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TOIMINTAKERTOMUS 2008

Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on edistää tiedon ja kokemuksen vaihtoa
käytännön  sosiaalityöntekijöiden  ja  tutkijoiden  kesken,  parantaa  sosiaalityön
tutkimuksen asemaa ja kehittää alan kansainvälistä yhteistyötä. Vuosi 2008 oli seuran
yhdestoista toimintavuosi. Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenjärjestönä seura on
ollut vuodesta 2001. Seuran jäsenmäärä on tasaisesti kasvanut, ja taloudellinen tilanne
on vakaa.

Vuoden  2008  Sosiaalityön  tutkimuksen  päivät  järjestettiin  helmikuussa  Kuopion
yliopistossa.  Seuran  jäsenlehtenä  oli  viidettä  vuotta  Janus  –  Sosiaalipolitiikan  ja
sosiaalityön  tutkimuksen  aikakauslehti.  Lisäksi  julkaistiin  jälleen  uusi  Sosiaalityön
tutkimuksen  vuosikirja  sekä  Tutkiva  sosiaalityö  liite  yhteistyössä  Talentian  kanssa.
Sosiaalityön  tutkimuksen  seura  on  jatkanut  toimintavuoden  etenemistä  vuonna  2005
aloitetun  strategiatyön  ja  asetettujen  painopistealueiden  suuntaisesti,  vahvistamalla
erityisesti kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttamistyötä.

Jäsenistö

31.12.2008 seurassa oli kaikkiaan 478 jäsentä, joista vuoden 2008 jäsenmaksun oli
maksanut  443  jäsentä.  Eli  35  henkilöä  ei  ollut  kehotuksista  huolimatta  maksanut
vuoden  loppuun  mennessä  jäsenmaksuaan.  Kaikista  jäsenistä  opiskelija  tai
eläkeläisjäseniä  oli  yhteensä  77  ja  kaksoisjäseniä  (sekä  Sosiaalityön  tutkimuksen
seuran että Sosiaalipoliittisen yhdistyksen jäseniä) oli 83. Varsinaisten jäsenten lisäksi
jäsenhakemuksensa  on  seuralle  jättänyt  kaikkiaan  38  henkilöä.  Näiden  henkilöiden
jäsenhakemukset  on  otettu  vastaan  ja  heille  on  lähetetty  infokirje  sekä
jäsenmaksulomake,  mutta  he  eivät  ole  vielä  maksaneet  seuran  jäsenmaksua.  Näin
ollen  heitä  ei  ole  vielä  rekisteröity  seuran  jäseniksi.  Lisäksi  seuralla  on  kuusi
kunniajäsentä,  Marjatta  Eskola,  Helmi  Mäki,  Jorma  Sipilä,  Aulikki  Kananoja,  Simo
Koskinen ja Synnöve KarvinenNiinikoski, joka kutsuttiin kunniajäseneksi helmikuussa
2008 Kuopiossa.

Vuoden 2008 aikana seurasta erosi 23  jäsentä.  Lisäksi  seura erotti  kokouksessaan
4.2. ne jäsenet (10), jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksua vuosina 2006 ja 2007
sekä  kokouksessaan  18.6.  ne  jäsenet  (19),  jotka  eivät  olleet  maksaneet
jäsenmaksuaan vuosina 2007 ja 2008. Yhteensä näitä vuoden 2008 aikana erotettuja
jäseniä oli 29.

Vuotta aikaisemmin jäsenmäärä oli 416, joista 43 oli opiskelija tai eläkeläisjäseniä.
Vuoden  2008  aikana  seuran  jäsenmäärä  on  siten  kasvanut  huomattavasti  –  noin
sadalla henkilöllä. Erityisesti  opiskelija  ja eläkeläisjäseniä on  tullut  lisää,  sillä heidän
määränsä  on  lähes  tuplaantunut.  Jäsenmäärän  on  kasvanut  siitäkin  huolimatta,  että
seurasta on myös poistunut kaikkiaan 52 jäsentä.

Vuonna 2008 seuran jäsenmaksu oli edellisten vuosien tapaan kolmiportainen, mutta
jäsenmaksuja korotettiin vuosikokouksessa. Varsinainen jäsenmaksu nousi 35 eurosta
42  euroon,  kaksoisjäsenten  jäsenmaksu  25  eurosta  30  euroon  sekä  opiskelijoiden  ja
eläkeläisten jäsenmaksu 15 eurosta 18 euroon.
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Toimintavuoden  aikana  on  pyritty  lisäämään  seuran  näkyvyyttä  erityisesti  alan
opiskelijoiden  keskuudessa.  Syksyllä  toteutettiin  opiskelijakampanja  ajalla  28.9.  
17.10.2008,  jolloin  pyrittiin  tehostamaan  mainontaa  seuran  toiminnasta  alan
opiskelijoille  esimerkiksi  toimittamalla  ja  levittämällä  seuran  esitteitä  ja  julisteita
sosiaalityön opetusta antaviin yksiköihin. Kampanjan myötä uusia jäseniä ilmaantuikin
huomattava määrä.

Hallitus ja toimihenkilöt

Seuran vuosikokous pidettiin Sosiaalityön tutkimuksen päivien yhteydessä Kuopiossa
15.2.2008. Vuosikokous  valitsi  uuden  hallituksen.  Seuran  puheenjohtajaksi  valittiin
Merja  Laitinen  Lapin  yliopistosta.  Hallituksen  muut  varsinaiset  jäsenet  toimikaudella
2008  olivat  Kristiina  Berg  (Turun  yliopisto),  Susanna  Hoikkala  (Helsingin  yliopisto),
Johanna  Moilanen  (Jyväskylän  yliopisto),  Kirsi  Nousiainen  (Socca)  Piia  Puurunen
(Kuopion  yliopisto),  Suvi  Raitakari  (Tampereen  yliopisto),  Marjaana  Seppänen
(Helsingin  yliopisto/Stakes)  ja  Mervi  Tolonen  (Talentia).  Seuran  hallituksen
varajäseniksi  valittiin  Tuula  Kostiainen  (Tampereen
yliopisto/täydennyskoulutuskeskus),  Minna  Loikkanen  (Suomen  aivotutkimus  ja
kuntoutuskeskus Neuron), Tero Meltti (Stakes), Helena Palojärvi (Naistenkartano ry.),
Leena  Santala  (Turun  yliopisto),  Maritta  Törrönen  (Helsingin  yliopisto)  sekä  Heli
Valokivi  (Tampereen  yliopisto).  Seuran  varsinaisiksi  tilintarkastajiksi  valittiin  Johanna
Björkenheim ja Laura Yliruka sekä varatilintarkastajiksi Johanna Hurtig ja Aino Ritala
Koskinen.

Järjestäytymiskokouksessaan  15.2.  hallitus  valitsi  seuran  varapuheenjohtajaksi
Marjaana  Seppäsen  sekä  sihteeriksi  Heli  Niemen,  taloudenhoitajaksi  Aira  Jukan  ja
jäsensihteeriksi Elina Kemppaisen.

Seuran  hallitus  kokoontui  toimintavuoden  aikana  kaikkiaan  viisi  kertaa.
vuosikokousta  valmisteleva  kokous  pidettiin  4.2,  järjestäytymiskokous  sosiaalityön
tutkimuksen päivien yhteydessä Kuopiossa sekä kesäkuussa, syyskuussa ja lokakuussa
kokoukset Helsingissä. Lisäksi hallitus on työskennellyt erittäin paljon verkkopohjaisella
Moodlealustalla.  Käytäntö  on  helpottanut  ja  nopeuttanut  asioiden  valmistelua
(esimerkiksi  vuosikirjoihin  ja  päivien  järjestämiseen  liittyvät  asiat)  ja  lisännyt
hallituksen  sisäistä  vuoropuhelua  sekä  vähentänyt  kokous  ja  matkustuskuluja.
Moodleympäristössä  on  valmisteltu  hallitukseen  kokouksiin  tulleita  asioita  ja  viety
yhteisesti keskustellen seuran asioita eteenpäin. Keskustelut ovat vuoden 2008 aikana
liittyneet  seuraaviin  aiheisiin:  Vuosikirjojen  kustannusyhteistyö,  wwwsivujen päivitys
ja  sisältö,  tutkiva  sosiaalityö  liite,  säätiökysymys,  gradupalkintoehdokkuus,  seuran
näkyvyys  juhlavuonna,  sosiaalityön  opetusta  antavilla  laitoksilla  toteutettavat
opiskelijakampanjat,  julkaisutukihakemus  TSV:lle,  pohjoismainen  julkaisuyhteistyö,
kuukauden kolumnit sekä  sosiaalityön  tutkimuksen päivät Turussa. Lisäksi Moodle on
mahdollistanut  tiedottamisen  ajankohtaisista  asioista  (esim.  kutsukonferensseista,
Tieteellisten seurain valtuuskunnan uutisista, rahoitushauista). Moodleympäristöön on
myös  koottu  keskeisin  seuran  materiaali:  säännöt,  hallituksen  yhteystiedot,  seuran
esittelymateriaali,  Tutkiva  sosiaalityö  –  julkaisut,  toimintakertomukset,  suunnitelmat
ja  talousarviot,  kokouspöytäkirjat  ja  –esityslistat,  jäsenkirjeet,  Kuukauden  kolumnit
sekä TSV:n jäsenpostit.
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Julkaisutoiminta

Edellisten vuosien tapaan seuran julkaisutoiminta on jatkunut vilkkaana. Sosiaalityön
tutkimuksen  päivien  yhteydessä  Kuopiossa,  helmikuussa  2008,  julkistettiin  PS
kustannuksen  kustantama  Sosiaalityön  tutkimuksen  kuudes  vuosikirja  Yhteisöt  ja
sosiaalityö  (toim.  Riikka  Korkiamäki,  Marianne  Nylund,  Suvi  Raitakari  &  Irene
Roivainen).  Vuoden  2008  aikana  on  työstetty  seuraavaa  vuosikirjaa  Sosiaalityö  ja
teoria (toim. Mikko Mäntysaari, Anneli Pohjola & Tarja Pösö). Vuosikirjan toimitustyö on
saatu  päätökseen,  ja  kirja  julkistetaan  Sosiaalityön  tutkimuksen  päivillä  Turussa
helmikuussa  2009.  Koska  vuosikirjojen  tekemisen  on  havaittu  olevan  liian  tiukalla
aikataululla, toimintavuonna työstettiin myös jo seuraavan vuoden vuosikirjaa: valittiin
edellisen  vuoden  lopussa  tulleista  ehdotuksista  teema  ja  toimittajat  sekä
kirjoittajakutsuun vastanneista kirjoittajat. Kahdeksannen vuosikirjan teemaksi valittiin
Sosiaalityö,  tieto  ja  teknologia  (toim. Sirpa KuusistoNiemi, Aino Kääriäinen  ja Anneli
Pohjola). Teoksen kirjoittajakutsu julistettiin maaliskuun lopussa ja kirjaprosessi pääsi
alkuun  alkukesästä  2008.  Kirja  on  tarkoitus  julkaista  vuoden  2010  Sosiaalityön
tutkimuksen päivien yhteydessä.

Yhteistyösopimus PSkustannuksen kanssa sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjasarjan
kustantamisesta on  jatkunut  edellisen vuoden  tapaan. Varsinainen kustannussopimus
tehdään  kuitenkin  edelleen  erikseen  kustakin  kirjasta  kustantajan  ja  toimittajien
kesken.  Entiseen  tapaan  myös  jäsenet  ovat  voineet  tilata  sekä  uutta  että  aiempia
vuosikirjoja  suoraan  kustantajilta  30%  alennuksella.  Toimintavuonna  haettiin  lisäksi
julkaisuavustusta  Tieteellisten  seurain  valtuuskunnalta,  josta  tulee  päätös  keväällä
2009.

Vuoden  2008  aikana  seura  on  ollut  esillä  Sosiaalipolitiikan  ja  sosiaalityön
aikakauslehti  Januksessa.  Seuran  puheenjohtajan  kirjoittaman  pääkirjoituksen  lisäksi
lehdessä on julkaistu seuran jäsenten kirjoittamia artikkeleita, puheenvuoroja ja kirja
arvosteluja sekä mainostettu Sosiaalityön tutkimuksen päiviä.

Yhdessä  Talentia  ry:n  kanssa  toimitettu  Tutkiva  sosiaalityö  julkaistiin  ensimmäistä
kertaa  ainoastaan  sähköisessä  muodossa  sekä  Talentian  että  seuran  kotisivuilla
elokuussa  2008.  Julkaisun  teema  Sosiaalityön  tiede  ja  teoriaperusta  (toim.  Piia
Puurunen,  Mari  Suonio  &  Marja  VäänänenFomin)  jatkoi  sosiaalityön  tutkimuksen
päivillä esillä olleiden teemojen pohtimista.

Vuonna  2007  aloitetun  Kuukauden  kolumnin  julkaisemista  jatkettiin  vuoden  2008
aikana  seuran  wwwsivuilla.  Kuukausittain  vaihtuvaa  Kuukauden  kolumnia  ovat
kirjoittaneet  vuorollaan  seuran  hallituksen  jäsenet.  Kesä  ja  heinäkuussa  kolumnin
kirjoittamisesta on pidetty  taukoa. Tänä vuonna myös marras  ja  joulukuun kolumnit
jäivät poikkeuksellisesti julkaisematta.

Tilaisuudet

Vuoden  2008  Sosiaalityön  tutkimuksen  päivät  järjestettiin  14.15.2.2008  Kuopion
yliopistossa.  Päivät  toimivat  samalla  seuran  10vuotis  juhlaseminaarina.  Juhlateema
näkyi  erityisesti  iltajuhlan  ohjelmassa,  jossa  seuraa  muistettiin  rahalahjoituksin  sekä
huomionosoituksin,  ja  seuran  entiset  puheenjohtajat  muistelivat  menneitä  vuosia.
Osallistujia oli  kaikkiaan 285,  joista  itse maksavia 57, perusopiskelijoita 83, Sosnetin
jatkoopiskelijoita 63 ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran  jäseniä 90. Päivien teemana
oli  Sosiaalityön  tiede  ja  teoriaperusta.  Pääalustajina  olivat  professori  Peter  Erath
Saksasta, professori Leena Eskelinen Tanskasta sekä professorit Pauli Niemelä ja Mikko
Mäntysaari.  Lisäksi molempina  päivinä  kokoontui  työryhmiä,  joista  toteutui  kaikkiaan
yksitoista. Pääluennoitsijoiden ja yhden englanninkielisen työryhmän myötä päivillä oli
vahvasti  esillä  myös  kansainvälinen  näkökulma  sosiaalityön  teoriaperustaan.  Päivien
antia  on  esitelty  Talentialehden  Tutkiva  sosiaalityö  liitteessä  (toim.  Piia  Puurunen,
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Mari  Suonio  &  Marja  VäänänenFomin).  Tutkimuksen  päivillä  kutsuttiin  uudeksi
kunniajäseneksi  Synnöve  KarvinenNiinikoski  sekä  jaettiin  Sosiaalityön  tutkimuksen
seuran  vuoden  2007  Pro  gradu  palkinto.  Se  myönnettiin  Turun  yliopiston  Teemu
Melanille  tutkielmastaan Rikostaistelua,  sosiaalityötä,  palvelua  vai  'Ihan  niinku
normaalil  järjel  ymmärrettävii  asioita'?  Diskurssianalyyttinen  tarkastelu  erään
poliisilaitoksen  ammattikulttuuriin.  Juhlavuoden  kunniaksi  jaettiin  ensimmäistä  kertaa
myös  vuoden  2007  Lisensiaatintutkimus  –  palkinto.  Palkinto  jaettiin  ansioituneelle
sosiaalityön  erikoistumiskoulutuksessa  tehdylle  lisensiaatintutkimukselle.   Palkinnon
saaja  valittiin  sosiaalityön  erikoistumiskoulutuksen  kolmen  erikoisalan  (kuntouttava
sosiaalityö,  lapsi  ja  nuorisososiaalityö  sekä  marginalisaatiokysymysten  sosiaalityö)
lisensiaatintutkimusten  joukosta.  Palkinto  myönnettiin  Helsingin  yliopiston  Riitta
Hyytiselle  tutkimuksestaan Lapsi,  huumeperhe  ja  toivo.  Lapsen  todellistuminen
huumeperheen kuntoutusprosessissa.

Jäsenlehti ja yhteistyö Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa

Sosiaalityön  tutkimuksen  seuran  ja  Sosiaalipoliittisen  yhdistyksen  vuonna  2003
solmiman sopimuksen mukaisesti  Januslehti on molempien yhdistysten omistuksessa
ja  seurojen  yhteinen  jäsenlehti.  Lehden  taloudesta  vastaa  edelleen  Sosiaalipoliittinen
yhdistys,  mutta  taloutta  ja  lehden  hallintoa  koskevat  päätökset  tehdään  yhteisesti.
Lehden  budjetti  hyväksyttäneen  seuran  hallituksen  kokouksessa  4.2.2009.  Vuonna
2008  Januksen  toimitus  on  sijainnut  Jyväskylässä.  Päätoimittajana  on  ollut  Marjo
Kuronen ja muita paikallistoimituksen jäseniä ovat olleet Marita Husso, Raija Julkunen,
Anita Kangas ja Mikko Mäntysaari.

Toimitusneuvoston kokoonpanon on sovittu noudattelevan yhdistysten jäsenmäärien
suhdetta.  Vuoden  2007  lopussa  valittu  toimitusneuvosto  aloitti  työskentelyn  vuoden
2008  alussa.  Toimitusneuvostoon  kuuluivat:  Helsingin  yliopistosta  Risto  Eräsaari  ja
varalla  Maritta  Törrönen,  Joensuun  yliopistosta  Eeva  Jokinen  ja  varalla  Silva  Tedre,
Kuopion yliopistosta Juhani Laurinkari ja varalla Pauli Niemelä, Lapin yliopistosta Merja
Laitinen  ja  varalla  Anneli  Pohjola,  Tampereen  yliopistosta  Anneli  Anttonen  ja  varalla
Hannele Forsberg, Turun yliopistosta Susan Kuivalainen  ja varalla Katja Forssen, Åbo
Akademista Mikael Nygård ja varalla Gunborg Jakobsson.

Seuran  jäsenistö  on  ollut  edelleen  tyytyväinen  jäsenlehti  Janukseen.  Kotimainen
jäsenlehti on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi ja yhteisen lehden myötä yhteistyö
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa on tiivistynyt.

Kansainvälinen toiminta

Toimintavuoden  2008  aikana  yhteyksiä  pohjoismaisiin  sosiaalityön  tutkimuksen
seuroihin  on  ylläpidetty  erityisesti  pohjoismaisen,  englanninkielisen  sosiaalityön
tieteellisen  aikakausijulkaisun  perustamisen  puitteissa.  Vuoden  aikana  oli  kolme
suunnittelukokousta.  Ensimmäinen  niistä  oli  Helsingissä  (29.1.),  toinen  Århusissa,
Tanskassa,  Forsakonferenssin  yhteydessä  (20.8.)  ja  kolmas Kööpenhaminassa  (10.
11.11.). Seuran varapuheenjohtaja Marjaana Seppänen sekä Marjo Kuronen ovat olleet
mukana  kaikissa  kokouksissa.  Työskentely  jatkuu  vuonna  2009  ja  seuraava
suunnittelukokous  pidetään  Lundissa,  Ruotsissa  24.25.2.2009.  Kokouksessa  on
tavoitteena  saada  valmiiksi  julkaisua  koskeva  suunnitelma  kustantajan  kanssa
neuvottelua varten.

Yhteistyö  pohjoismaisten  seurojen  välillä  on  tiivistynyt  merkittävästi.
Yhteispohjoismaisen  englanninkielisen  lehden  pääperiaatteet  hyväksyttiin  Århusissa,
Tanskassa, Forsakonferenssin yhteydessä elokuussa. Lisäksi Suomen edustajia lehden
toimituskuntaan  sekä  refereeartikkeleiden  lukijoiksi  on  kartoitettu  kaikista  kuudesta
sosiaalityön antavasta yliopistosta. Hallitus myös  ratifioi  sopimuksen ’Puheenjohtajien
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foorumin’  perustamiseksi  pohjoismaisten  sosiaalityön  tutkimuksen  seurojen  välillä.
Sopimuksen  tarkoituksena  on  tiivistää  entisestään  yhteistyötä  erityisesti
pohjoismaiseen julkaisuun sekä FORSA  konferensseihin liittyen.

 Pohjoismaisen yhteistyön  tiimoilta  on markkinoitu myös  pohjoismaista NSAlehteä
ja Socialvetenskaplig Tidskriftiä jäsenistölle. Jäsenet ovat edelleen voineet tilata seuran
kautta Socialvetenskaplig Tidskriftin huomattavan edulliseen 17 euron tarjoushintaan.

Marjaana  Seppänen  osallistui  seuran  edustajana  23.  –  24.5.  Lissabonissa
järjestettyyn alan kutsukonferenssiin ”Social Work  Research:  Current  Experience  and
Tendencies”,  johon  seuralta  pyydettiin  edustusta.  Konferenssin  järjestäjänä  toimi
Lissabonin katolinen yliopisto ja sitä edusti professori Fransesco Bracco. Konferenssiin
osallistui puhujia mm. Kanadasta, IsoBritanniasta ja USA:sta.

Sosiaalityön tutkimuksen edellytyksiin vaikuttaminen

Sosiaalityön  tutkimuksen  seura  oli  jo  vuonna  2007  mukana  Professori
Mikko  Mäntysaaren  kokoamassa  Suomen  Akatemialle  laaditussa  tutkimusohjelma
aloitteessa  Sosiaalisen  ydin.  Tutkimusohjelmaaloite  ei  päässyt  tuolloin  arvioinnissa
jatkovalmisteluun,  mutta  Sosnet  aloitti  uuden  tutkimusohjelmaaloitteen  työstämisen
syksyllä  2007  ja  on  jatkanut  sitä  vuoden  2008  aikana.  Seura  on  ollut  mukana
valmistelussa.

Seurassa  käynnistettiin Dosentti  Riitta Haverisen  ehdotuksesta  keskustelu
sosiaalityön  tutkimuksen  säätiön  perustamisesta  sosiaalityön  tutkimusrahoituksen
vahvistamiseksi.  Toimintavuonna  käynnistettiin  säätiön  mahdollisten  tavoitteiden  ja
tarpeen määrittäminen sekä mahdollisten rahoittajatahojen kartoittaminen.

Viestintä

Jäsenkirjeitä  lähetettiin  vuoden  aikana  kaksi,  yksi  niistä  yhteistyössä  PS
kustannuksen  kanssa.  Ensimmäisen  jäsenkirjeen  yhteydessä  lähetettiin myös  vuoden
2008 jäsenmaksulomake. Varsinaisten jäsenkirjeiden lisäksi lähetettiin maksumuistutus
sekä  huhtikuussa  että  syyskuussa  niille  jäsenille,  jotka  eivät  olleet  maksaneet
jäsenmaksua määräpäivään mennessä.

Seuran  toiminnasta  tiedottamista  on  pyritty  edelleen  vahvistamaan  wwwsivujen
(www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi)  kautta.  Sivuja  on  edelleen  kehitetty  ja
päivitetty säännöllisesti  toimintavuoden aikana. Internetsivuilta  löytyy tietoa yleisesti
seuran toiminnasta (tutkimuksen päivistä, seminaareista, julkaisuista, kansainvälisestä
yhteistyöstä,  pro  gradu  palkinnosta,  kunniajäsenistä).  Sivuilta  löytyy  myös
toimintasuunnitelmat  ja  kertomukset,  ajankohtaiset  asiat,  yhteystiedot  ja  seuran
historia. Myös  jäseneksi  hakeminen  ja  henkilötietojen muutokset  tehdään  sähköisesti
seuran kotisivujen kautta. Kotisivujen päivityksestä on huolehtinut seuran sihteeri Heli
Niemi.

Tiedottamista  seuran  jäsenille  sähköpostilistan  kautta  on  pyritty  vahvistamaan
kokoamalla  jäseniltä  sähköpostiosoitteita.  Osa  jäsenistä  on  ilmoittanut  osoitteensa,
mutta  huomattavalta  osalta  tieto  vielä  puuttuu.  Sähköpostia  on  hyödynnetty  jonkun
verran  jäsenkirjeiden  ja  jäsenmaksulaskujen  lähettämisessä.  Vuoden  2008  aikana
otettiin käyttöön myös jäsenten sähköpostilista, jossa on mukana 241 jäsenen (noin 50
%)  sähköpostiosoitteet.  Listan  kautta  jäsenille  on  välitetty  tietoa  seuran
ajankohtaisista kuulumista sekä alan konferensseista ja muista tapahtumista.

http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/
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Tilikausi oli ylijäämäinen 2.771,56 eurolla. Tilikauden alussa 1.1.2008 seuran
tilillä oli varoja 1.174,63€ ja 31.12.2008 tilikauden päättyessä 6.763,18 euroa.
Ylijäämä  koostuu  ensinnäkin  vuodelle  2008  kirjautuneesta,  vuoden  2007
sosiaalityön  tutkimuksen  päiviä  koskevasta  Suomen  Akatemian  avustuksesta,
joka oli 880 euroa. Toiseksi tilikaudelle kirjautui myös edellisen tilikauden Social
Vetenskapliga  tidskriftin  tilausmaksut  noin  470  euroa,  yhteensä
tilausmaksutuloja 918 euroa. Kolmanneksi PSkustannus maksoi tekijäpalkkioita
seuralle  275,95  euroa.  Neljäntenä  selittävänä  tekijänä  on  seuran  10vuotis
juhlavuosi  ja  siihen  liittyvät  rahalahjoitukset,  joita  seura  sai  sosiaalityön
tutkimuksen  tukemiseen  Helmi  Mäeltä  1000  euroa  ja  Talentialta  200  euroa.
Näiden ylijäämää selittävien tulojen summa on yhteensä 2895,95 euroa.

Näin ollen vuosikokouksen tekemä päätös jäsenmaksujen korottamisesta on
toimintavuoden  aikana  osoittautunut  tarpeelliseksi.  Varsinaisten  jäsenten
jäsenmaksu on ollut 42 euroa, kaksoisjäsenten osalta 30 euroa ja opiskelija tai
eläkeläisjäsenten  kohdalla  jäsenmaksu  on  ollut  18  euroa.  Jäsenmaksutuloja
toimintavuoden  aikana  on  ollut  yhteensä  15 761  euroa,  mikä  on  hieman
enemmän  kuin  talousarviossa  esitettiin.  Tämä  selittyy  erittäin  myönteisellä
jäsenmäärän kehityksellä. Muita tilikauden tuloja ovat Sosiaalityön tutkimuksen
päivien osallistumis  ja  illallismaksutulot 7262 euroa  ja päivien  järjestämiseen
saatu TSV:n konferenssiavustus 1.900 euroa.

Suurimmat  menoerät  ovat  edelleen  yleiset  toimintamenot  yht.  19.593,78
euroa  sisältäen  jäsenetulehden,  valtakunnallisten  päivien  menot,  pro  gradu
palkinnon  ja  lisensiaattipalkinnon,  kansainvälisen  toiminnan  sekä
matkakustannukset.  Edelliseen  tilikauteen  nähden  toimintamenoissa  on  suuri
lisäys.  Se  selittyy  osaksi  kasvaneella  jäsenmäärällä,  minkä  vuoksi
jäsenetulehden  kustannukset  ovat  kasvaneet.  Kansainvälisestä  toiminnasta,
Pohjoismaisen tieteellisen aikakauslehden suunnittelusta on aiheutunut edellistä
vuotta enemmän kuluja, koska prosessi on edennyt aktiivista yhteydenpitoa ja
keskustelua  vaativaan  vaiheeseen.  Myös  matkakustannuksia  varattiin
talousarvioon  edellistä  vuotta  enemmän,  koska  yleisissä  hinnoissa  on
tapahtunut  korotuksia.  Tilikaudella  jaettiin  myös  ylimääräinen
lisensiaattitutkimuspalkinto.

Toimihenkilöiden  palkat  (taloudenhoitaja,  sihteeri  ja  jäsensihteeri)  olivat
yhteensä 3.880 euroa ja luennoitsijoiden palkat 600 euroa. Lisäksi seura maksoi
edellisiin liittyen sotu ja vakuutusmaksuja 913,01 euroa.

Edellisten tilikausien osalta toimistokulut ovat olleet  jatkuvassa kasvussa ja
niihin  on  pyritty  kiinnittämään huomiota.  Keskeinen  vaikuttava  tekijä  on  ollut
siirtyminen sähköiseen tiedottamiseen kirjeiden lähettämisen sijaan ja yhteistyö
PSkustannuksen kanssa jäsenkirjepostituksessa. Näillä toimenpiteillä kuluvalla
tilikaudella  postituksiin  on  mennyt  ainoastaan  330  euroa  (TA  600  euroa).
Edelleen  huomiota  on  kiinnitettävä  sekalaisiin  toimistokuluihin,  joita  oli  513
euroa  sekä  pankkikuluihin  471  euroa  (vuonna  2007  toteuma  255  euroa  ja
vuoden 2008  talousarviossa  laskettu  270 euroa).  Tilikauden  aikana pyydettiin
tarjoukset  Tapiolapankista,  Osuuspankista  sekä  Handelsbankenista.  Näistä
ensin  mainitusta  seura  sai  huomattavasti  nykyistä  edullisemman  tarjouksen,
kahdesta jälkimmäisestä seura ei saanut tarjousta.
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Seuran  pankkikortti  on  ollut  tilikauden  aikana  seuran  sihteerin  käytössä.
Taloudenhoitajana toimi vuonna 2008 Aira Juka. Tilintarkastajina olivat Johanna
Björkenheim  ja  Laura  Yliruka  ja  varatilintarkastajina  Johanna  Hurtig  ja  Aino
RitalaKoskinen.


