
Westermarck-seuran opiskelijat WOP 

Toimintakertomus 2019 

 

Vuosi 2019 WOPissa 

Vuonna 2019 Westermark-seuran opiskelijat eli WOP jatkoi toimintaidentiteettinsä etsimistä viime 

vuosien sosiologiaa koskevien opintouudistusten myötä. Opintolinjojen ja opiskelijajärjestöjen 

edustaessa usein monia eri oppiaineita, WOPin on ollut hankala olla näkyvä valtakunnallinen 

toimija. Toisaalta näiden muutosten myötä juuri WOP voisi olla yhdistävä tekijä sosiologian 

opiskelijoille. 

Perinteiseen tapaan vuoden päätapahtuma oli Sosiologipäivät, jotka sujuivat mallikkaasti Turussa, 

ja tapahtuman opiskelijaohjelmaa suunniteltiin Turun yliopiston sekä Åbo Akademin sosiologian 

ainejärjestöjen kanssa. Edellisen vuoden tapaan pyrittiin toteuttamaan muutakin valtakunnallista 

ohjelmaa Sosiologipäivien rinnalle, minkä seurauksena ideoitiin WOP-päivät, joissa sosiologiaa 

opiskelevat ja siitä kiinnostuneet opiskelijat eri puolilta Suomea voivat viettää rennosti aikaa 

yhdessä. Tapahtuma toteutetaan ensimmäisen kerran kuitenkin vuoden 2020 tammikuussa, koska 

sen suunnittelu alkoi vasta syksyllä. Vuoden 2019 hallitus onkin päävastuussa sen järjestämisestä, 

minkä jälkeen vastuu luovutetaan suurilta osin täysin uudistuneelle hallitukselle.  

Kokouskäytännöt 

Vuonna 2019 WOP kokousti aiempien vuosien tapaan neljä kertaa, joista kaksi pidettiin Turussa 

Sosiologipäivien takia ja kaksi Tampereella pitkälti sopivien matkaetäisyyksien takia. Kokouspaikan 

suhteen olisi hyvä ylläpitää vaihtelua valtakunnallisen tasapuolisuuden vuoksi, mutta samalla tietyt 

paikat ovat kätevämpiä juuri matkustamisen kannalta. Kokouksissa pohdittiin opintorakenteiden 

muuttumisen vaikutuksia sosiologian opinnoille sekä WOPin toiminnan ja näkyvyyden lisäämistä, 

etenkin valtakunnallisen tapahtuman muodossa. Kokouksien lisäksi tänä vuonna viestittiin 

hallituksen Facebook-ryhmän välityksellä sekä WhatsApp-ryhmän kautta.  

Viestintä   

Vuonna 2019 viestintää pyrittiin aktivoimaan, mutta sosiaalista mediaa tai nettisivuja ei vieläkään 

kauheasti hyödynnetty. Ongelmallista on ollut päättää millaista viestintää ja kuinka usein WOP 

toteuttaa eri viestintäkanavillaan.    



Sosiologi-lehti  

WOPin toimittama Sosiologi-lehti ilmestyi kaksi kertaa vuonna 2019, vaikka aluksi päätoimittajaa 

jouduttiin vielä etsimään, kunnes päätoimitus löytyi hallituksen sisältä. Tämän takia lehteä ei 

ehditty painattamaan tänä vuonna Sosiologipäiville. 

Tapahtumat 

Merkittävin tapahtuma oli maaliskuun Sosiologipäivät Turussa, joiden opiskelijaohjelmassa oli 

rentoa hengailua, yhteiskuntaluokkasitsit sekä WOPin rahoittama brunssi. Päivillä olikin kiitettävä 

määrä opiskelijoita ja niitä pyrittiin eri paikkakuntien suunnilla mainostamaan.  

Aikoinaan perinteisesti toteutettua ulkomaan ekskursiota ei tänä vuonnakaan järjestetty mutta 

sen sijaan ideoitiin tietynlaisena kotimaan ekskursiona toimivat WOP-päivät. Paikallista näkyvyyttä 

tuettiin esimerkiksi haalarimerkkejä jakamalla sekä Jyväskylässä tänäkin vuonna järjestetyillä 

Sosiologi-sitseillä, joissa WOP oli näkyvästi mukana.   

Turussa 20.11.2019 

Ilmari Helva 

Westermarck-seuran opiskelijoiden puheenjohtaja 

 

Hallituksen edustajat vuonna 2019 

Helsingin yliopisto: Emmi Rantanen, varaedustaja Anna Raeste 

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus: Hanna Kitunen 

Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus: Santtu Paananen, varaedustaja Sofia Savolainen 

Jyväskylän yliopisto: Henna-Mari Koskela, varaedustaja Miska Saari  

Lapin yliopisto: Eevamaria Vähä  

Tampereen yliopisto: Tuuli Ainiala, varaedustaja Freja Harjunheimo 

Turun yliopisto: Ilmari Helva, varaedustaja Kirsti Sippel 

Svenska social- & kommunalhögskolan: Nea Airaksinen 

Åbo Akademi: Henrik Södergrann 

 

 

 



Westermarck-seuran opiskelijat WOP 

Vuoden 2019 1. kokous 

Turun yliopisto, Educariumin kirjasto KH174.2, Assistentinkatu 5  

7.2.2019 klo 16 

 

Puheenjohtaja: Ilmari Helva 

Sihteeri: Emmi Rantanen  

Paikalla: Ilmari Helva, Emmi Rantanen, Eevamaria Vähä (Skype-yhteydellä), Henrik Södergrann ja Freja 

Harjunheimo. 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Kokous avattu ajassa 16:05. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Sihteerin & pöytäkirjantarkastajien valinta 

Emmi Rantanen valittu sihteeriksi. 

Henrik Södergrann & Freja Harjunheimo valittu pöytäkirjan tarkastajiksi. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksytään. 

5. Ilmoitusasiat  

Haalarimerkkejä tilattu, ollut puhetta viime vuoden lopussa. Kahta erilaista, sata kumpaakin. 

Ilmari Helva on tehnyt toimintakertomuksen. Löytyy Wopin internetsivuilta. 

Somen käyttöä luvattiin viime kaudella lisätä, ei kovin onnistunutta. Kaudella 2019 tarkoituksena jatkaa ja 

parantaa tätä linjaa. 

Westermarck-seuraa tarkoitus tuoda tutuksi eri yliopistojen sosiologian opiskelijoille sosiologian oppiaineen 

tapahtumissa. Tällaisia luvassa mm. Rovaniemelle ja Tampereelle.  

6. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2019 

Toimijat suurimmalta osalta samoja kuin viime vuonna.  

Koska sosiologipäivät ensi vuonna Rovaniemellä, olisi hyvä, että ensi vuoden puheenjohtaja löytyisi Lapin 

yliopistosta. Ilmari Helva jatkaa vuoden 2019 Wopin puheenjohtajana. Lapin yliopiston edustaja Eevamaria 

Vähä lupautui varapuheenjohtajaksi vuodelle 2019. Westermarck-seuran johtokunnan opiskelijajäseninä 

jatkavat Emmi Rantanen ja puheenjohtaja Ilmari Helva. 

Päätimme, ettemme jaa sen tarkemmin muita pestejä, sillä kaikki voivat tehdä kaikkea.  

 

 



7. Sosiologipäivät 

Pidetään Turussa 28.-29.3.2019.  

Ilmari on tavannut paikallisten sosiologian ainejärjestöjen kanssa ja keskustellut siitä, mitä voitaisiin 

järjestää. Tähän asti on päästy suunnitelmaan, jossa Åbo Akademin ainejärjestö hoitaa keskiviikon 

ohjelman, torstaina on sitsit, jotka järjestää Turun yliopiston ainejärjestö ja perjantaina sillis, joka on Wopin 

vastuulla. Wop on luvannut olla mukana auttamassa muussakin kuin perjantain ohjelmassa.  

 

Åbo Akademin järjestämä keskiviikon ohjelma vielä auki. Keskusteltiin mitä se voisi olla. Koska torstaina on 

tulossa sitsit, eivätkä keskiviikkona kaikki ole vielä tulleet, keskiviikon ohjelma voisi olla kevyempi ja 

rennompi. Tulossa Facebookiin oma sivu myös sosiologipäivien opiskelijaohjelmalle. Mietittiin, voisiko 

sivulle esimerkiksi luoda kyselyn siitä, mitä keskiviikkona opiskelijat yleisesti haluaisivat tehdä. Kun sivu on 

pystyssä, kaikki mainostavat sitä paikallisesti. 

 

Torstain sitseille on varattu jo tila, ja järjestäjiä on runsaasti Turun yliopiston sosiologian ainejärjestön 

puolesta. Sitsien hinta muodostumassa kymmenen euron tienoille. Jatkot ovat Kåren-nimisessä 

tapahtumatilassa, jossa myös virallisen ohjelman jatkot ovat. Ohjataan sitsien jälkeen, jotta opiskelijat 

löytävät. Tilaan on tulossa baari.  

 

Perjantain sillis tulossa Wopin vastuulle. Ostetaan jonkun verran ruokaa, ei suunnatonta määrää mikäli 

paljon ihmisiä ei ilmaannukaan paikalle.  Mennään jonnekin tilaan läheltä sosiologipäivien ohjelmaa; 

ohjelma määrittää sen, missä sijainnissa sillis on järkevä pitää. Palataan asiaan, kun ohjelma paremmin 

selvillä. Mietittiin ajankohtaa, joko aamupäivästä tai lounasaikaan.   

 

Kartoitettiin mahdollisuutta järjestää ryhmäalennuksia opiskelijoiden majoitukseen. Henrik lupasi selvittää. 

Myös sohvasurffaus-järjestelmää voisi harkita; olisi helppo hoitaa itseohjautuvasti esim. Facebook-ryhmän 

kautta.  

 

Päiville ilmoittautuminen ei vielä auki (piti aueta 1.2.), Westermarck-seuralla ongelmia internetsivujen 

kanssa. Kun aukeaa, ilmoittautumista aletaan heti mainostamaan opiskelijoiden suuntaan. 

 

Mietittiin seuraavan kokouksen ajankohtaa, joka ajoittuu sosiologipäiville Turkuun. Torstaina ohjelma on 

tiivis, joten perjantai vaikuttaa todennäköisemmältä. 

 

8. Vuoden muut tapahtumat 

Syksylle olisi hyvä järjestää jonkunlainen tapahtuma; jos ekskursio ulkomaille vaikea järjestettävä, myös 

Suomen sisäistä tapahtumaa voisi harkita. Keskusteltiin ekskursion järjestämisen mahdollisuudesta 

Tukholmaan. Huomattu, että kriminologian tapahtumat ovat erittäin suosittuja ja Ruotsissa opiskellaan 

paljon kriminologiaa ja sen taso on siellä hyvin korkea. Haasteeksi muodostuu se, millä kielellä ekskursio 

järjestettäisiin. Wopin ”markkinarako” voisi olla asiallisemman ekskursion tarjoaja, ei niinkään 

biletysmatka, joita on jo joka lähtöön.  

 

Mietittiin, että voisimme luoda sosiologipäiville vaikkapa ideaseinän, jolle opiskelijat voisivat kertoa, 

minkälaiselle matkalle tai tapahtumaan haluaisivat lähteä syksyllä. Kokoustamme sospäivillä myös syksyn 

tapahtumasta tarkemmin.  



Isomman tapahtuman lisäksi Woppia näkyväksi myös eri yliopistoihin sosiologian opiskelijoiden 

tapahtumiin. Haalarimerkkejä voitaisiin jakaa ainejärjestöjen suuntaan, ja jokainen kokoustaja veikin niitä 

mennessään kotiyliopistoonsa.  

9. Kuulumiset Westermarck-seuran kokouksesta 

Ilmari Helva edusti Woppia Westermarck-seuran kokouksessa Helsingissä 18. tammikuuta.  Puhuttiin 

vuoden sosiologiteosta, mitä ei viime vuonna annettu ollenkaan, kun ei ollut hyviä ehdokkaita. Tänä vuonna 

tarkoituksena mainostaa sosiologitekoa paremmin jotta myös jäsenistö äänestäisi aktiivisemmin. Vielä ei 

ole näkynyt. Palkinto tarkoitus jakaa sosiologipäivillä. Viimeksi ja ensimmäisen kerran jaettu v. 2016 

sosiologipäivillä.  

 

Sosiologia-lehdestä tulossa avoin kaikille, tai ainakin keskustelua siihen suuntaan. Hankala asia jäsenyydelle, 

jos ainoana etuna enää sosiologipäivät. Voi syödä opiskelijajäseniä.  

 

Jäsenistöongelmia, minkä takia ilmoittautuminenkin viivästynyt sosiologipäiville. Puhuttiin kannanotosta 

vaalikevättä varten, johonkin yhteiskunnallisesti tärkeään asiaan.  

10. Sosiologi-lehti 

Päätoimittajaa haettu pitkän aikaa. Virallinen haku umpeutui tammikuun lopussa, mutta päätoimittajaa ei 

löytynyt. Tullut toivetta kaksikielisyydestä. Jos ei ole tekijöitä, kaksikielisyydenkin toteutuminen 

vaakalaudalla. Näyttää siltä, ettei numeroa ole tulossa sosiologipäiville. 

 

Sosiologilehden rinnalla Ilmiö, johon myös opiskelijat kirjoittaneet. Sosiologi-lehden etuna voisi olla Ilmiötä 

matalampi kirjoituskynnys. 

11. Muut esille tulevat asiat 

Seuraava kokous sosiologipäivillä näillä näkymin perjantaina 29.3. Palaillaan tarkempaan aikaan ja 

paikkaan, ehkä kuitenkin silliksen yhteydessä tai sen jälkeen.  

 

Wopin hallituksen facebookryhmässä jäseniä n. 50, mietittiin voisiko ryhmää siivota. Ylläpitäjänä viime 

kauden puheenjohtaja, Ilmarille voitaisiin siirtää ylläpito-oikeudet. 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 17.24. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Westermarck-seuran opiskelijat WOP 

Vuoden 2019 2. kokous 

Turun yliopisto, Publicum 4. kerros, Assistentinkatu 7 

Perjantai 29.3. klo 11 

 

Puheenjohtaja: Ilmari Helva 

Sihteeri: Emmi Rantanen 

 

Paikalla: WOP-edustajat Ilmari Helva, Freja Harjunheimo, Nea Airaksinen, Henrik Södergrann, Eevamaria 

Vähä, Mikko Hyyryläinen ja Emmi Rantanen. Elina Huttunen Sosiologi-lehdestä sekä Kirsti Sippel saapuivat 

kohdassa 6, Elina Huttunen poistuen kohdan 9 jälkeen.  

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 11.00. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Sihteeriksi valittiin Emmi Rantanen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Henrik Södergrann sekä Nea Airaksinen. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Uutena jäsenenä Svenska social- och kommunalhögskolania edustamaan tullut Nea Airaksinen. 

Loppuvuodesta on tilattu uusia haalarimerkkejä, joita Ilmari antoi paikallisille edustajille eteenpäin 

jaettaviksi omiin opiskelijayhteisöihinsä. 

 

6. Sosiologipäivien reflektointi 

Keskiviikkona Anomin järjestämät oikein onnistuneet hengailut, joissa n. 35 kävijää, vain muutama 

ilmoittautunut jätti tulematta. Lähinnä turkulaisia ja helsinkiläisiä, 1 tamperelainen. 

 

Torstaina oli säätysitsit. Sitsit menivät verrattain hyvin, etenkin käytännön toteutuksen ja bussikuljetuksen 

osalta. Eri kaupunkien sitsikulttuurit näkyivät.  

 

Freja ja Ilmari kävivät torstaiaamuna kaupassa ostamassa perjantain brunssitarvikkeet. Perjantaina 

brunssikävijöitä näyttää olleen riittävästi, ja brunssi sujuneen suotuisasti. 

 

Kaiken kaikkiaan päivät ovat sujuneet onnistuneesti, työpajoja oli paljon ja niissä oli runsaasti 

valinnanvaraa. WOPin osalta päivät ovat olleet onnistuneet. 



7. Syksyn tapahtumat 

Opiskelijat voivat pitää jäsenyyttä tarpeettomana, jos sosiologia-lehdestäkin tehdään avoin, ja ainoa 

jäsenyyden ”hyöty” pelkistyy kevään sosiologipäiviksi, jotka eivät välttämättä ole riittävät houkuttelemaan 

opiskelijajäseniä. Tarvetta syystapahtumalle siis olisi. 

 

Syksyn tapahtumat hankala järjestää, toteutus ollut vaikeaa. Aiemmin on ollut ulkomaanmatkoja, mutta 

helpompaa voisi olla järjestää myös jotain Suomessa; kenties matalamman kynnyksen hengailua tai 

jonkintasoista workshopia.  

 

Lapista ehdotettiin heidän perinteisesti järjestämänsä syysvaelluksen laajentamista valtakunnalliseksi 

WOPin kautta.  

 

Mietittiin mahdollisuutta järjestää ekskursio jollekin tieteelliselle konferenssille tai matkaa ulkomaalle. 

Ekskursion mahdollisuutta voitaisiin miettiä yhdessä toisen järjestön, esim. ainejärjestön kanssa. Paikalliset 

opiskelijajärjestöt voivat myös kernaasti mainostaa WOPia tapahtumissaan ja jakaa haalarimerkkejä, joten 

vähintäänkin pyritään panostamaan paikalliseen näkyvyyteen. WOP voi tukea rahallisesti paikallisten 

järjestöjen sosiologia-aiheisia tapahtumia. 

 

WOP-edustajat miettivät kesällä mahdollisia ideoita esitettäviksi syksyn kokoukseen. 

 

8. Kuulumiset Westermarck-seuran kokouksesta 

Käsiteltiin ensin kohta 9 Elina Huttusen pyynnöstä.  

 

Ilmari ja Emmi olivat johtokunnan kokouksessa. WOP yhtyi Westermarck-seuran johtokunnan 

kannanottoon seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän sekä rasismin kitkemiseksi. Puhuttiin vuoden 

sosiologiteosta sekä gradupalkinnosta, kummatkin palkitaan perjantaina sosiologipäivien päätteeksi. Tänä 

vuonna löydettiin palkittava sosiologiteko, toisin kuin edellisvuonna. Seuraavien sosiologipäivien 

tapahtumapaikkakunnaksi päätettiin Rovaniemi. Puhuttiin jäsenrekisteristä, joka on ollut Westermarck-

seuran jatkuva ongelma, heidän internetsivuillaan on ollut paljon ongelmia ilmoittautumisessa. Ongelmaa 

pyritään kuitenkin korjaamaan, jälkikäteen joudutaan mahdollisesti karhuamaan jäsenmaksuja.  

 

9. Sosiologi-lehti 

Uudet päätoimittajat ovat Antti Saavi sekä WOPin hallituksesta Santtu Paananen. Seuraava numero 

ilmestyy toukokuussa, teemana on sukupuolen sosiologia. Toimituskunnalta toive mainostamiseen 

paikallisesti, on tärkeää saada kirjoittajia ja pitää lehteä toiminnassa. Sosiologi-lehdellä on oma facebook-

sivu, jossa kirjoituskutsu, jota WOP-edustajat lupasivat jakaa omiin opiskelijayhteisöihinsä. Kirjoituksen 

deadline on 21.4. Tarkoitus on tarjota matala kynnys ja vapaat kädet, kokeilevaakin tekstiä saa ehdottaa. 

Myös muun kuin suomenkielisiä artikkeleita saa julkaista, ruotsinkielisiä saa mieluusti myös kirjoittaa. 

 

Perinteisesti vuoden eka numero on julkaistu sosiologipäiville, mutta tänä vuonna ei ehditty.  

 

 

 



10. Viestintä  

Monesti puhuttu viestinnän parantamisesta, etenkin Instagram on ollut onnettoman hiljainen. Ilmari mietti 

myös WOPin nettisivujen virkistämistä ja mahdollisesti kirjoittavansa sinne jotain. Muistetaan tästä lähtien 

ottaa aktiivisemmin kuvia kokouksistamme. 

 

11. Muuta esille tullutta asiaa 

Muistetaan kesällä miettiä mahdollista syksyn aktiviteettia. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 11.48. 

 

 

WOP kokous 3/2019 

4.10. klo 16:00, Tampereen yliopiston kirjasto Linna, ryhmätyötila Rahikainen 

Puheenjohtaja: Ilmari Helva 

Sihteeri: Tuuli Ainiala 

Paikalla: Eevamaria Vähä, Santtu Paananen, Freja Harjunheimo, Ilmari Helva, Tuuli Ainiala, Henna Koskela  

1. Kokouksen avaus 

- 16:00, aluksi kuitenkin teknistä säätöä  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Ok 

3. Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

- Tuuli toimii sihteerinä, Santtu ja Henna tarkastavat pöytäkirjan 

4. Esityslistan hyväksyminen 

- Ok  

5. Ilmoitusasiat 

- Ei  

6. Westermarck-seuran kuulumiset 



- 27.11. on Westermarck-seuran syyskokous Helsingissä. Syksyn aikana on myös tulossa seuran 

jäsentiedote, josta enemmän informaatiota myöhemmin. Ensi vuoden sosiologipäivien aikaan ISA 

(International Sociological Association) kokoontuu Helsingissä 

- Turussa aloittanut syksyllä uusia opiskelijoita, joille voisi mainostaa sosiologiaa 

- Tampereella opintoasiat ovat olleet sekaisin yliopistojen yhdistämisen takia. Tänä syksynä ovat 

aloittaneet yhteiskuntatutkimuksessa viimeiset pääsykokeella sisään saapuneet fuksit, jatkossa 

sisäänpääsy kurssin ja haastattelun kautta. Tuuli ja Freja olivat fuksitapahtumassa pitämässä rastia ja 

jakamassa wopin haalarimerkkejä sekä tietoa tulevista Sosiologipäivistä 

- Kuopiossa aloitti uusi sosiologian ja sosiaalipedagogiikan ohjelma ”Hyvinvointi yhteiskunnassa”. 

Ohjelman opinnäytteet tulevat siis käsittelemään tätä aihetta. Tulee nähtäväksi, pieneneekö 

sosiologian profiili tämän seurauksena 

- Rovaniemellä valmistaudutaan jo kevään 2020 Sosiologipäiviin, työryhmä on käynnistetty 

suunnittelemaan ohjelmaa. Tiedon välittäminen sosiologipäivistä voisi olla ajankohtaista 

- Jyväskylässä kaikista opintosuunnista on tehty esittelyvideot, myös sosiologiasta. Jyväskylässä on 

otettu myös uusi opintojärjestelmä käyttöön, mikä on aiheuttanut ongelmia koko yliopistossa. 

Marraskuussa on edessä mahdollisuus markkinoida Westermarck-seuraa, kun sosiologian opiskelijat 

ja henkilökunta viettävät aikaa yhdessä 

7. Syksyn toiminta 

- Opiskelijatoiminta tänä syksynä vaikuttaa olevan paikallista 

- Vuorovaikutusta eri yliopistojen sosiologian opiskelijoiden välillä haluttaisiin lisätä. Kokouksessa 

keskusteltiin wop-tapahtumasta, joka sijoittuisi mahdollisesti Kuopioon. Tarkoituksena olisi kehittää 

vuorovaikutusta Suomessa sosiologiaa opiskelevien välillä  

- Keskustelun ja aikataulujen tutkimisen jälkeen tultiin siihen lopputulokseen, että tapahtuma sopisi 

paremmin tammikuulle kuin loppuvuoteen. Mahdollisesti tammikuun kolmas viikko? 

- Tapahtuman hinta vielä epäselvä, vaatimuksena osallistumiselle olisi Westermarck-seuran jäsenyys. 

Myös tässä mielessä alkuvuosi olisi parempi aika tapahtumalle, sillä opiskelijat voivat liittyessään 

päästä ilmaiseksi Sosiologipäiville 

- Nimiehdotus tapahtumalle: WOP-päivä. Ei tiettyä teemaa. Budjetointia suunnitellaan myöhemmin 

lisää  

8. Sosiologi-lehti 

- Sosiologi-lehti julkaistiin viimeksi toukokuussa aiheena sukupuolen sosiologia. Lehti sai näkyvyyttä, 

vaikka ei ehtinytkään painettavaksi vuoden 2019 Sosiologipäiville 

- Seuraava numero ilmestymässä 13.12., aiheena ympäristösosiologia ja eläintutkimus sosiologisesta 

näkökulmasta. Kirjoittajakutsu on lähtenyt liikkeelle, mutta tekstejä ei ole vielä tullut toimitukseen. 

Kirjoittajakutsua täytyykin jakaa paikallisesti 

9. Viestintä 

- Viestintä keskittyy usein Sosiologipäiviin liittyviin asioihin, syksyllä hiljaista 

- Sosiaalisessa mediassa voisi julkaista sosiologiaan liittyviä juttuja, esimerkiksi Ilmiö-mediasta, 

Sosiologi/a-lehdestä, Versus-lehdestä…  

- Alkuvuoden mahdollisen tapahtuman osalta viestintä tulisi laittaa liikkeelle paikallisella tasolla  



10. Talous 

- Rahaa on jäljellä  

- Henna suunnittelee pitävänsä sosiologisitsit Jyväskylässä ja tarvitsisi noin 50-60 euroa 

11. Muuta esille tullutta asiaa 

- Tänä vuonna on vielä yksi kokous marraskuussa, aika ja paikka sovitaan myöhemmin. Jatkuvuudesta 

seuraavassa kokouksessa lisää keskustelua, väistyvät jäsenet voivat etsiä omista yliopistoistaan 

seuraajia  

12. Kokouksen päättäminen 

- 17:13 

 

 
WOP kokous 4/2019 

22.11.2019 klo 16 

Tampereen yliopiston kirjasto Linna, ryhmätyötila Rahikainen 

 

Puheenjohtaja: Ilmari Helva 

Sihteeri: Henna-Mari Koskela 

Paikalla: Ilmari Helva, Santtu Paananen, Emmi Rantanen, Tuuli Ainiala, Freja Harjunheimo, Henna-Mari 

Koskela, Eevamaria Vähä (Skype-yhteydellä) 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avataan ajassa 16:02. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Sihteeriksi valitaan Henna-Mari Koskela 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Santtu Paananen ja Tuuli Ainiala. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 



Esityslista hyväksytään. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Jokaisella on vahva usko siitä, että löytää omalta paikkakunnaltaan jäsenen vuoden 2020 hallituskaudelle. 

Osalta paikkakunnista seuraaja on jo löytynyt. Tulevassa hallituksessa tulee olemaan paljon uusia kasvoja. 

Helsingissä on tulossa oppiainekahvit, jonne Emmi menee puhumaan WOPista, ja pyrkii sitä kautta 

herättämään ihmisten kiinnostusta ensi vuoden hallituspestistä.  

Henna-Mari piti sosiologisitsit Jyväskylässä 21.11.2019. Osallistujia sitseillä oli 16 + toastit. WOP näkyi 

sitseillä esimerkiksi Facebook-tapahtuman julkaisuissa sekä itse tapahtumassa pidetyn puheen kautta. 

Lisäksi Jyväskylässä on julkaistu sosiologian oppiainevideo. 

Kuopiossa on tehty sosiaalitieteistä kertova video. 

 

6. Westermarck-seuran kuulumiset 

Edellinen Westermarck-seuran kokous on käyty sähköpostin välityksellä. Kyseisessä kokouksessa 

suunniteltiin toimintasuunnitelmaa syyskokousta varten. Tätä edeltävässä kokouksessa on puhuttu 

International Sociological Association (ISA) kanssa järjestettävästä tapahtumasta Helsingissä. 

Westermarck-seuran syyskokous on 27.11.2019 kello 17:00. Emmi pääsee kokoukseen. Kokouksessa on 

tarkoitus esitellä WOPin ensi vuoden toimintaa yleisellä tasolla. 

Westermarck-seura haluaa tehdä tiedotteen, joka lähetetään joko postitse tai sähköpostilla. Ilmari on 

kirjoittanut tiedotteeseen WOP-päivistä. 

 

7. Syksyn toiminta 

Syksyn aikana on kirjoitettu toimintasuunnitelmaa, jonka merkittävin lisäys on WOP-päivät. Lisäksi 

toimintasuunnitelmassa mainitaan useasti ”sosiologian opiskelija”, jonka ilmaisua tulisi pohtia uudelleen, 

sillä tieteenalat ovat nykyään hyvin limittäisiä. 

Syksyllä ei järjestetä tapahtumaa, sen sijaan koko syksyn on suunniteltu uutta tapahtumakonseptia ”WOP-

päivät” vuoden 2020 alkuun. WOP-päivät järjestetään 16.-17.1.2020 Kuopiossa.  

Ohjelma: 

- Tapahtuman ensimmäiselle päivälle yritetään saada ihmisiä puhumaan omasta väitöskirjastaan tai 

gradustaan. Myös henkilökuntaa voisi pyytää puhumaan. Kuopiossa Santtu on jo ollut yhteydessä 

mahdollisiin puhujiin, ja sieltä saattaisi löytyä muutama henkilö puhumaan gradustaan. Puhujia 

yritetään kysellä myös muilta paikkakunnilta. Tarkoituksena on saada 3-4 puhujaa.  

- Toisen päivän ohjelma on vielä auki. Vaihtoehtoja voisivat olla sillis tai brunssi. 

- Tapahtuma alkaa 17:00 tai 18:00, ja puheita voisi olla 20:00 tai 21:00 asti. Tilasta poistutaan 00:00, 

johon asti voi esimerkiksi saunoa. 



Tilat: 

- Torstain ohjelma voisi olla Jatkopoluilta vuokratussa sauna- ja kokoustilassa. Sinne mahtuu 40-50 

henkilöä ja se maksaa 250€/ilta. Tilan voisi jo varata.  

- Toiselle päivälle tilan saaminen voi olla hankalaa. 

Kyydit: 

- Kyyteihin meneviin kustannuksiin WOP voisi antaa avustusta. Tämä voisi innostaa ihmisiä tulemaan 

paikalle. Lopullinen summa päätetään, kun osallistujamäärä on tiedossa. Matkakulut tarjotaan vain 

WOPin jäsenille.  

Majoittuminen: 

- Majoittumisesta WOP ei ota paljoa vastuuta. Kuopion sosiologian opiskelijoilta kysytään 

halukkuutta kaverimajoituksen tarjoamiseen. Kuopiossa toimiva Hostelli Matkustajakoti voisi toimia 

hyvänä yöpaikkana muilta paikkakunnilta tuleville. 

Tapahtuma Facebookissa: 

- WOP-päivistä tehdään Facebook-tapahtuma mahdollisimman pian. Tapahtumaan pyritään 

laittamaan niin paljon tietoa kuin mahdollista, mutta tietoja täydennetään asioiden varmistuessa. 

- Freja tekee kansikuvan tapahtumaan. 

Muuta: 

- Tarjoiluihin arvioidaan menevän noin 80€. 

- Tapahtumaa varten olisi hyvä tilata lisää merkkejä. 

 

8. Sosiologi-lehti 

Sosiologi-lehteen on tullut tekstejä hyvin. Teemana on ympäristösosiologia ja eläinsosiologia. Seuraava lehti 

julkaistaan 13.12.2019. 

 

9. Viestintä 

Tuleva viestintä tulee koskemaan paljolti WOP-päiviä. Lisäksi Sosiologipäivien työryhmät on julkaistu, joten 

myös niihin liittyvää viestintää voi toteuttaa. 

 

10. Talous 

Jyväskylässä 21.11.2019 järjestettyihin sosiologisitseihin meni 70€. 

Sovittiin, että tilataan lisää merkkejä. Molempia 100 kappaletta, eli yhteensä 200 kappaletta. Merkit 

tilataan Kuopioon, jotta niitä voidaan jakaa WOP-päivillä.  



WOP-päivien tila vuokrataan mahdollisimman pian, ja siihen tulee menemään noin 250€. Muut kulut 

selviävät tarkemmin myöhemmin. 

 

11. Muuta esille tullutta asiaa 

Hallitus kiittää toiminnasta viimeisen kahden vuoden ajalta.  

 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 17:10. 

 


