Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry
Toimintakertomus 2016
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry (YHYS) on perustettu helmikuussa 1994. Seuran
tarkoituksena on edistää yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta ja toimia ympäristöopintoja
harjoittavien ja niistä kiinnostuneiden valtakunnallisena yhteistyöelimenä. Seura toimii alan tutkijoiden,
opettajien ja opiskelijoiden yhteistyön edistämiseksi, ajaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen
etuja sekä edistää alan tutkimusta ja koulutusta. Seura järjestää tieteellisiä seminaareja ja muita
yleisötilaisuuksia, ylläpitää yhteyksiä vastaaviin kansainvälisiin järjestöihin sekä harjoittaa
tiedotustoimintaa.
Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus on ympäristökysymysten sosiaalisen ja kulttuurisen
kontekstin tutkimusta. Ympäristökysymysten yhteiskunnallisen dynamiikan tutkimus on tärkeää
perustutkimusta ja samalla se tuottaa suunnittelun ja politiikan käytäntöihin soveltuvaa tietoa.
1. Seuran toiminta
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran perustoimintalohkot ovat yhteydenpito,
tiedottaminen, vaikuttaminen, koulutuksen edistäminen, tutkimuksen edistäminen sekä kansainvälisten
yhteyksien ylläpito ja kehittäminen. YHYS on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsen.
Yhteydenpito yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja
muiden kiinnostuneiden kesken kotimaassa on seuran keskeisin toimintalohko ja sen merkitys kohdistuu
myös muille toimintalohkoille. Seura järjestää vuosittain vähintään kaksi tieteellistä seminaaria
(syyskollokvio ja politiikkadialogi), joihin kutsutaan koti- ja ulkomaisia luennoitsijoita. Seminaareihin
kutsutaan myös mahdollisimman monet seuran jäsenistä esittelemään opinnäytetöitään, tutkimuksiaan
ja tutkimushankkeitaan.
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen yhteisten etujen ajaminen on eräs seuran
perustehtävistä. Tähän kuuluu yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen merkityksen
painottaminen muun muassa muistioita, julkilausumia ja lausuntoja antamalla. Tärkeää on myös
yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen rahoituksen seuranta.
Seura pyrkii avoimeen yhteiskunnalliseen keskusteluun ajankohtaisista ympäristökysymyksistä sekä
viranomaisten, yritysten että kansalaisyhteiskunnan kanssa. Keskeinen keino tähän on vuosittain
järjestettävä politiikkadialogi seminaari yhteistyössä Ympäristötiedon Foorumin sekä ajankohtaisen
teeman mukaan vaihtuvien yhteistyökumppanien kanssa. Politiikkadialogi jatkaa ja uudistaa aiemmin
ympäristöhallinnon kanssa järjestettyä kevätneuvokkisarjaa.
Seuralla on nettisivut (www.yhys.net), jossa tiedotetaan ajankohtaisista yhteiskuntatieteellistä
ynmpäristötutkimusta koskevista uutisista, hankkeista, seminaareista, keskeisistä julkaisuista ja muista
seuran kannalta tärkeistä asioista. Seuralla on kotisivujen lisäksi myös aktiivinen sähköpostilista (ytymp@helsinki.fi) ja twitter-tili (@yhys_ry). Tiedottamiseen kuuluu myös yhteydenpito muihin
ympäristötutkimuksen alueella toimiviin suomalaisiin tieteellisiin seuroihin.
Koulutuksen ja tutkimuksen edistäminen kuuluvat kiinteästi yhteen. YHYS tukee yhteiskuntatieteellisen
ympäristötutkimuksen jatkokoulutusta valtakunnallisesti kutsumalla alan opiskelijat tieteellisiin
seminaareihinsa. Seura toimii osaltaan myös paikallisten jatkokoulutushankkeiden valtakunnallisena
linkkinä. Seura kehittää kansainvälistä yhteistyötään luomalla yhteyksiä alan pohjoismaisiin ja
kansainvälisiin järjestöihin. Lisäksi seuran tilaisuuksiin kutsutaan kansainvälisesti tunnettuja tutkijoita.
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura YHYS ry järjestää vuosittain gradukilpailun, jolla
haetaan ansiokkaita maisteritason opinnäytetöitä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alalta.
Palkinto on nimetty Yrjö Haila -palkinnoksi seuran pitkäaikaisen puheenjohtajan ja maamme

ensimmäisen ympäristöpolitiikan professorin kunniaksi. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna
2014.
2. Seuran toiminta vuonna 2016
Johtokunta
Johtokunnan puheenjohtajana toimi Pekka Jokinen ja varapuheenjohtajana Minna Kaljonen. Lisäksi johtokuntaan kuuluivat vuonna 2016 seuraavat henkilöt (henkilökohtainen varajäsen suluissa):
Marko Ahteensuu (Anne Kumpula), Mikko Jalas (Nina Janasik-Honkela), Teea Kortetmäki (Antti
Puupponen), Senja Laakso (Johan Munck af Rosenschöld), Jarkko Levänen (Arho Toikka), Minna Santaoja
(Krista Willman) sekä Markus Vinnari (Nina Wessberg).
Seuran sihteerinä toimi Minna Santaoja ja taloudenhoitajana Marko Ahteensuu. Johtokunta kokoontui
vuonna 2016 kolme kertaa.
Seuran talous
Seuran tulot koostuivat vuonna 2016 jäsenmaksutuloista 2103 €, seminaariosallistumismaksuista 1120 €
ja TSV:n seminaariavustuksesta 2000 €. Seminaarikulut olivat 3939 €, hallintokulut 362,50 € ja muut
kulut 126 €. Vuoden 2016 tulos oli 795,46 € ja oma pääoma yhteensä 1624,62 € (31.12.2016).
Seuran jäsenet
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seurassa oli vuoden 2016 lopussa jäseniä 218.
Jäsenmaksun maksoi 108 jäsentä. Tukijäseniä seuralla ei ollut. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2016 oli 20
€ varsinaisilta jäseniltä, 9 € perustutkinto-opiskelijoilta ja työttömiltä (alennettu jäsenmaksu) ja
vähintään 54 € tukijäseniltä.
Tiedotus ja julkaisutoiminta
Seuran sähköpostilistan (yt-ymp@helsinki.fi) tilaajia on noin 400. Listan ylläpitäjänä toimii seuran
sihteeri. Seuran internet-sivut ovat osoitteessa http://www.yhys.net. Sivuilla tiedotetaan seuran
ajankohtaisista asioista sekä julkaistaan seuran tiedotuslehteä. Seuralle perustettiin Twitter-tili keväällä
2016 (@yhys_ry). Tilillä oli vuodenvaihteessa 128 seuraajaa.
YHYS haki yhdessä Alue ja ympäristötutkimuksen ja Suomen maantieteellisen seuran kanssa Koneen
säätiöltä avustusta kotimaisen julkaisutoiminnan kehittämiseen. Koneen säätiö myönsi hankkeelle 30
000 € ja hanke toteutetaan vuosien 2017-2018 aikana.
Seminaarit
Seura järjesti vuonna 2016 kaksi seminaaria:
Politiikkadialogi yhteistyössä Ympäristötiedon Foorumin ja Ympäristöministeriön kanssa 3.6.2016.
Kestävä kulutus ja elämäntavat: missä politiikka? Tilaisuus järjestettiin Ympäristöministeriön tiloissa.
Tilaisuus järjestettiin ensimmäistä kertaa ja se keräsi 109 osallistujaa järjestäjien ja alustajien lisäksi.
Kansainvälisen syyskollokvion 2016 teemana oli ”Public or private sustainability?”. Se järjestettiin 2425.11 Joensuussa. Kollokvion keynote-puhujina olivat Prof. Karin Bäckstrand (Stockholm University),
Prof. Harro van Asselt (UEF) ja Dr. Helga Pülzl (European Forest Institute – Central Eastern European
Regional Office EFICEEC and Institute of Forest, Environmental and Natural Resource Policy, University
of Natural Resources and Life Sciences, Vienna BOKU). Minna Santaoja ja Markku Oksanen toimittivat
kollokvion pohjalta teemanumeron Alue ja ympäristö -lehteen 2/2016.

Yrjö Haila gradupalkinto
Vuonna 2016 Yrjö Haila palkintoon ilmoitettiin neljä työtä. Työt arvioi Minna Kaljonen Suomen
ympäristökeskuksesta ja Teea Kortetmäki Jyväskylän yliopistosta. Arviointilausuntojen perusteella
YHYSin johtokunta päätti myöntää palkinnon Liisa Varumolle työstä ”Community-based tourism as the
interface of indigenous and non-indigenous worlds” (Tampereen yliopisto, ympäristöpolitiikan ja
aluetieteen opintosuunta). Kaikki kilpailuun ilmoitetut työt olivat englanninkielisiä.
Seuran vuosikokoukset
Seuran kevätkokous pidettiin 31.3.2016 Tampereella. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2015 tilinpäätös
ja toimintakertomus sekä myönnettiin vuoden 2015 johtokunnalle ja taloudenhoitajalle vastuuvapaus.
Seuran syyskokous pidettiin 24.11.2016. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 talousarvio ja
toimintasuunnitelma sekä valittiin uusi johtokunta. Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Minna
Kaljonen (Suomen ympäristökeskus) ja varapuheenjohtajaksi Eerika Albrecht (Itä-Suomen yliopisto).
Johtokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt (henkilökohtainen varajäsen suluissa):
Marko Ahteensuu (Anne Kumpula), Mikko Jalas (Nina Janasik-Honkela), Teea Kortetmäki (Antti
Puupponen), Senja Laakso (Johan Munck af Rosenschöld), Jarkko Levänen (Arho Toikka), Minna Santaoja
(Krista Willman), Markus Vinnari (Kamilla Karhunmaa), Lauri Rantala (Simo Sarkki), Kristina Svels (Marko
Joas) ja Jarno Valkonen (Leena Suopajärvi).
Toiminnantarkastajiksi valittiin Sarianne Tikkanen ja Saija Miina. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin
Jorma Jantunen ja Annukka Berg.

