1

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on tarjota jäsenilleen — opiskelijoille, käytännön
työntekijöille, tutkijoille ja yhteisöille — foorumi, jossa heillä on mahdollisuus keskustella
sosiaalityön tutkimuksen suunnista, tuottaa uusia avauksia ja vahvistaa omaa ammatillista ja
tieteellistä identiteettiään. Sosiaalityön tutkimuksen seura vaikuttaa oman tieteenalansa
kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun, avaa yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta
relevantteja keskusteluja ja pyrkii vaikuttamaan tutkimuksen tekemisen edellytyksiin sosiaalityössä.
Sosiaalityön tutkimuksen seura pyrkii myös osallistumaan tieteidenväliseen keskusteluun.
Vuosi 2017 on seuran 20. toimintavuosi. Sosiaalityön ja sen tutkimuksen edellytykset ovat noiden
vuosien aikana muuttuneet. Juuri nyt sosiaalityön ja sen tutkimuksen asemaan vaikuttavat monet
kansalliset ja kansainväliset muutokset. Tulevan toimintakauden painopisteenä on jäsentää
muuttuvaa toimintaympäristöä osallistumalla ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun
tutkimuksen keinoin ja sen edellytyksiä tukemalla. Seura jatkaa viestinnän edistämisen tiellä ja pyrkii
tätä kautta lisäämään toimintansa näkyvyyttä sosiaalityön tutkimuksen keskeisenä toimijana.
Sosiaalityön tutkimuksen edellytyksiin vaikuttaminen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun
osallistuminen
Seuran tavoitteena on vaikuttaa sosiaalityön tutkimuksen teon edellytyksiin vuoropuhelulla
sosiaalityön käytännön, tutkimuksen ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa sekä edistää
tieteidenvälistä keskustelua:
-

Jatketaan yhteistyötä valtakunnallisen Sosnet-yliopistoverkoston kanssa.
Edistetään yhteistyötä lähitieteiden tutkimusseurojen, sosiaalialan osaamiskeskusten ja
sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.
Tuetaan nuorten tutkijoiden verkostoitumista ja edistetään tiedemaailmaan liittyvää
tiedonvaihtoa ja tiedotusta.
Jaetaan tietoa sosiaalityön tutkimuksista, väitöskirjoista ja ammatillisista
lisensiaattitutkimuksista seuran www-sivuilla sekä facebook-sivuilla.
Seurataan yliopistojen rakenteellisia muutoksia ja osallistutaan keskusteluun yhteistyössä
Sosnetin kanssa.
Seurataan ja osallistutaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteiskunnallisten
asioiden valmisteluun. Laaditaan tarvittaessa kannanottoja ja lausuntoja sellaisten asioiden
valmisteluun, mitkä vaikuttavat sosiaalityön tutkimuksen edellytyksiin.
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Kansainvälinen toiminta
Seuran tavoitteena on vaikuttaa tieteenalan kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun:
-

Jatketaan yhteistyötä Nordisk FORSAn kanssa.
Rakennetaan yhteistyösuhteita vastaaviin kansainvälisiin, erityisesti eurooppalaisiin
yhdistyksiin (esim. EASSW, TiSSA).
Tehdään aktiivisesti yhteistyötä eurooppalaisen sosiaalityön tutkimusseuran The European
Social Work Research Associationin kanssa (ESWRA).
Osallistutaan Tanskassa Aalborgin yliopistossa keväällä 2017 pidettävään ECSWRkonferenssiin (7th European Conference for Social Work Research).
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan muihin kansainvälisiin seminaareihin ja
konferensseihin.

Viestintä
Seuran viestinnän tavoitteena on edistää sosiaalityön tutkimusta. Näin ollen yhdeksi keskeiseksi
tehtäväksi nousee toimintakaudella tutkimustiedon levittäminen ja sen helppo saatavuus
jäsenistölle sekä muille kiinnostuneille. Lisäksi huomiota kiinnitetään tehostetusti seuran
toiminnan tunnetuksi tekemiseen ja jäsenrekrytointiin.
- Viestintää kehitetään edelleen vuonna 2015 laaditun viestintästrategian mukaisesti.
- Viestinnän onnistumista arvioidaan vuosikokousta valmistelevan kokouksen yhteydessä ja
strategiaa päivitetään tarvittaessa.
- Seuran kotisivuja päivitetään säännöllisesti osoitteessa
www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi, jotta sivujen sisältö palvelisi paremmin sekä sisäistä
että erityisesti ulkoista tiedotusta. Kotisivun toimivuutta arvioidaan ja arvion mukaisesti
tehdään tarvittaessa toimenpiteitä.
- Tehostetaan viestinnän vuorovaikutteisuutta kehittämällä viestintää sosiaalisessa mediassa
seuran Facebook-sivujen ja Twitterin avulla sekä mahdollisuuksien mukaan avataan blogi
toimikauden aikana.
Vuosikirja ja muu julkaisutoiminta
-

-

-

-

Seuraava vuosikirja, Sosiaalityö ja uusi asiantuntijuus, ilmestyy alkuvuodesta 2018. (toim.
Tarja Juvonen, Jari Lindh, Anneli Pohjola & Marjo Romakkaniemi).
Tulevana toimintavuotena jatketaan yhteispohjoismaisen aikakausilehden Nordic Social
Work Research (kustantaja Taylor & Francis) markkinointia yhdessä muiden pohjoismaisten
seurojen kanssa.
Toimitetaan ja julkaistaan Tutkiva sosiaalityö -liite yhteistyössä Talentia ry:n kanssa.
Jatketaan kuukauden kolumnin julkaisemista seuran kotisivulla ja mainostetaan sitä
Facebookin kautta mahdollisimman laajalle yleisölle. Mikäli seura avaa uuden blogin,
kolumni julkaistaan vastaisuudessa blogitekstinä.
Yhteistyötä Januksen kanssa jatketaan: Janus julkaisee puheenjohtajan pääkirjoituksen
sopimuksen mukaan. Lisäksi kannustetaan jäsenistöä aktiiviseen kirjoitustyöhön niin
artikkeleiden, puheenvuorojen kuin kirja-arvioiden osalta.
Seurataan aktiivisesti Julkaisufoorumin työskentelyä ja osallistutaan siihen yhteistyössä
Sosnet yliopistoverkoston kanssa.
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Tilaisuudet ja jaettavat palkinnot
Tavoitteena on edistää sosiaalityön tutkimuksen asemaa ja tutkijoiden verkostoitumista
järjestämällä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia:
-

-

-

-

Järjestetään valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät yhteistyössä Helsingin
yliopiston sosiaalityön oppiaineen kanssa Helsingissä 16.–17. helmikuuta. Päivien teemana
on Sosiaalityö digitalisoituvassa maailmassa. Keskustelua käydään teeman mukaisesti:
millaisia uusia yhteisöllisyyden muotoja verkoissa ja niiden ulkopuolella syntyy; pysyykö
sosiaalityö mukana muutoksessa; ketkä putoavat digiajan kelkasta; millaisia hallinnan ja
vallan kysymyksiä järjestelmät luovat; löydämmekö uusia luovia tapoja vastata ajan ja arjen
haasteisiin?
Päivien yhteydessä jaetaan seuran pro gradu -palkinto.
Järjestetään kansallisia tai kansainvälisiä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia yhdessä
keskeisten yhteistyötahojen kanssa (esim. Yliopistolaitokset, Sosnet, sosiaalialan
osaamiskeskukset, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Talentia).
Pyritään tukemaan sosiaalityön tutkimuksen asemaa ja erityisesti nuorten tutkijoiden
verkostoitumista ja tutkijanuraa järjestämällä keskustelutilaisuuksia yhteistyössä
lähitieteiden tutkimusseurojen ja Sosnetin kanssa.
Suunnitellaan vuoden 2018 sosiaalityön tutkimuksen päiviä yhteistyössä Tampereen
yliopiston sosiaalityön tieteenalan kanssa.

Jäsenedut vuonna 2017
-

-

-

Seuran henkilöjäsenet saavat jäsenetuna Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen
aikakauslehti Januksen. Tämän lisäksi seuran yhteisöjäsenet saavat myös Sosiaalityön
tutkimuksen seuran vuosikirjan.
Jäsenillä on mahdollisuus tilata seuran kautta Socialvetenskaplig Tidskrift alennettuun
hintaan.
Jäsenille markkinoidaan yhteispohjoismaista aikakauslehteä Nordic Social Work Research
(kustantaja Taylor & Francis) yhdessä muiden pohjoismaisten seurojen kanssa, ja jäsenillä on
mahdollisuus tilata lehteä seuran kautta alennettuun hintaan.
Jäsenille lähetetään toimintavuoden aikana kaksi jäsenkirjettä sähköpostitse. Jäsenkirjeet
julkaistaan myös seuran kotisivuilla.
Lisäksi seuran jäsenet voivat osallistua ilmaiseksi Sosiaalityön tutkimuksen päiville 2017,
jotka järjestetään Helsingissä.

Jäsenrekrytointi
Jäsenrekrytointiin panostetaan heti alkuvuodesta. Yhteisöjäseniä seuralla on ollut toistaiseksi vain
kolme. Seuran toiminnasta pyritään tiedottamaan Sosnet-verkostossa, yliopistoissa sekä
osaamiskeskuksissa. Seuran toiminnasta tiedotetaan aiempaa tehokkaammin myös sosiaalityön
opiskelijoille laatimalla erityisesti heille suunnattu mainos seuran jäsenyydestä. Lisäksi
jäsenrekrytointia jatketaan seuran kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä eri tilaisuuksien
yhteydessä, kuten Sosiaalityön tutkimuksen päivillä.
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