Toimintakertomus 2006
Suomen Väestötieteen Yhdistys perustettiin kesäkuussa 1973 väestötieteen ja
väestöntutkimuksen edistämiseksi sekä väestöntutkijoiden yhdyssiteeksi. Järjestötoimintaa on
harjoitettu kuitenkin jo vuodesta 1968 alkaen Pohjoismaisen Väestötieteen Yhdistyksen
Suomen osastona. Vuosi 2006 oli yhdistyksen 34. toimintavuosi.
1. Luottamushenkilöt
Kansanterveyslaitoksella (Mannerheimintie 166) 16.2.2005 pidetyssä vuosikokouksessa oli
valittu seuraava johtokunta:
Puheenjohtaja:
Kari Pitkänen (Helsingin yliopisto)
Varapuheenjohtaja: Ismo Söderling (Väestöliitto)
Sihteeri:
Anne Ruokolainen (Helsingin yliopisto)
Rahastonhoitaja: Mauri Nieminen (Tilastokeskus)
Muut jäsenet:
Helka Hytti (Kela)
Marika Jalovaara (Helsingin yliopisto)
Seppo Koskinen (Kansanterveyslaitos)
Mika Gissler (Stakes)
Veijo Notkola (Kuntoutussäätiö)
Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Tuija Martelin ja Timo Nikander sekä
varatilintarkastajiksi Netta Mäki ja Matti Saari.
Tämä johtokunta kokoontui vuoden 2006 aikana yhden kerran.
Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen seminaarihuoneessa (Unioninkatu 35) 30.3.2006
pidetyssä vuosikokouksessa valittiin seuraava johtokunta:
Puheenjohtaja:
Kari Pitkänen (Helsingin yliopisto)
Varapuheenjohtaja: Ismo Söderling (Väestöliitto)
Sihteeri:
Hanna Remes (Helsingin yliopisto)
Rahastonhoitaja: Mauri Nieminen (Tilastokeskus)
Muut jäsenet:
Timo Kauppinen (Helsingin yliopisto)
Marika Jalovaara (Helsingin yliopisto)
Seppo Koskinen (Kansanterveyslaitos)
Mika Gissler (Stakes)
Veijo Notkola (Kuntoutussäätiö)
Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Matti Saari ja Riikka Shemeikka sekä
varatilintarkastajiksi Tuija Martelin ja Timo Nikander.
Tämä johtokunta kokoontui vuoden 2006 aikana kaksi kertaa.

Dosentti Altti Majava on yhdistyksen kunniapuheenjohtaja.
2. Esitelmätilaisuudet ja seminaarit
Vuonna 2006 yhdistyksen perinteisen jatko- ja täydennyskoulutusseminaarin järjestäjänä oli
myös Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos, joka juhlisti seminaarin yhteydessä 60-vuotista
taivaltaan. Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla 2.-3.11.2006 pidetyn seminaarin teemana
oli Perhe ja yksilöiden hyvinvointi. Seminaarissa oli 43 osallistujaa, ja esitelmiä pidettiin 9.
Lisäksi seminaarissa julkistettiin Väinö Kanniston rahaston lukuvuoden 2005–2006
tunnustuspalkinnon saaja. Palkinnon sai LT Marianne Hinkula väitöskirjatutkimuksestaan
“Incidence of gynaecological cancers and overall and cause-specific mortality of grand
multiparous women in Finland”.
3. Jäsentiedotus ja julkaisutoiminta
Jäsentiedotus on suoritettu yhdistyksen sähköpostilistan ja kotisivun kautta sekä tarvittaessa
kirjeitse niille jäsenille, jotka eivät ole sähköpostilistalla. Sähköpostilistalle kuului vuoden
2006 lopussa 107 yhdistyksen jäsentä.
Yhdistys toimii yhdessä Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen kanssa Väestöntutkimuksen
vuosikirjan julkaisijana. Vuoden 2005 jäsenmaksun maksamisen yhteydessä yhdistyksen
jäsenillä oli ollut mahdollisuus tilata Väestöntutkimuksen vuosikirjan vuoden 2006 numero
hintaan € 15 (sisältäen postikulut). Julkaisun viivästymisen takia kirjojen toimitus tilaajille
siirtyi kuitenkin vuoden 2007 puolelle.
Vuoden 2006 jäsenmaksun maksamisen yhteydessä oli mahdollista tilata Riikka Shemeikan
väitöskirja Fertility in Namibia: Changes in fertility levels in North-Central Namibia 1960–
2001, including an assessment of the impact of HIV, ja Mia Hakovirran väitöskirja
Palkkatyötä ja hoivaa: Tutkimus yksinhuoltajaäitien työllisyydestä ja työmarkkinavalinnoista,
yhteishintaan € 15 (sis. postikulut). Väitöskirjat postitettiin ne tilanneille joulukuussa 2006.
4. Kansainväliset yhteydet
Yhdistys toimii vuonna 1968 perustetun Pohjoismaisen Väestötieteen Yhdistyksen (Nordisk
Demografisk Förening, NDF) Suomen osastona. Pohjoismainen väestötieteen symposium
järjestettiin Tanskassa huhtikuussa 2005. Sen yhteydessä pidetyssä Pohjoismaisen
Väestötieteen Yhdistyksen kokouksessa Suomi kutsui omalla vuorollaan pohjoismaiset
kollegat seuraavaan, kolmen vuoden päästä järjestettävään symposiumiin. Kokouksen
yhteydessä pohjoismaisen yhdistyksen vetovastuu siirtyi Suomelle. Yhdistys ryhtyi
valmistelemaan symposiumia.
Yhdistys on vuonna 1983 perustetun Euroopan väestöntutkimusliiton (European Association
for Population Studies, EAPS) liitännäisjäsen.
5. Muu toiminta
Yhdistys on Väestöliiton, Siirtolaisuusinstituutin ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan
jäsen.

6. Jäsenistö ja talous
Yhdistyksellä oli vuoden 2006 alussa 110 jäsentä. Vuoden 2006 aikana hyväksyttiin 6 uutta
jäsentä ja jäsenluettelosta poistettiin 2 jäsentä. Yhdistyksen kunniajäsen, akateemikko Eino
Jutikkala, kuoli 22.12.2006. Vuoden 2006 lopussa yhdistyksellä oli 113 jäsentä.
Yhdistys haki Tieteellisten seurain valtuuskunnalta toiminta-avustusta kansainvälisten
järjestöjen jäsenmaksujen maksamista varten. Yhdistys piti jäsenmaksut ennallaan: vuoden
2006 Väestöntutkimuksen vuosikirjan julkaisun viivästymisen takia yhdistyksen jäsenille
tarjottiin poikkeuksellisesti mahdollisuutta tilata jäsenmaksun maksamisen yhteydessä kaksi
väitöskirjaa. Väitöskirjat sisältävä jäsenmaksu oli opiskelijoilta, työttömiltä ja perhevapaalla
olijoilta € 20, muilta € 25. Jäsenmaksu ilman kirjatilausta oli opiskelijoilta, työttömiltä ja
perhevapaalla olijoilta € 5, muilta € 10.
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