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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
Suomen Väestötieteen Yhdistys edistää väestöntutkimusta ja alan tutkijoiden keskinäistä
vuorovaikutusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm. järjestää tutkijaseminaareja,
toimittaa Väestöntutkimuksen vuosikirjaa yhteistyössä Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen ja
Siirtolaisuusinstituutin kanssa ja on yhteydessä muihin alan koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin.
1. Jatkokoulutus- ja seminaaritoiminta
Syksyllä 2022 yhdistys järjestää 46. kerran kaksipäiväisen jatko- ja täydennyskoulutusseminaarin,
mahdollisesti yhteistyössä esimerkiksi Turun tai Helsingin yliopiston kanssa. Seminaari on
alustavasti suunniteltu pidettäväksi 3.–4.11.2022. Seminaarin aiheeksi on ehdotettu mm.
monimuotoisia perheitä, yli 80-vuotiaat ja tutkimuksen tekeminen, haasteet ja keinot, ja
maahanmuutto kielteisine ja positiivisine vaikutuksineen. Tarvittaessa seminaari järjestetään
hybridinä tai kokonaan etäyhteyksin.
Mahdollisesti järjestetään muuta seminaaritoimintaa, kuten iltapäiväseminaari.
2. Julkaisutoiminta
Yhdistys toimittaa Väestöntutkimuksen vuosikirjaa yhteistyössä Väestöliiton
Väestöntutkimuslaitoksen ja Siirtolaisuusinstituutin kanssa. Vuosittain ilmestyvän, artikkeleista
koostuvan vuosikirjan rinnalla julkaistaan myös täydennysosia, jotka tähän mennessä ovat olleet
akateemisia väitöskirjoja.
Mahdollista omaa julkaisutoimintaa jatketaan ensisijaisesti yhteistyössä Väestöntutkimuslaitoksen
ja Siirtolaisuusinstituutin kanssa.
3. Palkinnot
Yhdistys on tarkoitus jakaa 2022 väestötieteen edistäjä -palkintoa. Väestötieteen edistäjä -palkinto
myönnetään henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle merkittävästä saavutuksesta tai teosta, joka
edistää väestötieteen tutkimusta, opetusta, yhteiskunnallista tunnettuutta tai vaikuttavuutta.
Ehdotuksia 2022 väestötieteen edistäjä -palkinnon saajaksi pyydetään julkisella haulla syyskuussa
2022. Jos palkinto jaetaan, palkinnonjako voi tapahtua 46. väestötieteen jatko- ja
täydennyskoulutuseminaarin yhteydessä.
4. Juhlavuosi
Vuosi 2022 on yhdistyksen 50. toimintavuosi. Uusi johtokunta alkaa valmistella sen juhlistamista.
Yritetään juhlia 50. toimintavuotta livenä jatko- ja täydennyskoulutusseminaarissa, joten
juhlistamista siirretään tarpeen mukaan sen mukaan. Johtokunta on suunnitellut valmistelevansa
muiden jäsenten kanssa historiikin, jossa voitaisiin sekä kertoa toiminnan ja tieteenalan
menneisyydestä ja muistella vanhoja ja lisäksi pohtia, mitkä ovat yhdistyksen ja alan näkymät

tulevaisuudessa. Aineistonkeruu ja käsittely pyritään käynnistämään tänä vuonna. Marika ja Ismo
ovat pitäneet palaveria historiikin yksityiskohdista, ja Ismo on tehnyt luonnoksen sisällysluettelosta.
5. Viestintä
Yhdistyksen tiedotus painottuu sähköiseen tiedottamiseen. Yhdistys ilmoittaa jäsenilleen pääasiassa
sähköpostilistan välityksellä yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista sekä väestöntutkimukseen
liittyvistä muista kotimaisista ja kansainvälisistä kokouksista sekä tapahtumista. Vastaavat tiedot
julkaistaan myös yhdistyksen kotisivulla, ja myös yhdistyksen Twitter-tiliä ja Facebook-sivua
käytetään tiedotukseen. Yhdistyy panostaa tiedotukseen ja tiedonvaihtoon etenkin sosiaalisessa
mediassa. Painettua markkinointimateriaalia tuotetaan tarpeen mukaan. Pohditaan, miten
jäsenhankintaan ja jäsenmäärän ylläpitämiseen voidaan panostaa. Johtokunnassa on ollut puhetta
logon uusimisesta, mutta suunnitteluprosessi on kesken. Prosessia yritetään edistää.
6. Kansainväliset yhteydet
Yhdistys jatkaa yhteistoimintaansa Pohjoismaisen väestötieteen yhdistyksen (Nordisk Demografisk
Förening, NDF) kanssa. Yhdistys jatkaa yhteistoimintaansa Kansainvälisen väestöntutkimuksen
liiton (IUSSP) kanssa. Yhdistys kuuluu liitännäisjäsenenä Euroopan väestöntutkimusliittoon
(EAPS).
7. Kotimaiset yhteydet
Yhdistyksen säännöllisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen
tiedekunta (väestötieteen oppisuunta), Tilastokeskus, Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos,
Siirtolaisuusinstituutti, Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitos, Invest-lippulaiva sekä Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos. Yhdistys on jäsenenä Siirtolaisuusinstituuttisäätiössä, Tieteellisten Seurain
Valtuuskunnassa sekä Väestöliitossa.

