttuu avoimeksi sähköisenä vuoden 2018 aikana. Oltiin 
keskusteltu siitä että tullaanko lehteä painamaan lisäksi. Kokouksessa oli keskusteltu myös  
siitä, miten Westermarck-seuran jäsenyys tulee muuttumaan open access uudistuksen myötä.  
Nykyään jäsenyyden mukana saa Sosiologia-lehden kotiin.

- 30.10. on Westermarck-seuran syyskokous Helsingissä. Ohjelmaa Paneeli, sosiologian 
tulevaisuus.

- Westermarck-seuran juhlaluento järjestetään marraskuussa Helsingissä. Opiskelijat toivotettiin  
tapahtumaan tervetulleiksi.  



- WOP:n kannalta tärkeää kokouksesta:

- Westermarck-seuran nettisivuja päivitetään ja Wopin siinä samalla. Jatkossa kaikki  
Westermarck-seuran ja Wopin asiat löytyisi loogisesti samasta paikasta. Mallia nettisivuille  
otetaan Norjan nettisivuista. Uusilla nettisivuilla tullaan julkaisemaan esimerkiksi 
kuukausittaista blogia.

- Keskusteltiiin twitterin ja instagramin käytöstä. Hankalaa koska jonkun pitää olla vastuussa. 

- Yleisesti Westermarck-seuran kokouksessa tuli ilmi että sosiologia kohtaa paljon muutoksia  
joka puolella.

- Sosiologipäivien puhuja varmistunut: Amsterdamin yliopistosta antropologi.

7. Sosiologi-lehden terveiset

- Sosiologi-lehti etsii uutta päätoimittajaa. Pyydettiin että levitetään sanaa opiskelijoiden joukkoon.  
Jos päätoimittajuudesta on jotain kysyttävää niin voi olla yhteydessä huttunen.elina@gmail.com 
Lehteä olisi mahdollista lähteä kunnolla kehittämään eteenpäin. 

- Keskusteltiin Sosiologi-lehden ja Wopin yhteistyön kehittämisestä. Lehti pitäisi tuoda lähemmäs  
opiskelijoita. Esimerkiksi nimenmuutos ja brändäyksen kehittäminen voisi olla toimivia keinoja.

- Sosiologin seuraava numero ilmestyy perjantaina 29.9.

- Keskusteltiin myös yleisesti Wopista ja Sosiologi-lehdestä tiedottamisesta.

8. Ekskursio Tarttoon 9.-12.11.

Ekskursion vetovastuu on Habituksella.

Aikataulu:

·Torstaina iltapäivällä Helsinki->Tallinna ja bussilla Tarttoon

· Perjantaina yliopistolle vierailemaan

· Lauantaina jotain kivaa, eli ohjelma vielä auki

·Sunnuntaina kotiin.

- Keskusteltiin ohjelmasta Tartossa. Yleisesti oltiin sitä mieltä että pitäisi saada enemmän ohjelmaa 
jotta matka olisi kiinnostavampi osallistujille. Lauantain ohjelmaa pitää hioa.  

- Ekskursion budjetti ei ole vielä varmistunut. Omalta yliopistolta voi mahdollisesti hakea apurahaa  
ekskursioon, kunhan matkan ohjelma on opiskelua tukeva.

9. Sosiologipäivät Joensuussa 2018

- Sosiologipäivät järjestetään Joensuussa 15.-16.3.2018. Teemana syklisyys ja kierrot sosiologiassa. 
Päivien avaus tapahtuu torstaina 15.3. kello 13.00

- Ei ole vielä tiedossa, kuka tulee olemaan ensi vuoden WOP-edustaja Joensuussa. Keskusteltiin 
onko puheenjohtajuuden pakko siirtyä sosiologipäivien mukaan. Vaikeutena on esimerkiksi 
Westermarck-seuran kokouksiin osallistuminen ja tiedottaminen.

- Ohjelmaa: Työryhmiä, Illalla kaupungin vastaanotto, illallinen ja juhlat, Juhlapaikkana toimii 
ravintola Kerubi

- Keskusteltiin myös palautteesta tämän vuoden sosiologipäivistä. Pääosin tullut hyvää palautetta.

mailto:huttunen.elina@gmail.com


10. Keskustelua edustuskauden pituudesta ja edustajiston valinnasta

- Keskusteltiin WOP kauden pidentämisestä kaksivuotiseksi. Ongelmana olisi esimerkiksi miten  
puheenjohtajuus kiertäisi kahden vuoden kaudella. Mahdollisuus olisi että puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja olisi kahdesta Sosiologipäivien järjestäjäkaupungeista.

- Hyviä puolia olisi että kauden pituuden vuoksi toimintaan oltaisiin motivoituneempia ja saataisiin  
enemmän aikaan. Huono puoli voisi olla että kahden vuoden kauteen on haastavampi saada  
edustajia.

- Tuli ilmi että useissa ainejärjestöissä on tapahtumassa suuria muutoksia. Pohdittiin, olisiko 
Wopille paikkaa täyttää ainejärjestöjen laajentumisesta muodostuvaa tyhjiötä. Rooli sosiologian  
opiskelijoita yhdistävänä voimana voisi olla toimiva jatkossa.

- Keskusteltiin myös Wopin mainostamisesta yliopistoissa. Sosiologikahvit tyyppinen konsepti voisi  
olla toimiva wopin tuomiseen ihmisten tietoisuuteen.

- Käsiteltiin myös Wop edustajien tehtävistä eri yliopistoissa. Tällä hetkellä mitään selkeää ei ole,  
mutta säännöstön luomisen myötä toimintaan saisi jatkuvuutta.

11. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.01.



Westermarck-seuran opiskelijat WOP

Vuoden 2017 hallituksen 4. kokous

Tampereen Yliopisto, Linna-rakennus, 5. kerroksen monitoimitila 

8.12.2017 klo 16-18

Puheenjohtaja: Olli Tiikkainen

Sihteeri: Anna Hellsten

Paikalla: Tuulia Lerkkanen, Viivi Kaikkonen, Jasmin Öberg, Anna Hellsten, Elina Huttunen

1. Kokoukseen avaaminen

- Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.10

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Sihteerin & pöytäkirjantarkastajien valinta

- Valitaan sihteeriksi Anna Hellsten.

4. Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5. Yleiset ilmoitusasiat

- Uuden edustajiston valinta ja toiminnan käynnistäminen

- Uudet nettisivut ja säännöstö: Jokaisen edustajan tulisi lisätä tiedot ainakin omasta yliopistosta ja  
siihen liittyvästä sosiologian opiskelusta. Lisäksi esim linkkejä ainejärjestöihin ja muuhun  
opiskelijatoimintaan.

- Olli on tekemässä toimintakertomusta vuodesta 2017 ja toimintasuunnitelmaa vuodelle 2018.  
Lisäksi tulisi tuottaa vuosibudjetti, jotta jatkossa toimivilla hallituksilla olisi jotain 

6. Kuulumiset Westermarck-seuran kokouksesta

- Edustajiston kokouksessa WOPista oli Rosa-Mari Levola ja Syyskokouksessa Elina Huttunen.

- Syyskokouksesta:

*Uusien jäsenten määrä vähentynyt, jäsenhankintaa tulisi tehdä tehokkaammin.

*Kannustinjärjestelmä uusien jäsenten kohdalla.

- Edustajiston kokouksesta:

*Uusien jäsenten määrä on pienentynyt (muun muassa liittymislinkki ei ole toiminut).

*Asiaan on saattanut vaikuttaa esim koulutusohjelmien muutokset eri yliopistoissa.



*Westermarck-seura kannustaa WOPpia kasvattamaan jäsenistöään ja tukee sitä jakamalla 7€ per  
jokainen uusi liittynyt opiskelijajäsen.

*Jatkossa on siis tarkoitus tehdä parempaa rekrytoimista opiskelijoiden keskuudessa.

*Westermarck-seura on ollut yhteydessä NSAn kanssa ja on yrittänyt laajentaa yhteistyötään. 
Toimintaa toivotaan myös opiskelijoiden tasolla, esim järjestämällä pohjoismaisten sosiologian  
opiskelijoiden tapaaminen. Seuran sihteeri lupautui auttamaan prosessissa ja rahoitusta myönnetään.

*Sosiologi-lehden päätoimittajalle palkkion budjetoiminen mahdollisesti WOPin budjetista. Lehteä  
on tarkoitus kehittää eteenpäin ja keskusteltiin mahdollisista kehityssuunnista.

-> Keskustelua päätoimittajan pestistä saatavista opintopisteistä. Myös esim puheenjohtajan tai  
koko hallituksen mahdolliset opintopisteet nousivat keskusteluun. Käytäntöeroja eri yliopistoissa  
esiintyy.

7. Sosiologi-lehden kuulumiset

- Toimintaa on tarkoitus vakiinnuttaa ja rahoitusta käyttää WOPin budjetista.

- Päätoimittajahaku käynnissä niin kauan kuin uusia toimijoita löytyy. Tarkoitus saada enemmän  
opiskelijanäkökulmaa ja kontakteja opiskelijoihin.

8. Sosiologipäivät Joensuussa 2018

- Järjestelyt sujuvat hyvin. Joensuusta toimijat ovat olleet informaation suhteen aktiivisia. Iltabileet  
Kerubissa, pääpaikkana Metria.

- Ei opiskeleville Westermarck-seuran jäsenille ja yleinen osallistumismaksu nousee 5€.

9. Uudet edustajat

- Joensuun edustaja on hakusessa ja olisi nyt kriittistä tietää kuka tai ketkä tulevat hoitamaan  
Sosiologipäivien opiskelijaohjelmaa.

- Muut edustajat ovat myös neuvotteluvaiheessa. Kuopiosta edustajana kausilla 2018-2019 toimii  
Santtu Paananen.

- Deadline uusien edustajien hankinnalle on 31.12.2017 klo 23.59.

- Jokaisen nykyisen edustajan tulee käydä laittamassa omasta yliopistostaan ja sosiologian  
opiskelusta siellä esittely WOPin driveen, löytyy Slackista. Deadline tälle 31.12.2017 klo 23.59.

10. Säännöstön hyväksyntä

- Olli on kirjoittanut auki WOP:n toimintaa ohjaavan säännöstön, jota jokainen edustaja on päässyt  
kommentoimaan. Säännöstö on tarkoitus julkaista myöhemmin nettisivuilla ja sen avulla on  
tarkoitus helpottaa uusien toimijoiden hallituskautta ja pyrkiä WOPin toiminnan selkeyteen ja  
jatkuvuuteen. Säännöstö hyväksyttiin.

11. Muuta

- Keskusteltiin toiminnan velvoittavista osioista. Kokouksen mielestä toimintasuunnitelma voi  
velvoittaa myös aktiivisempaan toimintaan kuin tänä vuonna kokousten ja yhteydenpidon osalta.

- Keskusteltiin Slackista yhteydenpidon välineenä. Tämä ei ole toiminut ihan ideaalin mukaisesti ja  
totesimme, että uusi edustajien hallitus saa päättää omasta viestintäkanavasta.



- 15.12.2017 tulee haku kirjoittajista Sosiologi-lehden seuraavaan numeroon, joka ilmestyy  
Sosiologipäivien 2018 alla. Kaikkia edustajia pyydetään jakamaan hakua omilla kanavillaan.  
Numeron julkaisemisesta paperisena keskusteltiin ja Elina totesi, että jos tulee kirjoittajia niin sitten 
lehti voidaan myös painattaa. Uudet jutut 15.2.2018 mennessä.

12. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.24.
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