
Westermarck-seuran opiskelijat WOP

Toimintasuunnitelma 2018

Vuonna 2018 Westermarck-seuran opiskelijat jatkavat tasapainottelemistaan Suomen alati  

muuttuvilla tiede- ja opiskelukentillä. Sosiologian itsensä relevanssista ei liene kysymystäkään,  

mutta muun muassa muutokset yliopistojen tutkintorakenteissa ja opiskelijoiden yhteiskunnallisessa  

asemassa asettavat ajankohtaisia kysymyksiä Suomen sosiologien kansallisen tiedeseuran 

opiskelijajaoksen roolille. Miten suhtautua siihen, että jatkuvasti enenevissä määrin opiskelunsa  

aloittavat fuksit eivät tule suoraan opiskelemaan sosiologiaa, vaan esimerkiksi sosiaalitieteitä tai  

yhteiskuntatutkimusta? Hukkuuko sosiologia entistä enemmän historialliseksi jäsennykseksi, jolla  

ei ole nykypäivänä itsenäisenä tieteenalana merkitystä? Mikä on WOP:n rooli suhteessa  

ainejärjestöihin, jotka entistä enemmän nekin edustavat nykyisin myös monia muita tieteenaloja  

kuin sosiologiaa? Kysymyksiin on vaikea vastata mitään universaalia, mutta kliseisyyden uhallakin  

voidaan todeta, että kyseessä on uhka tai mahdollisuus. WOP voisi profiloitua entistä tärkeämpänä  

toimijana juuri sosiologian opiskelijoiden yhteentuojana, mutta aivan helppo tehtävä kyseessä ei  

ole. Puitteet toiminnalle ovat hyvät, mutta käytännöt hakevat paljolti vakiintumistaan. Tässä  

toimintasuunnitelmassa hahmottelen suuntaa, johon toivoisin WOP:n tänä vuonna ja pidemmälläkin  

katseella tarkkaillen etenevän.

Toiminnan lähtökohdat

WOP:n vuoden 2017 hallitus keskittyi muun toimintansa ohella erityisesti luomaan parempia  

lähtökohtia tulevien vuosien hallituksille. Motivaationa tälle oli hallituslaisten varsinkin  

alkuvuodesta koettu hämmennys siitä, mitä WOP:n käytännössä tulisi tehdä ja mitä ei. Tietoa toki  

löytyi jonkin verran edellisten hallitusten toimintasuunnitelmista ja -kertomuksista, mutta paljon oli  

kulkenut myös sisäpiiritietona ja huhupuheena. Lisäksi hallituksessa vallitsi muutenkin intoa pyrkiä  

tekemään WOP:n toiminnasta entistäkin relevantimpaa sosiologian opiskelijoiden ja hallituslaisten  

itsensäkin kannalta.

Suhteessa kaikkeen edellä mainittuun hallitus päätti luoda WOP:ille säännöstön, joka toimisi  

selkeänä aloituspisteenä seuraaville hallituksille. Säännöstö koottiin osittain hyviksi todetuista ja  

vakiintuneista käytännöistä, osin kokeillen uusia painotuksia, kuten sitä, että edustajat tulisivat  

jatkossa hallitukseen lähtökohtaisesti kahdeksi vuodeksi kerrallaan1. Lisäksi WOP:in relevanssia 

1 Motivaationa tälle oli ennen kaikkea pitkäjänteisyyden saavuttaminen; kahden vuoden aikana oppinee jo hieman 
paremmin tuntemaan muita hallituslaisia ja sitä, mitä WOP:n piirissä voi ja on hyvä tehdä.



suunniteltiin lisättävän ennen kaikkea liittämällä sen toimintaa entistä enemmän sekä Westermarck-

seuraan, että Sosiologi-lehteen. Edellisessä suurimmassa roolissa on WOP:in kotisivujen liittäminen  

Westermarck-seuran uusille nettisivuille, jälkimmäisessä yhtäältä Sosiologin päätoimittajan  

osallistuminen WOP-kokouksiin, toisaalta Sosiologiin sisällön tuottaminen entistä enemmän  

WOP:n hallituslaisten kautta. Nämä ovat toimia, jotka ovat nyt aluillaan, mutta joiden  

vakiinnuttaminen tulee olemaan seuraavien hallituksien haasteena.

Kokoukset ja viestintä

WOP:n hallituksessa on ollut tapana pitää 4 kokousta toimintavuoden aikana, mikä on nähty 

sopivana määränä kokoustamista suhteessa toiminnan aktiivisuuteen. Ajankohta ja paikka on hyvä  

sopia hyvissä ajoin ennen kokousta esimerkiksi Doodlea hyödyntämällä – tästä on vastuussa  

puheenjohtaja, samoin kuin esityslistasta, jonka puheenjohtaja toimittaa viimeistään muutamaa 

päivää ennen kokousta hallitukselle2. Kokouspaikkoja taasen on hyvä pohtia mahdollisimman 

paljon yhdessä, tavoitteen ollessa se, että mahdollisimman moni pääsisi kätevästi ja edullisesti  

kokouspaikalle.

Skypekokoukset tai vastaavat ovat myös oiva ja budjettiystävällinen väline hallitukselle pitää  

yhteyttä, mutta aivan kokonaan niillä ei ehkä kuitenkaan kannata kasvokkain tapahtuvia kokouksia 

korvata. Asialla on monta puolta: yhtäältä mahdollinen tekninen säätö vie tilaa varsinaisilta asioilta,  

joita kokouksissa yleensä kuitenkin riittää entisestäänkin, toisaalta yllättävänkin suuren osan  

budjetista saa kulumaan matkakorvauksiin. Toistaiseksi ollaan päädytty kasvokkaisen  

kokoustamisen painottamiseen ja muuhun viestintään esimerkiksi Slack-sovelluksen tai Facebookin  

kautta, mutta uusi hallitus tehköön ja punnitkoon toimensa tarkemmin itse.

Ulkoiseen viestintään sen sijaan tulisi satsata enemmän joka tapauksessa. Tämä ei vaatisi paljoa  

aikaa ja vaivaa, mutta tekisi WOP:n sinänsä tärkeistä toimista entistä mielekkäämpiä. Nimenomaan  

WOP:in asioiden viestintä nk. rivijäsenistölleen on nähty jo jonkin aikaa ongelmana, joka tulisi  

selättää. Ongelmana on toistaiseksi ollut se, että esim. kokouksista, tapahtumista ja ajankohtaisista 

asioista viestiminen ei ole ollut erikseen kenenkään edustajan vastuulla. Tätä varten  

viestintävastaavan pesti on erikseen sisällytetty ja määritelty uuteen säännöstöön, minkä lisäksi  

uusille nettisivuille toivotaan joko hallituslaisten itse kirjoittavan blogia tai hankkivan blogiin  

muiden kirjoittajien tekstejä aikaisempaa useammin.

2 Esityslistoja suunnitellessa voi tarkkailla aikaisempia kokouspöytäkirjoja, jotka löytyvät aiempien vuosien 
toimintakertomuksista.



Vastuutehtävät

WOP:n hallituslaisten olisi hyvä vuonna 2018 mahdollisimman nopeasti keskenään päättää selkeät  

vastuutehtävät, jotka mukailevat WOP:n säännöstössä esitettyjä rooleja 3. WOP:n hallituksen 

toiminnassa vastuun ottaminen ja jakaminen on hankalaa, kun edustajat eivät yleensä  

lähtökohtaisesti kovin hyvin tunne toisiaan tai ole muuten tekemisissä, kuin WOP-asioiden  

yhteydessä. Lähteitä väitteelle hakematta voitaneen epäillä, että 4 kertaa vuodessa toisensa tapaavat  

opiskelijat eivät muodosta yhtä tiivistä sosiaalista verkostoa, kuin mitä esimerkiksi ainejärjestö-

työskentelyssä usein sosiaalisille suhteille käy. Täten erityisen tärkeää on, että jokainen pyrkisi  

mahdollisimman hyvin täyttämään (nyt astetta selkeämmin määritellyn) vastuunsa WOP:n  

edustajana, vaikkei siihen ulkoista tai sosiaalista painetta juuri kohdistukaan.

Vastuuta kannattaa jakaa hallituksen kesken mahdollisimman tasaisesti, mutta vääjäämättäkin  

puheenjohtajalle sitä kertyy eniten, missä ei sinänsä ole mitään vikaa, kunhan puheenjohtajan  

työmäärä pysyy kuitenkin kohtuullisena. Vuosi 2018 näyttää puheenjohtajuuden valossa hieman 

haasteelliselta, sillä Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselta ei ole toistaiseksi löytynyt  

WOP:iin edustajaa, joka Sosiologipäivien kierron mukaisesti olisi siis normaalisti myös WOP:n 

puheenjohtaja. Täten puheenjohtaja on valittava joltain muulta paikkakunnalta ja Sosiologipäivien  

opiskelijaohjelma on järjestettävä hieman perinteistä poiketen. Tästä alla lisää.

Sosiologipäivät Kuopiossa 2018

Sosiologipäivät ovat perinteisesti olleet vuoden tärkein tapahtuma Suomen sosiologiselle  

tiedeyhteisölle, jota osana ovat luonnollisesti myös sosiologian opiskelijat. WOP on järjestänyt 

Sosiologipäivien yhteyteen omaa ohjelmaansa, jonka tarkoituksena on paitsi yleisesti tehdä päivistä  

mahdollisimman mielekäs kokonaisuus opiskelijalle, niin myös tuoda sosiologian opiskelijoita 

yhteen ja tutustuttaa heitä yliopistorajojen yli. Kuten yllä todettiin, Sosiologipäivien 

opiskelijaohjelman järjestäminen tullee tänä vuonna olemaan haasteellisempaa kuin aikaisempina.  

Se, ettei Joensuusta ole löytynyt edustajaa ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sieltä löytyisi  

halukkaita tahoja järjestämään ohjelmaa mm. paikallisen ainejärjestön piiristä. Erityisen tärkeää  

tänä vuonna siis on, että yhteydessä ollaan joensuulaiseen sosiologian ainejärjestö Praxikseen 

opiskelijaohjelman tiimoilta ja että hallitus osallistuu ohjelman suunnittelemiseen, vaikkakin itse  

toteutuksesta sen on vaikea olla vastuussa.

3 Säännöstö löytyy tämän dokumentin lopusta, minkä lisäksi lisätään se julkisesti tarkasteltavaksi W-seuran ja 
WOP:n nettisivuille.



Ekskursio ja muut tapahtumat

WOP:lla on ollut tapana järjestää vuotuinen ekskursio, jolle kuka tahansa sosiologian opiskelija on  

ollut tervetullut mukaan. Kohteina ovat viime vuosina olleet mm. Tukholma & Uppsala, Riika ja  

Tartto. Ekskursiot on nähty mielekkäiksi tapahtumiksi tutustuttaa eri paikkakunnilta tulevia  

opiskelijoita ja antaa kontekstia omalle opiskelulle yliopisto- ja työelämävierailuiden kautta. 

Mikäli ekskursion haluaa järjestää, tulee sen suunnittelu aloittaa varsin hyvissä ajoin. Paras  

ajankohta ekskursiolle on WOP:n vuosiohjelman kannalta syksy ja vaikka päällekkäisyyksiltä ei  

ikinä voi täysin välttyä, tulisi ajankohdaksi päättää sellainen hetki, jolloin opiskelijoiden olisi  

todennäköisintä päästä paikalle. Ohjelmaa ja matkakohdetta ylipäätään harkitessa tärkeää taas on 

miettiä sitä, miten ekskursio olisi yhtäältä opiskelemisen kannalta relevantti tapahtuma, toisaalta  

budjettiystävällinen sellainen. Harkintavaraa voi myös käyttää siinä, löytyisikö sopivia 

ekskursiokohteita Suomen sisältä. Vaikka tämä kenties veisikin mielekkyyttä pois sen paikkakunnan  

opiskelijoilta, mihin ekskursio järjestettäisiin, hoituisivat kontaktit varmasti vaivattomasti ja niin  

työelämärelevanssin kuin budjettiystävällisyyden tavoitteita olisi kenties helpompi lähestyä.

Ekskursion lisäksi varsin suositeltavaa olisi järjestää myös muita ja vieläkin matalamman  

osallistumiskynnyksen tapahtumia. Näistä erityisen tärkeitä ovat jokaisen edustajan opiskelija-

paikkakunnalla tästä lähtien lukuvuoden alussa järjestämät WOP-kahvit tai muu vastaava 

tapahtuma, jossa sosiologiasta kiinnostuneita opiskelijoita (erityisesti fukseja) voitaisiin tuoda  

yhteen ja tutustuttaa WOP:iin. Entistä enemmän voisi myös WOP:n hallituksen kokousten 

yhteydessä järjestää oheisohjelmaa, johon eritoten sosiologian opiskelijoita kokouspaikkakunnalta  

kutsuttaisiin.

Käytännössä vain budjetti rajoittaa luovuutta tapahtumien järjestämisen suhteen ja mikäli  

hallituslaisilla suinkaan vaan riittää intoa ja luovuutta, on mikä tahansa sosiologian opiskelijoiden 

kannalta relevanttien tapahtumien järjestäminen tervetullutta. Hyödyllistä on myös miettiä, voisiko  

WOP liittyä johonkin tapahtumiin esimerkiksi pienimuotoisen sponsoroinnin kautta – kaikkea ei ole  

tarvetta luoda alusta alkaen itse ja ennen kaikkea näkyvyyttä, kuten todettua, WOP tarvitsee.  

Yhteistyötä kannattaa harkita niin ainejärjestöjen, kuin esimerkiksi muiden tieteenalojen 

opiskelijajärjestöjenkin kanssa.



Kalenterivuosi

Edellä mainitut toimet ja tapahtumat osuvat tiettyihin ajankohtiin, mihin on hyödyllistä varautua  

etukäteen. Seuraavassa ehdotuksessa kalenterivuodelle on tilaa joustolle, mutta se toivon mukaan 

auttaa jäsentämään WOP:n hallituksen toimintaa yleisellä tasolla. Huomionarvoista myös on,  

etteivät läheskään kaikki WOP:n toimet (esimerkiksi ajankohtaisten keskustelujen käyminen ja  

kannanotot) ole sisällytetty kalenteriin, sillä ne eivät kalenterivuoden mukaan mene.

Tammi-helmikuu: Uusien edustajien kokoon haaliminen - tässä auttavat myös edelliset edustajat. 

Ensimmäinen kokous, jossa jaetaan vastuutehtävät. Sosiologipäivien suunnittelua.

Maaliskuu: Sosiologipäivät, joiden yhteydessä hallituksen 2. kokous. Ekskursion mahdollinen 

suunnittelu käyntiin. Sosiologin ensimmäinen numero ulos Sosiologipäivien myötä.

Huhti/touko/kesä/heinäkuu: Tässä välissä hyvin tilaa tapahtumille. Skype-kokouksen 

kokeilemista?

Elokuu: Fukseille tiedottamista WOP:n toiminnasta.

Syyskuu: Kolmas kokous. Edustajien yliopistoissaan järjestämät WOP-kahvit tai vastaavat.

Lokakuu: Ekskursio esimerkiksi tällöin. Sosiologin toisen numeron valmistelemista.

Marraskuu-joulukuu: Neljäs kokous. Uusien edustajien/vastuutehtävien sumplimista.

Budjetti

WOP:n toimintaa rahoittaa Westermarck-seura ja budjetista (n. 2000e/vuosi) vastuussa on 

puheenjohtaja4. Kiinteän vuotuisen budjetin lisäksi Westermarck-seura on luvannut kasvattaa 

WOP:n budjettia 7e/uusi jäsen, joten jopa taloudellisia insentiivejä toiminnan kehittämiselle ja  

laajentamiselle tällä hetkellä löytyy. Uusien opiskelijajäsenten hankintaan kannattaakin hallituksen  

ohjata voimavaroja entistäkin enemmän myös tältä kantilta tarkasteltuna.

4 Puheenjohtaja arvioi hallituksen kanssa mihin budjettia käytetään ja on yhteydessä Westermarck-seuran 
taloudenhoitajaan budjetin käyttämisen tiimoilta.



Hallituksen edustajat vuonna 2017 

Helsingin Yliopisto: Emmi Rantanen, varaedustaja Tiina Malin

Itä-Suomen Yliopisto, Joensuun kampus: Aino Nevalainen

Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion kampus: Santtu Paananen

Jyväskylän Yliopisto: Henna-Mari Koskela, varaedustaja Miska Saari

Lapin Yliopisto: Eevamaria Vähä

Tampereen Yliopisto: Tuuli Ainiala, varaedustaja Iida Putkuri

Turun Yliopisto: Ilmari Helva

Svenska social- & kommunalhögskolan: Rosa-Mari Levola

Åbo Akademi: Matias Oksanen

Kiitän tämän toimintasuunnitelman myötä vuoden 2017 hallitusta mielekkäästä edustusvuodesta ja 

toivotan onnea ja menestystä seuraajillemme.

Tampereella 21.1.2017

Olli Tiikkainen

WOP.n puheenjohtaja 2016-2017

Tampereen Yliopiston edustaja 2015-2017



WOP:n säännöstö

WOP:n säännöstö ohjaa WOP:n ja sen hallituksen toimintaa. Tulevien hallituksien on hyvä tutustua  

perusteellisesti säännöstöön ja päivittää sitä, mikäli tarvetta ilmenee. Muutokset säännöstöön on  

hyväksyttävä hallituksen kokouksessa. Tämä versio säännöstöstä hyväksyttiin viimeisessä vuoden 

2017 hallituksen kokouksessa.

Määritelmät

- WOP eli Westermarck-seuran opiskelijat on Westermarck-seuran opiskelijajaosto. Nimemme ei 

ole helpoin mahdollinen, joten yksinkertaisuuden nimissä puhuttammekoon itsestämme 

ensisijaisesti WOP:na tai Westermarck-seuran opiskelijoina.

- WOP:n toimintaa koordinoi WOP:n hallitus. Hallituksessa on edustaja jokaisesta suomalaisesta 

yliopistosta tai yliopistokeskuksesta, jossa sosiologiaa voi opiskella. Tällä hetkellä nämä ovat Lapin  

Yliopisto, Jyväskylän Yliopisto, Helsingin Yliopisto, Tampereen Yliopisto ja sen Porin 

yliopistokeskus, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet, Turun 

Yliopisto, Åbo Akademi sekä Itä-Suomen Yliopiston Joensuun ja Kuopion kampukset. Lisäksi 

hallituksessa on aina mukana Sosiologi-lehden päätoimittaja. Jokaisella edustajalla olisi hyvä olla 

myös varajäsen, joka sijaistaa edustajaa, mikäli hän on estynyt tulemaan kokoukseen/muuhun 

tapahtumaan.

- Edustajistolla on seuraavat vastuuroolit: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, Westermarck-

seuran johtokunnan jäsenet (2), viestintävastaava ja tapahtumavastaava. Alle on määritelty 

näiden roolien velvollisuudet:

• Puheenjohtaja johtaa ja koordinoi sekä WOP:n että sen hallituksen toimintaa, kutsuu koolle 

hallituksen kokoukset ja johtaa ne sekä on yleisesti vastuussa sekä WOP:n että Sosiologi-

lehden toiminnasta. Puheenjohtajaksi valikoidaan lähtökohtaisesti edustaja siltä 

paikkakunnalta, missä Sosiologipäivät järjestetään.

• Varapuheenjohtaja avustaa puheenjohtajaa kaikissa edellämainituissa toimissa ja toimii  

hänen sijaisenaan, mikäli puheenjohtaja on estynyt tulemaan kokoukseen/muuhun 

tapahtumaan. Varapuheenjohtajaksi valikoidaan lähtökohtaisesti edustaja, joka 

(vuodesta riippuen, ks. alta edustajiston valinta) on joko ollut viime vuoden 



puheenjohtaja tai tulee olemaan sitä ensi vuonna. Tällä varmistetaan toiminnan jatkuvuus 

ja se, ettei puheenjohtajan rooli ole liian raskas. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat 

tiiviisti yhteydessä toisiinsa.

• Westermarck-seuran johtokunnan jäsenet käyvät W-seuran kokouksissa opiskelijaedustajina. 

Heidän vastuullaan on tuoda opiskelijanäkökulmaa kokouksissa esille ja informoida WOP:ia 

kokouksien sisällöstä – sekä toisinpäin. Toinen johtokunnan jäsenistä on lähtökohtaisesti  

puheenjohtaja, toinen joku pääkaupunkiseudun yliopistojen edustajista (W-seuran kokoukset  

järjestetään lähtökohtaisesti Helsingissä).

• Viestintävastaava vastaa WOP:in tiedotteista ja sosiaalisesta mediasta. Hän kirjoittaa auki  

esimerkiksi lausuntoja WOP:in toimista ja huolehtii, että kyseinen tieto saavuttaa 

sosiologian opiskelijat maanlaajuisesti. Viestintävastaava on myös vastuussa siitä, että  

WOP:n tapahtumista ja kokouksista kirjoitetaan WOP:n blogiin.

• Tapahtumavastaava on vastuussa tapahtumien, kuten ekskursion tai muiden yhteisten 

tapahtumien järjestämisestä.

Edustajiston valinta

- Edustajisto valitaan joka toinen vuosi, edustajiston vastuuroolit joka vuosi. Valintaprosessista 

jokaisella paikkakunnalla vastuussa on edellinen edustaja, joka järjestää haun edustajistoon 

yhteydessä paikalliseen ainejärjestöönsä. Haussa otetaan huomioon seuraavia asioita:

• Oma mielenkiinto. Pyrimme siihen että toimintaamme mukaan lähtemiseen on matala  

kynnys, eikä edustajuus edellytä sosiologista kaikkitietäväisyyttä. Mukaan voi lähteä, oli  

sitten fuksi tai maisteriopiskelija. Oletuksena kuitenkin on, että edustaja on kiinnostunut  

sosiologiasta ja sosiologian opetuksesta, sekä sen kehittämisestä.

• Sitoutuminen. WOP:n toiminta ei lähtökohtaisesti vie paljon aikaa ja vaivaa, mutta  

hyödyllistä toiminnan jatkuvuuden kannalta olisi, että edustaja voisi sitoutua kahden vuoden 

edustuskauteen. Kompromisseja voidaan tehdä, mutta sitoutumista arvostetaan -  

toimintamme kannalta olisi esimerkiksi hyväksi, että edustaja osallistuu aktiivisesti  

edustajiston keskusteluun niin kokouksissa, kuin niiden ulkopuolisessakin kommuni-

kaatiossa.



WOP:n tehtävä ja toiminta

- WOP pyrkii vahvistamaan sosiologian opiskelijoiden ja sosiologiasta kiinnostuneiden  

tieteeanalaan liittyvää itseymmärrystä, integroimaan opiskelijoita tiedeyhteisöön, toimimaan 

keskusteluareenana sosiologian opiskelun suhteen ja edistämään sosiologian opiskelijoiden 

verkostoitumista ja keskinäisten kontaktien luomista.

- WOP on aktiivisesti mukana järjestämässä vuotuisia Sosiologipäiviä ja erityisesti niiden 

opiskelijaohjelmaa. Tämän lisäksi WOP pyrkii järjestämään vuotuisen ekskursion sekä mahdollista 

muuta sosiologiaan liittyvää ohjelmaa.

- WOP julkaisee Sosiologi-lehteä, jonka varsinaisesta sisällöstä kuitenkin vastuussa on erikseen 

toimiva toimituskunta päätoimittajineen. WOP kuitenkin ottaa kantaa lehden sisältöön ja pyrkii  

jäsenkuntansa kautta sekä tiedottamaan Sosiologista, että hankkimaan lehteen sisältöä.

- WOP tuottaa Westermarck-seuran (uusille) nettisivuille ‘’Opiskelijalle’’-osiota, jossa on yleistä  

tietoa sosiologian opiskelemisesta, eritoten Suomen kontekstissa. Osioon kerätään ja päivitetään  

resursseja, jotka ovat hyödyllisiä sosiologian opiskelijoille tai siitä kiinnostuneille.

WOP:n hallituksen tehtävä ja toiminta

- Hallitus pyrkii kaikella toiminnallaan edistämään aktiivisesti edellämainittujen tehtävien 

toteuttamista.

- Hallitus kokoustaa vähintään neljästi vuodessa. Kokouksista kirjoitetaan pöytäkirjat, jotka ovat  

julkisia ja jaetaan WOP:n nettisivujen kautta. Lisäksi hallitus kirjoittaa jokaisen edustuskautensa  

alussa toimintasuunnitelman ja lopussa toimintakertomuksen. Näistä päävastuussa on puheen-

johtaja, mutta myös muut voivat osallistujia kirjoittamiseen.

- Jokainen hallituslainen järjestää lukuvuoden alussa paikkakunnallaan WOP-kahvit tai muun 

vastaavan tapahtuman, jonka tarkoitus on tuoda sosiologiasta kiinnostuneita yhteen, promotoida 

W-seuraa ja WOP:ia sekä mahdollisesti kehkeyttää jonkinlaista paikallistoimintaa.

- Hallitus pyrkii niin omassa kuin laajemminkin WOP:in toiminnassa yhdenvertaisuuteen ja tasa-

arvoisuuteen. Erityisen tärkeää on kontekstissamme alueellinen tasa-arvoisuus - pyrimme siihen,  



että toiminnassamme esimerkiksi yliopiston sijainti, koko tai ‘’vaikutusvaltaisuus’’ eivät luo  

hierarkioita toiminnallemme. Samoin toimintamme tulee pyrkiä taloudelliseen tasa-arvoon; 

esimerkiksi järjestämämme tapahtumat eivät saa olla tarpeettoman kalliita.

Budjetti

- WOP:n toimintaa rahoittaa Westermarck-seura vuotuisella budjetilla. Lisäksi eritoten 

Sosiologipäivien ohjelmaan on mahdollista hakea ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi SYY:ltä ja  

tätä myös suositellaan. Budjetin hallinnoinnista on vastuussa puheenjohtaja, joka on tiiviissä  

yhteydessä Westermarck-seuran ja WOP:n taloudenhoitajaan. 

- Budjettia käytetään seuraaviin asioihin:

• WOP:n tapahtumien kulut, ennen kaikkea Sosiologipäivien opiskelijaohjelma (esim.  

tilavuokrat, tarjoilut & ohjelmakulut).

• Osallistujien matkakulut kokouksiin ja muihin mahdollisiin tapahtumiin mahdollisimman 

halvalla kulkuvälineellä.

- Budjetin käytössä tavoitteena on, että käytetystä budjetista hyötyy mahdollisimman moni  

sosiologian opiskelija, mahdollisimman tasa-arvoisesti. Budjettia tulee käyttää myös ainoastaan  

sosiologian opiskelemisen kannalta relevantteihin asioihin, jolloin ainoa kriteeri ei voi olla että  

osallistujat opiskelevat sosiologiaa.


