Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry:n
sääntömääräinen syyskokous

Aika: 22.11.2018, klo 18.00
Paikka: Lapin yliopisto / YTK-kokoushuone, A-siipi, 2. kerros
Läsnä: Teea Kortetmäki, Timo Lappalainen, Esa Ruuskanen, Roope Kaaronen, Karoliina Isoaho,
Kamilla Karhunmaa, Vesa Matteo Piludu, Paula Schönach, Taru Peltola, Juha Hiedanpää, Yrjö Haila,
Jarno Valkonen, Nina Janasik, Markku Oksanen, Riikka Aro, Miikka Salo, Minna Santaoja

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
YHYS ry:n puheenjohtaja Minna Kaljonen avasi kokouksen klo 18:06.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan
valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Minna Kaljonen, sihteeriksi Minna Santaoja, ja
pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Kamilla Karhunmaa ja Karoliina Isoaho.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu lähetettiin sääntöjen
mukaan jäsenille yt-ymp –sähköpostilistan kautta vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Viestintä-osion yhteydessä hän mainitsi Versus-lehden
päätoimittajan olevan edelleen haussa. YHYS-kollokvio järjestetään ensi vuonna Jyväskylässä. Teea
Kortetmäki kertoi alustavista suunnitelmista teemaksi. Tämän vuoden kokemuksen perusteella
jatkokoulutusseminaarin toivotaan saavan jatkoa kollokvion yhteydessä. Kamilla Karhunmaa kerää
palautetta tämän vuoden osallistujilta. Todettiin, että jatkokoulutustapahtumaa kannattaa kehittää
nimenomaan vertaistapahtumana.
Puheenjohtaja kertoi ensi vuoden politiikkadialogin alustavaksi teemaksi valitun kestävän viennin.
Käytiin keskustelua teemasta ja ehdotettiin mm. pitäisikö osana teemaa pohtia rahan olemusta ja
mm. rahaa energiana (bitcoin, vrt. Laura Wattsin keynote-luento). Pohdittiin myös mitä kaikkea

viennillä tarkoitetaan, otetaanko ”eksternaliteettien”, päästöjen vienti mukaan. Teeman kehittely
jatkuu johtokunnassa ja järjestäjien kesken.
Käytiin keskustelua gradukilpailusta. Tänä vuonna töitä ilmoitettiin mukaan 12, tuplasti enemmän
kuin viime vuonna, mikä lisää arvioijien urakkaa. Päätettiin kuitenkin pitää kilpailu edelleen
avoimena siten, että myös tekijät itse voivat ilmoittaa työnsä, koska ohjaajien esivalinta saattaisi
karsia osallistujia tarpeettomasti.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019 johtokunnan esityksen mukaisesti.
6. Vuoden 2019 jäsenmaksuista päättäminen
Päätettiin pitää varsinaisen ja opiskelijajäsenen maksut ennallaan (25e/12e). Versus-lehden
kehittämisen vuoksi jäsenmaksujen korottamiseen on kuitenkin painetta, koska Versus ei voi nojata
jatkossa hankerahoitukseen. Päätettiin ottaa käyttöön 50 euron (tai vapaavalintainen suurempi
summa) kannatusjäsenmaksu, joka kohdennetaan Versuksen kehittämiseen. Kannatusmaksutkin
todettiin ennakoimattomaksi tulonlähteeksi, joten jatkossa on mietittävä muita keinoja Versuksen
rahoittamiseksi.
7. Vuoden 2019 tulo- ja menoarvion vahvistaminen
Vahvistettiin vuoden 2019 tulo- ja menoarvio johtokunnan esityksen mukaisesti. (Liitteenä)
8. Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, johtokunnan jäsenten ja
henkilökohtaisten varajäsenten valinta
Puheenjohtajana valittiin jatkamaan Minna Kaljonen (SYKE). Varapuheenjohtajaksi valittiin Jarkko
Levänen (Aalto).
Seuran sääntöjen mukaan johtokuntaan kuuluu vähintään kuusi, mutta enintään kymmenen muuta
jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenensä vuodelle 2019 ovat:
Kamilla Karhunmaa, HY – varajäsen Senja Laakso, Helsingin yliopisto
Karoliina Isoaho, HY – varajäsen Mikko Jalas, Aalto yliopisto
Johan Munck af Rosenschöld, HY – varajäsen Nina Janasik, HY
Suvi Huttunen, JyU – varajäsen Riikka Aro, SYKE
Jarno Valkonen, Lapin yliopisto – varajäsen Leena Suopajärvi, ULapland
Minna Santaoja, UTu – Ann-Sofie Hermansson, ÅA
Esa Ruuskanen, Oulun yliopisto — Roope Kaaronen, Helsingin yliopisto
Outi Ratamäki UEF -- varajäsen Jani Lukkarinen, SYKE (Joensuu)
Juha Hiedanpää, Luke – varajäsen Vilja Varho, Luke
Teea Kortetmäki, UTa – varajäsen Lauri Lahikainen, UTa
Seuran toiminnassa on pyritty siihen, että johtokunnassa olisivat mahdollisimman kattavasti
edustettuna eri tahot, joilla yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta väljästi tulkiten tehdään.
Käytiin keskustelua siitä, että jatkossa johtokunnan kokoonpanossa olisi hyvä huomioida paitsi
maantieteellinen, myös eri alojen edustus. Samassa yhteydessä keskusteltiin lyhyesti tarpeesta
seuran nimen muutokseen, jotta se kattaisi myös mm. humanistisen ympäristötutkimuksen.

Keskustelu jatkuu ja tarvittaessa johtokunta valmistelee asian seuran kokouksen päätettäväksi.
9. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta
Valittiin toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 Saija Miina ja Jorma Jantunen sekä
varatoiminnantarkastajiksi Sarianne Tikkanen ja Annukka Berg.
10. Tieteellisen työskentelyn ympäristövaikutukset. Kamilla Karhunmaa (HY) alusti keskustelun.
Yt-ymp –listalla käytiin vilkas keskustelu tieteellisen työn ja erityisesti konferenssimatkustamisen
ympäristövaikutuksista. HELSUS-tutkimuskoordinaattori Paula Schönach oli paikalla kertomassa
Helsingin yliopiston kestävyystyöstä, Helsingissä selvitetään parhaillaan mahdollisuutta päästöjen
kompensaatioon. Paula Schönach kertoi myös ensi vuonna käyttöön otettavasta yliopistorankingista,
jossa ovat mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. HELSUS järjestää keväällä 2019 kaksi
tilaisuutta, joissa keskustellaan yliopistotyön ympäristökysymyksistä. Todettiin, että tällä hetkellä ei
ole tarvetta YHYSin omalle tilaisuudelle. Kamilla Karhunmaa ja Minna Santaoja YHYSin
johtokunnasta seuraavat ja osallistuvat keskusteluihin.
Keskusteltiin mahdollisesta seuran nimissä tehtävästä kannanotosta aiheesta. Tunnustellaan ja
käydään keskustelua muiden tieteellisten seurojen suuntaan. Kannanoton mahdollisina
julkaisukanavina nostettiin esiin Tiede ja Edistys sekä Sitran blogi. Roope Kaaronen mainitsi
Sitrassa olevan toimintaa mm. lentämisen päästöihin liittyen.
Markku Oksanen kertoi Turussa 2019 järjestettävän ESEE-konferenssin valitsemista käytännöistä.
Konferenssin osallistujille tullaan tarjoamaan päästöjen kompensointimahdollisuuksia. Kaikki
konferenssin esitykset pyritään tallentamaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin maksua vastaan.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:20.

Rovaniemellä 22.11.2018

Minna Kaljonen
puheenjohtaja

Minna Santaoja
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

Kamilla Karhunmaa

Karoliina Isoaho

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry (YHYS) on perustettu 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.

YHYS ry toimintasuunnitelma vuodelle 2019
1. Viestintä
Seura käyttää tiedotuksessa pääosin sähköisiä välineitä. Seuralla on aktiivinen sähköpostilista (ytymp@helsinki.fi), omat kotisivut (www.yhys.net) ja twitter-tili (@yhys_ry). Sähköpostilistalla on noin 400
tilaajaa. Sähköpostilistaa ylläpitää erikseen valittava ylläpitäjä. Seura julkaisee kotisivuillaan uutisia, tiedotteita
ja ajankohtaista tietoa tapahtumista. Twitter-tiliä käytetään ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien
tiedotukseen. Tilillä oli 2018 lokakuussa 582 seuraajaa. Tiedotusta kehitetään sekä sisällöltään että
menetelmiltään koko ajan.
YHYS ry on www.versuslehti.fi -verkkojulkaisun perustajajäsen. YHYS ry osallistuu lehden toimitukseen ja
kehittämiseen yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta koskevan tiedonvälityksen parantamiseksi. YHYS
ry:llä on yksi pysyvä edustaja Versuksen toimikunnassa ja useampia vaihtuvia. YHYS ry osallistuu
mahdollisuuksien mukaan rahoituksen hankintaan Versus-verkkojulkaisun toimittamiseksi ja kehittämiseksi.
YHYS ry:n jäseniä kannustetaan aktiivisesti julkaisemaan Versuksessa.

2. Seminaarit ja tapahtumat
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran kotimaiset seminaarit kokoavat yhteen alan suomalaiset
tutkijat ja opiskelijat. Seuran syyskollokviot ovat kansainvälisesti merkittäviä tieteellisiä tapahtumia. Vuonna
2019 seura järjestää Politiikkadialogin keväällä ja syyskollokvion marraskuussa. Politiikkadialogi järjestetään
yhdessä Ympäristötiedon foorumin kanssa Helsingissä. YHYS syyskollokvio järjestetään Jyväskylän yliopistossa.
Lisäksi seura järjestää alkuvuonna keskustelutilaisuuden tieteellisen työn ympäristövaikutuksista yhteistyössä
yliopistojen kanssa.

Vuonna 2019 seuran jäsenet ovat mukana järjestämässä useita kansainvälisiä konferensseja Suomessa, mm.
tulevaisuuden tutkimuksen kansainvälinen konferenssi ”Constructing Social Futures – Sustainability,
Responsibility and Power” kesäkuussa Turussa, ekologisen taloustieteen konferenssi ”Co-creation – making
ecological economics matter” myös kesäkuussa Turussa ja ruoantuotannon eettisyyttä tarkasteleva Eursafe 2019
–konferenssi syyskuussa Tampereella. YHYS ry:n jäseniä kannustetaan osallistumaan näihin kansainvälisiin

tapahtumiin sekä Pohjoismaisen yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen konferenssiin (NESS), joka
järjestetään vuonna 2019 Luulajassa.

3. Yhteistyö
Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksessa Alue- ja
ympäristötutkimuksen seuraa edustava Anna-Kaisa Kuusisto toimii yhteistyötahona myös YHYS:lle. Seuran
jäseniä kannustetaan osallistumaan TSV:n toimintaan.
Yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen ja ympäristötutkimusta harjoittavien tahojen kanssa jatketaan ja
tiivistetään. Kansainvälistä yhteistyötä jatketaan ja tiivistetään vastaavien ulkomaisten tieteellisten seurojen
kanssa, esimerkiksi European Society for Ecological Economics’in (ESEE) kanssa.

4. Jatkokoulutus
YHYS:in järjestämät tapahtumat ja konferenssit tukevat yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen
valtakunnallista jatkokoulutusta. Kollokvion 2018 yhteydessä ensimmäistä kertaa koolle kutsutun jatkoopiskelijatapaamisen järjestämistä jatketaan ja kehitetään edelleen saatujen kokemusten pohjalta.

5. Yrjö Haila –gradupalkinto
Seura järjestää vuosittain gradukilpailun, jolla haetaan ansiokkaita kotimaisissa yliopistoissa tehtyjä
maisteritason opinnäytetöitä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen alalta. Palkinto on nimetty Yrjö Haila
-palkinnoksi seuran pitkäaikaisen puheenjohtajan ja maamme ensimmäisen ympäristöpolitiikan professorin
kunniaksi. Kilpailun tunnettuutta pyritään lisäämään, jotta mukaan saadaan opinnäytetöitä kattavasti eri
yliopistoista. Kilpailutöiden arvioitsijoita voidaan kutsua myös seuran johtokunnan ulkopuolelta. Palkinto
luovutetaan seuran syyskollokviossa. Voittajaa kannustetaan kirjoittamaan Versus-lehteen.

YHYS TALOUSARVIO 2019

MENOT
Seminaarijärjestelyt
Politiikkadialogi
800 €
Syyskollokvio
2 500 €
Hallintokulut
500 €
(johtokunnan kokoukset)
Muut kulut
400 €
(TSV-jäsenmaksu, pankin palvelumaksut,
yhys.net-webhotelli, domain ym.)
YHTEENSÄ

4 200 €

TULOT
Jäsenmaksut
TSV:n seminaariavustus
Seminaarien osallistumismaksut
YHTEENSÄ

2 000 €
2 000 €
200 €
4 200 €

