
Toimintakertomus 2019  

   

Johdanto   

    

Desistanssi ry:n tarkoitus on toimia Helsingin yliopiston kriminologian opiskelijoiden ja kriminologiasta 

kiinnostuneiden opiskelijoiden yhdyssiteenä. Yhdistys toimii kriminologian opiskelijoiden yhteisen edun 

puolesta Helsingin yliopistossa. Kriminologian opintosuunta perustettiin valtiotieteellisen tiedekunnan 

sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan vuonna 2017. Yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on ollut osaltaan 

toimia tukea nuorta opintosuunta ja sen opiskelijoita sekä osallistua opintosuunnan kehittämiseen.   

    

Vuosi 2019 oli Desistanssi ry:n perustamisvuoden jälkeinen vuosi, ja samalla ensimmäinen kokonainen 

kalenterivuosi yhdistyksen toiminnassa. Vuoden 2019 keskeisimmät toiminnan tavoitteet olivat pitkälti 

samansuuntaisia kuin aiempana vuonnakin: toiminnan jatkumiselle tarvittavien puitteiden luominen, 

yhdistyksen aseman vakiinnuttaminen yhtenä kriminologian opintojen ja opiskelun kannalta keskeisenä 

toimijana Helsingin yliopistossa. Tässä tavoitteessa Desistanssi ry onnistui vuonna 2019 hyvin. Desistanssi 

on saanut kriminologian opiskelijoiden pieneen määrään nähden jatkettua kohtuullisesti jäsenhankintaa. 

Vuoden 2018 lopussa jäseniä oli 17, 2019 lopussa 30. Sähköpostilistalle liittyneitä oli vuoden 2019 lopussa 

yhteensä 44 (vuoden 2018 lopussa 16 hlö), eli Desistanssin tiedotus on tavoittanut yhä enemmän myös 

muita kriminologiasta kiinnostuneita kuin maisteriohjelman omia opiskelijoita. Desistanssi on ylläpitänyt 

tiedotustaan eri kanavissa, kokoontunut aktiivisesti, hakeutunut HYY:n toiminta-avustusten piiriin sekä 

järjestänyt jäsenistölle tapahtumia. Vuorovaikutussidettä kriminologian opetushenkilöstöön on niin ikään 

ylläpidetty.  

   

Vuonna 2019 HYY:n piiriin hakeutumiseen sekä toiminta-avustusten hakemiseen, verkostoitumiseen 

muiden valtiotieteellisen tiedekunnan piirissä toimivien järjestöjen kanssa sekä muuhun järjestön aseman 

vakiinnuttamiseen on mennyt aikaa, ja tapahtumia on järjestetty varsin pienen hallituksen voimin 

resurssien mukaan. Desistanssi ry on ollut mukana yliopiston yhteisissä tapahtumissa, avajaiskarnevaaleilla 

sekä vaihto-opiskelijoiden Welcome Faireilla, ja osallistunut muiden valtiotieteellisen tiedekunnan 

järjestöjen kanssa yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelman luomiseen. Sen lisäksi Desistanssi ry on 

järjestänyt kaksi työelämäexcursiota, joista toinen järjestettiin yhdessä Stydi ry:n kanssa. Muita tapahtumia 

olivat excursio kriminologiseen kirjastoon sekä yhteislähtö Kriminalistiyhdistyksen järjestämään 

tilaisuuteen. Desistanssi ry:n tapahtumiin on osallistunut sekä vanhoja että uusia kriminologian opiskelijoita 

ja myöskin kriminologiasta kiinnostuneita muiden pääaineiden opiskelijoita, mitä voidaan pitää erityisen 

positiivisena. Desistanssi ry on onnistunut käynnistämään omaa varainhankintaa pienimuotoisella 

kangaskassien ja haalarimerkkien myymisellä ja saanut yhden varainhankintatyökeikan.   

    

    

 

 

 



Organisaatio ja hallinto   

    

Desistanssi ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2019 seuraavat henkilöt:   

Inka Järvikangas, puheenjohtaja   

Tiina Malin, varapuheenjohtaja, opinto-, ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava  

Senja Peltola, taloudenhoitaja   

Inari Torppa, sihteeri    

Annukka Junni, työelämä- ja kulttuurivastaava   

   

Vuoden 2019 toiminnantarkastaja oli Aino Jauhiainen ja varatoiminnantarkastaja Maiju Tanskanen.  

Hallitus kokousti vuonna 2019 seitsemän kertaa, minkä lisäksi järjestettiin kaksi yhdistyksen kokousta. 

Vuonna 2019 yhdistykseen liittyi 13 jäsentä.  

  

Talous  

  

Toimintavuoden 2019 taloudellisena tavoitteena oli ylläpitää ja kehittää yhdistyksen toimintaa 

varainhankinnan ja toiminta-avustuksen turvin. Vuonna 2019 Desistanssi ry haki ensimmäisen kerran 

toiminta-avustusta Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta (HYY). HYY myönsi avustusta yhteensä 200 euroa. 

Varainhankintana Desistanssi ry:n hallituksen jäsenet osallistuivat joululahjojen paketointiin Rapala VMC 

Oyj:n lasten joulujuhlaa varten. Joululahjapaketoinnista saatiin 80 euron palkkio.   

Toiminta-avustus ja aktiivinen varainhankinta mahdollistivat tuotemyyntiin tarkoitettujen tuotteiden 

tilaamisen. Desistanssi ry tilasi vuoden 2019 aikana haalarimerkkejä sekä maksoi kangaskassitilaukseen 

liittyvät kulut pois. Vuonna 2019 kaikki yhdistyksen tapahtumat pidettiin jäsenille ilmaisina.   

Yhdistyksen tulos oli toimintavuoden 2019 jälkeen alijäämäinen (-31,62 euroa). Tuloksen syynä on ennen 

kaikkea tuotemyyntiin liittyvät kulut. Nämä hankinnat mahdollistavat kuitenkin seuraavan toimintavuoden 

aikana tuotemyyntituottojen saamisen. Talousarviossa esitetyt kulttuuriin liittyvät tuotot ja kulut jäivät 

toteutumatta, koska yhdistyksen talous ei mahdollistanut sunniteltujen kulttuuritapahtumien järjestämistä. 

Seuraavana toimintavuonna Desistanssi ry:llä on kuitenkin mahdollisuus lisätä toimintaansa esimerkiksi 

tuotemyynnin avulla.   

  

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa   

   

Desistanssi ry hakeutui keväällä 2019 HYY:n piiriin. Tämän myötä yhteistyö Valtiotieteellisen tiedekunnan 

ainejärjestöjen kattojärjestön Kannunvalajien kanssa aloitettiin, ja saimme muun muassa Kannunvalajien 

uuteen lippuun myös Desistanssi ry:n logon.  



Suunnitelmissa oli yhteistyön kehittämistä myös muiden ainejärjestötoimijoiden kanssa. Desistanssi ry 

kutsuttiin Valtsikatoimijat ja Valtsikapj -facebookryhmiin sekä SOS-pj -keskusteluryhmään. Desistanssi 

järjesti myös yhden yhteisen työelämäexcursion toisen valtsikalaisen järjestön, Stydi ry:n kanssa. 

Yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa voidaan jatkaa ja kehittää vuonna 2019 luodulta pohjalta.  

  

Työelämä  

  

Desistanssi ry pyrkii edesauttamaan kriminologian opiskelijoiden työllistymistä ja saattamaan tietoon 

erilaisia uramahdollisuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa työelämävierailujen järjestämistä sekä alan 

avoimista työ- sekä harjoittelupaikoista tiedottamista yhdistyksen tiedotuskanavilla.  

Työelämään liittyvissä asioissa ensisijainen yhteyshenkilö on hallituksen kulloinen työelämävastaava, mutta 

tarvittaessa kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat vastuualueen hoitamiseen.  

Vuonna 2019 Desistanssi järjesti kaksi työelämävierailua. Niistä ensimmäinen suuntautui 8.4.2019 

Euroopan kriminaalipoliittiseen instituuttiin eli HEUNIlle. Osallistujia oli 9. Vierailusta julkaistiin 

blogikirjoitus Desistanssin nettisivuilla.  

Toinen vuoden työelämäexcuista järjestettii yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden 

ainejärjestö Stydi ry:n kanssa. Desistanssi ja Stydi vierailivat 22.11.2019 Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksella. Osallistujia oli yhteensä 8. Vierailu sai hyvää palautetta osallistujilta. Vierailusta julkaistiin 

blogikirjoitus Desistanssin nettisivuilla.  

Avoimista työ- ja harjoittelupaikoista ilmoitettiin jäsenille pitkin vuotta järestön Facebook-ryhmässä sekä 

sähköpostilistalla.  

  

Kulttuuri  

 

Helmikuussa järjestettiin yhteislähtö DocPoint-dokumenttielokuvafestivaalielle.  Kolme osallistujaa meni 

3.2.2019 katsomaan elokuvan What You Gonna Do When The World’s On Fire?  

Syyskuussa järjestön nettisivuilla julkaistiin blogipostaus, jossa kukin hallituslainen kertoi omista 

lempirikossarjoistaan, -podcasteistaan ja –elokuvistaan. Kulttuurisuosituksia annettiin yhteensä 10 

kappaletta.  

Syyskuussa järjestettiin myös yhteislähtö Rakkautta&Anarkiaa-elokuvafestivaaleille. Neljä osallistuaa meni 

25.9.2019 katsomaan dokumentin The Man Who Played With Fire.   

Lokakuun lopulla Desistanssin hallitukseen otettiin yhteyttä Yle Radio Suomen toimittajalta, joka pyysi 

kriminologian opiskelijaa haastateltavaksi juttusarjaansa Ammattina rikos. Hallituksen Tiina Malin kävi 

Sanna Pikkaraisen haastateltavana. Haastattelu on kuunneltavissa Yle Areenassa (https://areena.yle.fi/1-

50349359). Malin kirjoitti kokemuksestaan Desistanssin nettisivuille.  

Rikosaiheisia elokuvia tai tv-sarjoja suositeltiin Desistanssin Facebook-ryhmäläisille tasaisin väliajoin. Tämän 

lisäksi Facebookissa jaettiin useita rikollisuuteen liittyviä uutisia.  

  



Opinnot  

 

Opintoasioiden toimivuuden tarkkailu ja niissä opiskelijoita tukeminen ovat ainejärjestön tärkeimpiä 

tehtäviä. Desistanssi ry järjesti syksyllä 2019 kriminologian pakollisiin opintoihin kuuluvan kriminologian 

teoria -kurssin (SOSM-KL301) tentin lukemistoon liittyvän lukupiirin. Kriminologinen lukupiiri kokoontui 

lokakuussa oppimiskeskus Aleksandriassa yhteensä neljä kertaa. Lukupiiriin osallistui neljä henkilöä, mutta 

tapahtuma oli avoin kaikille kiinnostuneille, eikä ennakkoilmoittautumista vaadittu. Tapaamiskertojen 

aiheena oli aina yksi tentin lukemistoon liittyvä artikkeli ja tämän lisäksi lukupiirissä jaettiin vinkkejä tenttiin 

lukemista varten.   

Keväällä 2019 opintovastaava sai kutsun Sosiaalitieteiden maisteriohjelman uuden opintosuunnitelman 

valmistelukokoukseen. Tätä varten toteutettiin pienimuotoinen kysely e-lomake-pohjalla. Kysely tehtiin 

varsin nopealla aikataululla ja siihen vastasi ainoastaan 3 ihmistä (joka tosin oli sen aikaisesta 

pääaineopiskelijoiden määrästä noin 25 prosenttia). Tämän palautteen pohjalta opintovastaava esitteli 

kriminologian opiskelijoiden kokemuksia maisteriohjelmasta kokouksessa.  

Opintoaiheisena ekskursiona vierailimme Kriminologisessa kirjastossa, joka sijaitsee Rikosseuraamusalan 

koulutuskeskuksen yhteydessä Tikkurilassa. Retkeä mainostettiin hyvänä mahdollisuutena hankkia 

aineistoa tai inspiraatiota graduun ja retkelle osallistuneista 7 hengestä lähes kaikki löysivätkin kirjastosta 

lainattavaa. Hyödyllisenä vinkkinä kirjastosta saatiin, että sieltä voi tiedustella artikkeleita, joihin yliopistolla 

ei ole lukuoikeutta.  

Osallistuimme syksyllä HYY:n 2.9. järjestetyille Avajaiskarnevaaleille ja 27.-28.8. järjestettyyn Welcome 

Fairiin. Avajaiskarnevaaleilla meillä oli oma pöytä, jolla esittelimme kriminologian opintoja esimerkiksi 

ajankohtaisten Kriminologian ja oikeuspolitiikan julkaisujen muodossa. Oppiaineemme saavuttikin 

kiinnostusta ja osallistuminen osoittautui hyödylliseksi, sillä moni ihminen vaikutti kuulevan tuoreesta 

maisterisuunnasta vasta tapahtumassa. Saimme myös kolme uutta jäsentä ja toistakymmentä uutta 

sähköpostilistalaista. Welcome Fairille osallistuimme sen työtätekeville opiskelijoille haasteellisen 

ajankohdan (klo 10-17 & 10-16) vuoksi ainoastaan julisteen muodossa.  

Mainostimme kriminologian opiskelua myös verkkosivuillamme laajalla Kriminologiaa opiskelemaan? -

postauksella. Siinä kiinnostuneita neuvotaan opintojen sisällöstä, niihin hakemisesta ja aiheeseen liittyvästä 

kirjallisuudesta. Postaus on saavuttanut lukijoita ja saanut viisi kommenttia, joissa kysytään lisätietoja 

kriminologian opinnoista. Sen lisäksi hallituksen jäsenet ovat saaneet blogipostauksen julkaisemen jälkeen 

sähköpostitse kyselyitä kriminologian opiskeluun liittyen, mihin on vastattu.  

Opintoasioihin voisi niinikään linkittää toista vuotta peräkkäin järjestetyn yhteislähdön terassille uusien 

kriminologian opiskelijoiden kanssa uusille opiskelijoille järjestetyn infotilaisuuden jälkeen. Mainostimme 

tapahtumaa hieman etukäteen ja uusista opiskelijoista yhtä vajaa kaikki – 8 opiskelijaa – osallistuivat 

tapahtumaan hallituslaisten kanssa. Tilaisuus oli siis jälleen kerran suosittu ja se varmasti onkin tärkeä 

tilaisuus nähdä uusia opiskelijakavereita, kun kaikki varsinaiset kriminologian kurssit alkoivat vasta toisessa 

periodissa.  

  

Yhdenvertaisuus  

 

Desistanssi ry toteuttaa ja edistää tasa-arvoa yhdistyksen tapahtumissa sekä viestinnässä. Desistanssilla on 

nollatoleranssi syrjinnälle, vihapuheelle ja häirinnälle, ja yhdistyksen hallitus huolehtii siitä, että kaikilla 



kiinnostuneilla on heidän taustaansa katsomatta mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaan. 

Tapahtumissa pyritään esteettömyyteen ja noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Viestintä 

toteutetaan suomeksi, ruotsiksi sekä tarpeen mukaan englanniksi.  

Valtsikan ainejärjestöt koostivat vuonna 2019 yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka tekemiseen 

myös Desistanssi osallistui. Hyväksyimme suunnitelman yhdistyksemme syyskokouksessa. Sen julkaisun 

yhteydessä julkaisimme verkkosivuillamme myös ongelmatilannelomakkeen, jonka kautta jäsenet tai 

tapahtumiimme osallistujat voivat raportoida kokemastaan häirinnästä. Lomakkeesta vastaa kunkin vuoden 

hallituksen yhdenvertaisuusvastaava. Lomake mahdollistaa myös anonyymit yhteydenotot hallitukseen, 

vaikka jäseniin on toki mahdollista olla yhteydessä suoraankin, esimerkiksi sähköpostin välityksellä. 

Loppuvuoden aikana emme saaneet yhtäkään yhteydenottoa ongelmatilannelomakkeen kautta.  

Viestintä tapahtui suurimmilta osin suomeksi, mutta tapahtumakutsujen kuvaukset sekä työelämään 

liittyvät ilmoitukset pyrittiin tiedottamaan myös ruotsiksi. Tarvetta englanninkieliselle viestinnälle ei nähty, 

mutta tarvetta kartoitetaan jatkuvasti jäsenmäärän kasvaessa. Desistanssi ry pitää erityisen tärkeänä 

etenkin sitä, että tiedotus tärkeistä asioista tapahtuu myös ruotsiksi. Otimme askeleita eteenpäin tasa-

arvon toteutumisen suhteen edelliltä osin. Ensi vuodeksi jää petrattavaa erityisesti tapahtumien 

esteettömyydestä tiedottamisen suhteen ja tapahtumien turvayhteyshenkilön valinnan suhteen.  

  

Ympäristö  

 

Ympäristöön liittyvät teemat tulevat vuosi vuodelta tärkeämmäksi – niin myös hallitustoiminnassa! 

Kasvatimme toimintaamme edelliseen vuoteen verrattuna, mutta se on edelleen varsin pienimuotoista. 

Emme järjestäneet tapahtumia, esimerkiksi sitsejä, joilla tulisi pohtia tarjoilujen ympäristövaikutuksia. 

Parannusta viime vuoteen oli pikkujoulujen järjestäminen ravintolassa, jolloin emme käyttäneet lainkaan 

kertakäyttöastioita. Järjestämämme tapahtumat ja vierailut sijaitsivat julkisen liikenteen kautta keskeisillä 

paikoilla.  

Maininnan arvoinen seikka on myös, että zero waste -hengessä käytimme Welcome Fairille 

askartelemaamme julistetta myös pöydässämme Avajaiskarnevaaleilla. Juliste säästettiin ja sitä on tarkoitus 

käyttää taas ainakin vuoden 2020 Welcome Fairilla.  

  

Muuta 

  

Opintoihin, työelämään ja kulttuuriin kytkeytyvien tapahtumien lisäksi järjestimme myös pikkujoulut. Viime 

vuoden tapaan pikkujoulut järjestettiin 27.11.  vaalikokouksen yhteydessä, tällä kertaa ravintola Marian 

Helmessä ja osallistujia oli 14. Vaalikokouksen ja sen jälkeisen vapaan hengailun lisäksi tilaisuudessa 

järjestettiin rikosaiheinen tietovisa.  

 


