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Sosiologian tiedeseura Westermarck-seuran opiskelijajaos Westermarck-seuran opiskelijat eli 

lyhyemmin WOP on valtakunnallinen toimija, jonka päätehtävänä on yhdistää eri korkeakouluissa 

opiskelevia sosiologian tai siitä kiinnostuneita opiskelijoita sekä kiinnittää huomiota sosiologian 

oppiaineen tilanteeseen koko Suomen tasolla. WOPilla tulisikin olla edustajia jokaisesta 

korkeakoulusta, jossa voi opiskella sosiologiaa laajan ja tasa-arvoisen toiminnan takaamiseksi. 

Viime vuosien sosiologian oppiainetta koskevat opintouudistukset ovat kuitenkin vaikeuttaneet 

WOPin toiminnan suoraviivaisuutta, sillä kaikkialla ei voi esimerkiksi opiskella pelkästään 

sosiologiaa vielä kandidaattitutkinnon opinnoissa. Siten myös sosiologian ainejärjestöt ovat 

laajentuneet useamman oppiaineen järjestöiksi tai menettäneet toimintavaltaansa. 

WOPin haasteena on ollut ja tulee olemaan näiden muutosten myötä yhä enemmän sen näkyvyys. 

Valtakunnallisena toimijana WOPilla on laajat vaikuttamismahdollisuudet mutta uhkana on sen 

jääminen etäiseksi toimijaksi, johon liittymisessä ei nähdä hyötyjä. Keskeistä on löytää 

mahdollisimman tehokas toimintaidentiteetti WOPille, jotta sen toiminta on perusteltua ja 

hyödyllistä kaikille sosiologiasta kiinnostuneille opiskelijoille. 

Toiminnan perusta 

WOPin toiminta pohjautuu sen hallituksen pitämiin kokouksiin, joita pidetään normaalisti neljä 

vuodessa. WOPin valtakunnallisen luonteen vuoksi olisi suositeltavaa pitää kokouksia eri 

kaupungeissa mutta kuitenkin sillä painotuksella, että mahdollisimman moni edustaja pääsee 

kätevästi paikalle. Kokouksissa voi hyödyntää myös esimerkiksi Skypeä tai muita vastaavia 

viestintävälineitä niiden osalta, jotka eivät fyysisesti pääse paikalle. Kokouksien toteuttamista 

kokonaan videopuheluna tai sähköpostikokouksena voi harkita tilanteen mukaan mutta 

kasvokkain näkemisen voisi ajatella olevan tehokkaampaa ja yhdistävän paremmin hallitusta.  

Jokaisesta sosiologiaa opetettavasta korkeakoulusta tulisi olla edustaja ja mielellään myös 

varaedustaja, valtakunnallisen edustavuuden ylläpitämiseksi. Jokaisen paikkakunnan edustajan 

tulee huolehtia siitä, että heille löytyy seuraaja WOPin hallituksessa. Tämä on etenkin tulevaa 

vuotta ajatellen tärkeää, koska hallituksen kokoonpano muuttuu monilta osin. Jatkuvuuden sekä 

toiminnan vähäisyyden takia pestien olisi hyvä olla mahdollisuuksien mukaan kaksivuotisia. 

Kokouksien vähäisyydestä huolimatta hallituksen tulisi olla viestintäyhteyksissä tiiviisti vuoden 



aikana. Hallitus voi sopia myös tarkemmista hallituspesteistä toiminnan selkeyttämiseksi. 

Hallituksella tulee olla ainakin puheenjohtaja ja mielellään varapuheenjohtaja sekä Westermarck-

seuran johtokunnan opiskelijaedustajat, jotka käyvät Westermarck-seuran kokouksissa, jotta 

WOPin ja sen kattojärjestön Westermarck-seuran välinen viestintä toimii. Myös WOPin oman 

viestinnän kannalta on tehokkainta, että hallituksessa on viestintävastaava. WOPin jäseneksi voi 

liittyä kuka tahansa sosiologiaa opiskeleva tai siitä kiinnostunut opiskelija. Vuonna 2019 

opiskelijajäsenyyden hinta oli 26€ vuodessa, mikä tulee pystyä perustelemaan myös WOPin 

aktiivisella toiminnalla.     

Tapahtumat   

Rovaniemen Sosiologipäivät 26-27.3 

WOPin toiminnan keskipiste vuosittain on ollut maaliskuussa järjestettävät Sosiologipäivät, jotka 

pidetään tulevana vuonna Rovaniemellä. WOP vastaa Sosiologipäivien opiskelijaohjelman 

järjestämisestä yhteistyössä paikallisen ainejärjestön kanssa. WOPin olisi hyvä itsekin näkyä 

selkeästi tapahtumissa ja mainostaa tapahtumaa etukäteen jokaisella paikkakunnalla hyvän 

osallistujamäärän takaamiseksi. Rovaniemelle on pitkät matkaetäisyydet, joten ensi vuonna 

Sosiologipäivien markkinointi on ensisijaisen tärkeää. WOPin jäsenyyden keskeisin etu on ollut 

ilmaiset Sosiologipäivät, joten ennen Sosiologipäiviä on otollinen aika pyrkiä saamaan uusia 

jäseniä.     

WOP-päivät Kuopiossa 16-17.1 

Toiminnan monipuolistamiseksi uutena tapahtumakonseptina on tarkoitus järjestää WOP-päivät 

Kuopiossa, jossa sosiologiasta kiinnostuneet opiskelijat eri puolilta Suomea voivat kokoontua 

yhteen viettämään aikaa ja keskustelemaan sosiologisista asioista, mutta virallisempia 

Sosiologipäiviä rennommin. Ideana on muodostaa tapahtumasta vuosittainen perinne, joka 

voitaisiin toteuttaa jatkossa syksyllä kevään Sosiologipäivien vastapainoksi. Myös ensi vuonna 

tapahtuma voitaisiin järjestää syksyllä mahdollisuuksien mukaan, sillä tammikuun tapahtumasta 

on päävastuussa vuoden 2019 hallitus. Lisäksi järjestäjäkaupunkia on tarkoitus vaihtaa vuosittain 

ja sen olisi hyvä olla eri kaupunki kuin missä sen vuoden Sosiologipäivät järjestetään. Tapahtuman 

rakenne on vielä melko avoin ja jokainen hallitus voi tehdä siitä omanlaisena parhaakseen 

katsomalla tavalla.   

 



Muut tapahtumat 

Aiemmin on pyritty järjestämään jonkinlainen ulkomaan ekskursio syksyllä, joskin näiden toteutus 

on viime vuosina ontunut, minkä takia ideoitiin tietynlaisena kotimaan ekskursiona WOP-päivät. 

Ensi vuoden hallitus voi kuitenkin itse vapaasti suunnitella toimintaansa toimijoiden aktiivisuuden 

ja muiden resurssien puitteissa. Oleellista on tapahtuman liittyminen jotenkin myös sosiologiaan, 

jotta sen rahoitusta voidaan perustella Westermarck-seuran myöntämästä budjetista. Myös 

paikallista toimintaa olisi hyvä järjestää WOPin näkyvyyden parantamiseksi. Esimerkiksi 

alkusyksystä olisi hyvä tiedottaa uusia opiskelijoita WOPin toiminnasta. Tämä lienee yhä 

vaikeampaa sosiaalitieteiden yleistyessä ja uusien opiskelijoiden tällöin saaman suuren 

informaatiomäärän takia.   

Viestintä 

Näkyvyyden lisäämistä tehostaa myös viestinnän kehittäminen. WOPin tulisi tulevana vuonna 

pyrkiä hyödyntämään tehokkaammin viestintäkanaviaan näkyvyyden lisäämiseksi. Esimerkiksi 

WOPin nettisivuja voitaisiin päivittää useammin, joskin nykyaikana viestintä koskee yhä enemmän 

sosiaalisen median kanavia. Myös paikallista viestintää tulisi lisätä ainejärjestöjen 

viestintäkanavilla, vaikka se nykyään ei ehkä olekaan helppoa, jos ainejärjestössä on muitakin 

oppiaineita. 

Sosiologi-lehti 

Sosiologi on WOPin valtakunnallinen sosiologian opiskelijoille suunnattu lehti, jonka 

päätoimittaja(t) voi olla hallituksen ulkopuolinen toimija. Tällöinkin päätoimitus kutsutaan 

kokouksiin kertomaan lehden kuulumisia sujuvan kommunikoinnin takaamiseksi. Lehteä on 

yleensä painettu paperisena Sosiologipäiville, mutta muuten sähköisyys on valtakunnallisuuden ja 

kustannustehokkuuden takia järkevin julkaisumuoto. 

Talous 

WOPin taloudesta vastaa puheenjohtaja, joskin rahankulku hoidetaan itse Westermarck-seurasta 

käsin, josta saatava vuosittainen budjetti on ollut 2 000€. Budjettia on kulunut lähinnä 

matkakorvauksiin sekä Sosiologipäiviin, joskin näiden rahoitus tulee pitkälti muualta. Viime 

vuosina WOPin budjettia onkin jäänyt yli, joten jatkossa on mahdollista keskittyä WOP-päivien 

sekä paikallisen toiminnan tukemiseen. Myös Sosiologi-lehteä voidaan tukea rahallisesti tarpeen 



mukaan. Westermarck-seuralta on mahdollista pyytää lisää rahoitusta, mikäli se on perusteltua 

WOPin toiminnan sekä jäsenhankinnan kannalta.  

Toimintavisio 2020 

WOPin tulee löytää toimiva rooli nykyisessä osin muuttuneessa sosiologian opetuksessa. Se voisi 

toimia eri korkeakouluja yhdistävänä tekijänä, joka valvoo samalla sosiologian opetuksen 

edunvalvontaa. Tätä varten voitaisiin viestiä paikallisten ainejärjestöjen koulutuspoliittisten 

vastaavien kanssa, jotka pystyvät vaikuttamaan paremmin paikallisella tasolla. WOPin tehtävänä 

voisi olla aiempaa enemmän valtakunnallisen yhdenvertaisuuden valvominen sosiologian 

opetuksessa ja opiskeluvaatimuksissa. Kuitenkin myös konkreettista toimintaa on hyvä harjoittaa 

tapahtumien muodossa, jotta WOPin jäsenyyttä voidaan perustella. Tärkeintä valtakunnallisissa 

tapahtumissa tulee olla eri paikkakuntien sosiologiasta kiinnostuneiden opiskelijoiden 

yhdistäminen.  

 

Kalenterivuosi 

Alla oleva vuosisuunnitelma auttaa hahmottamaan vuoden kulkua mutta on kuitenkin tulevan 

hallituksen itse päätettävissä. 

Tammi-helmikuu: Hallituksen järjestäytyminen uudelle toimintavuodelle. Ensimmäinen kokous, 

jossa jaetaan vastuutehtävät. Sosiologipäivien suunnittelua.  

Maaliskuu: Sosiologipäivät, joiden yhteydessä hallituksen 2. kokous. WOP-päivien ja mahdollisten 

muiden tapahtumien suunnittelu käyntiin. Sosiologin ensimmäinen numero ulos Sosiologipäivien 

myötä. 

 Huhti/toukokuu: Tässä välissä hyvin tilaa erilaisille paikallisille tapahtumille ja WOP-päivien 

käytännön suunnittelulle. 

Elokuu/syyskuu: Uusille opiskelijoille tiedottamista WOPin toiminnasta. Vuoden kolmas kokous.     

Lokakuu: WOP-päivät esimerkiksi tällöin. Sosiologin toisen numeron valmistelemista.  

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

takaamiseksi.    



Hallituksen edustajat vuonna 2020  

Helsingin yliopisto:  

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus:  

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus:  

Jyväskylän yliopisto:  

Lapin yliopisto:  

Tampereen yliopisto:  

Turun yliopisto:  

Svenska social- & kommunalhögskolan: 

Åbo Akademi:  

 

 

 

 


