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Yhdistyksen yleiset tavoitteet  

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

kiinnostuneiden opiskelijoiden yhdyssiteenä. Desistanssi ry toimii kriminologian opiskelijoiden edun 

puolesta Helsingin yliopistossa edesauttamalla ja valvomalla opiskelijoiden edun toteutumista opintoja, 

harjoittelupaikkoja, uravalintoja ja jatko-opintoja koskevissa asioissa sekä osallistumalla kriminologian 

opetuksen kehittämiseen yhdessä kriminologian henkilökunnan kanssa. Desistanssi ry:n tarkoituksena on 

myös osaltaan lisätä kriminologian tieteenalan näkyvyyttä ja merkitystä yhteiskunnassa. Tarkoitustensa 

toteuttamiseksi Desistanssi ry järjestää muun muassa kokouksia, työelämävierailuja ja 

keskustelutilaisuuksia. 

Desistanssi ry:n jäseneksi voivat liittyä kaikki kriminologiasta kiinnostuneet Helsingin yliopiston 

perustutkinto-opiskelijat. 

  

Vuoden 2020 toiminnan tavoitteet ja erityispiirteet  

Desistanssi ry perustettiin heinäkuussa 2018. Vuonna 2019 yhdistyksen toiminta tehostui huomattavasti 

yhdistyksen hakeuduttua HYY:n toiminnan piiriin ja lisättyä jäsenistönsä kokoa. Vuoden 2019 aikana 

kriminologian alan opiskelijoiden kontakteja sekä yleistä työelämätietämystä lisättiin tehokkaasti 

yhdistyksen toiminnan kautta. Yhdistys on myös tuonut kriminologian opiskelijoita, alasta kiinnostuneita 

sekä opetushenkilökuntaa yhteen. Vuoden 2019 aikana yhdistyksen jäseneksi liittyneistä huomattava osuus 

onkin ollut kriminologian opiskelusta kiinnostuneita kandidaattivaiheen opiskelijoita.  

Vuonna 2020 Desistanssi ry jatkaa asemansa vakiinnuttamista sekä jäsenistön keräämistä. Yhdistyksen 

toiminnan kasvamiselle on keskeistä, että toimintaan saadaan osallistettua myös kriminologian 

maisteriohjelman ulkopuolisia, kriminologiasta yleisesti tieteenalana kiinnostuneita opiskelijoita. Yhdistys 

toimii myös erityisesti kandidaatintutkinnon vaiheessa olevien, kriminologiasta kiinnostuneiden 

opiskelijoiden väylänä tutustua tieteenalaan tuoden yhteen kriminologian opetus- ja 

tutkimushenkilökuntaa sekä nykyisiä, entisiä että tulevia alan opiskelijoita.  

Vuonna 2020 yhdistys lisää yhteistyötään järjestökentällä erityisesti muiden Valtiotieteellisen tiedekunnan 

opiskelijajärjestöjen kanssa. Desistanssi ry tekee yhteistyötä mm. Kannunvalajat ry:n sekä sosiaalitieteiden 

opiskelijoiden ainejärjestön Konstruktio ry:n kanssa. Yhdistys huomioon jäsenistyönsä esteellisyystarpeet 

tilavalinnoissa sekä huolehtii HYY:n ja Kannunvalajat ry:n yhdenvertaisuussuunnitelmien ja turvallisemman 

tilan periaatteiden toteutumista tapahtumissaan. 

Desistanssi ry turvaa toimintansa jatkuvuuden luomalla järjestelmällisiä ja jatkuvia toimintamalleja 

yhdistystoiminnalle. Yhdistyksen aseman vakiinnuttamisen ja toiminnan puitteiden luomisen kautta 

yhdistys sekä edistää ja turvaa omaa toimintaansa ja jäsentensä yhteenkuuluvuutta että lisää kiinnostusta 

kriminologian tieteenalaa ja kriminologian opiskelua kohtaan. 

Lisäksi Desistanssi ry valvoo jäsentensä etujen toteutumista kriminologian opiskeluun liittyvissä asioissa. 

Vuonna 2020 edunvalvonnan tärkeimmät tavoitteet ovat opintosuunnan paikan vakiinnuttamisen 

jatkaminen yliopistossa sekä kandivaiheen opiskelijoiden tutustuttaminen tieteenalaan. Yhdistyksen 

tarkoituksena on kehittää kriminologian opintosuuntaa ja turvata sen jatkuvuus yliopistolla, mikä edellyttää 

yhteistyötä kriminologian opetushenkilökunnan ja opintoneuvonnan kanssa. Desistanssi ry jatkaa myös 

vuonna 2020 hyvin toteutunutta kriminologian opintosuunnan mainostamista sekä alan näkyvyyden 

lisäämistä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös vaikuttaa siihen, että kriminologian opintosuuntaan 

hakemiseen, opinnoista tiedottamiseen sekä kurssikirjojen saatavuuteen liittyviä asioita kehitetään 

Helsingin yliopistossa. 



Organisaatio ja hallinto  

Desistanssi ry:n hallitukseen kuuluvat vuonna 2020 seuraavat henkilöt:   

Puheenjohtaja: Katri Kärkkäinen 

Varapuheenjohtaja: Anna Raeste 

Taloudenhoitaja: Joona Mäkelä 

Sihteeri: Mirva Laakkonen 

Työelämävastaava: Annukka Junni 

Opinto- ja yhteistyövastaava: Henriikka Veid 

Kulttuurivastaava: Hanna Saari 

Yhdenvertaisuusvastaava: Hanna Saari 

Ympäristövastaava: Anna Raeste 

  

Talous   

Desistanssi ry:n vuoden 2020 taloudellisena tavoitteena on turvata yhdistyksen toimintaedellytykset myös 

tulevaisuudessa. Tämä saavutetaan laatimalla tarkka talousarvio, jonka toteutumista myös valvotaan. 

Yhdistyksen rahankäyttö on harkittua ja kirjanpito täsmällistä. Tavoitteena on, että toimintakulut eivät ylitä 

saatuja tuottoja.    

Toimintavuodelle 2020 haetaan toiminta-avustusta Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalta (HYY) sekä 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:ltä (YKA). Tämän lisäksi yhdistys tekee aktiivisesti varainhankintaa 

oheistuotteiden, kuten kangaskassien ja haalarimerkkien, myynnillä. Näiden tulojen avulla mahdollistetaan 

yhdistystoiminnasta syntyvien kulujen kattaminen, tapahtumien järjestäminen sekä jäsenten edunvalvonta. 

Tarkemmat tiedot vuodelle 2020 budjetoiduista tapahtumista löytyvät vuoden 2020 talousarviosta. 

Desistanssi ry:n taloudenhoidon tavoitteena on täysi avoimuus ja läpinäkyvyys.  

  

Tasa-arvo  

Desistanssi ry toimii tasa-arvoa ylläpitävällä ja edistävällä tavalla yhdistyksen tapahtumissa, viestinnässä 

sekä laajemmin opiskelijayhteisössä, ja muuttaa yhdenvertaisuuden toteutumista estäviä olosuhteita 

asianmukaisin keinoin. Desistanssi ry:lla on nollatoleranssi syrjinnälle, vihapuheelle ja häirinnälle; 

yhdistyksen hallitus huolehtii siitä, että kaikilla kriminologiasta kiinnostuneilla on heidän taustaansa 

katsomatta mahdollisuus ja tervetullut olo osallistua yhdistyksen toimintaan. Avoimeen ja rakentavaan 

keskusteluun kontaktien luomiseksi ja yhdistyksen toiminnan edistämiseksi kannustetaan.  

Yhdistyksen tapahtumat suunnitellaan mahdollisimman esteettömiksi ja niissä noudetaan turvallisemman 

tilan periaatteita, joista tiedotetaan etukäteen. Yhdistyksen tapahtumiin osallistuvilla tulee aina olla 

mahdollisuus ilmoittaa tarvittavista erityisjärjestelyistä, kuten sairaudesta, erityisruokavaliosta tai 

liikkumiseen käytettävästä apuvälineestä. Jokaiseen yhdistyksen tapahtumaan nimetään erillinen 

ongelmatilanneyhteyshenkilö ja yhdistyksellä on käytössään ongelmatilannelomake, jonka kautta voi ottaa 

yhteyttä yhdistyksen hallitukseen myös anonyymisti. Kaikki yhteydenotot tullaan käsittelemään 

luottamuksellisesti. Viestintä toteutetaan suomeksi, ruotsiksi sekä tarvittaessa englanniksi. 



Valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöt ovat koostaneet vuosille 2019-2023 

yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka toteutuksessa myös Desistanssi ry on ollut mukana, ja suunnitelma on 

virallisesti osa yhdistyksen toiminnan perustaa. 

 

Työelämä  

Desistanssi ry:n tavoitteena on edesauttaa kriminologian opiskelijoiden työllistymistä ja saattamaan tietoon 

erilaisia uramahdollisuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa työelämävierailujen järjestämistä sekä alan 

avoimista työ- sekä harjoittelupaikoista tiedottamista yhdistyksen tiedotuskanavilla. Jäsenmäärän 

kasvaessa myös muunlaisten työelämätapahtumien, esimerkiksi työelämäiltamien ja tutkimuspäivien, 

järjestämistä punnitaan.   

Työelämään liittyvissä asioissa ensisijainen yhteyshenkilö on hallituksen työelämävastaava, mutta 

tarvittaessa kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat vastuualueen hoitamiseen.  

Desistanssi ry käy vuoropuhelua kriminologeja työllistävien tahojen kuten valtion eri virastojen, kuntien 

sekä järjestöjen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden Helsingin yliopiston ainejärjestöjen kanssa. 

Etenkin muiden ainejärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistetaan entisestään vuonna 2020.  

Vuodelle 2020 on sovittu jo työelämävierailu Yhdyskuntaseuraamislaitokselle torstaina 30.1.2020 kello 9-

11. Tavoitteena on järjestää yhteensä toimintakauden aikana vähintään yhteensä neljä työelämävierailua. 

Tavoitteena on, että vähintään yksi näistä järjestetään yhteistyössä toisen valtiotieteellisen ainejärjestön 

kanssa. Vierailukohteita ei ole vielä päätetty, niistä tullaan keskustelemaan hallituksen kanssa tulevissa 

kokouksissa. Työelämävastaava kuitenkin alustavasti esittää, että vierailut suuntautuisivat tasaisesti sekä 

julkiselle että yksityiselle sektorille, sekä valtiolle että järjestöpuolelle. Työelämävastaava ehdottaa 

alustavasti vierailuja ainakin Tullin rikostorjunta- ja analyysiyksikköön sekä Pelastakaa lapset ry:lle. Itse 

työantajille kohdistuvien vierailujen lisäksi Desistanssi ry järjestää yhteislähdön Contact Forum -

työelämämessuille 23.1.2020. Alkukeväästä aletaan kartoittaa mahdollisuuksia avustaa Suomen 

Kriminologian Yhdistyksen Kriminologian päivissä, joita kaavaillaan järjestettäväksi vuoden 2020 lopulla 

Helsingissä.  

Marraskuussa 2018 järjestön nettisivuilla julkaistua Kriminologi työelämässä -blogikirjoitusta päivitetään 

sitä mukaa, kun tietoa kriminologeja mahdollisesti työllistävistä tahoista tulee lisää ja kun Desistanssi ry luo 

lisää suoria kontakteja työnantajapuoliin. Desistanssi ry tulee jatkossakin tiedottamaan avoinna olevista 

työ- sekä harjoittelupaikoistaan kaikilla tiedotuskanavillaan. Työllistymismahdollisuuksista ilmoitetaan 

pääsääntöisesti järjestön Facebook-sivuilla, mutta erityisesti massarekrytoinneista tai kevään ja kesän 

harjoittelupaikoista laaditaan erillinen lista, joka lähetetään kaikille järjestön sähköpostilistaa tilaaville.  

  

Tiedotus  

Desistanssi ry:n tavoitteena on selkeä ja läpinäkyvä viestintä. Tiedotuksen tarkoituksena on, että 

Desistanssi ry:n jäsenet saavat ajankohtaisen tiedon helposti ja tasapuolisesti järjestön viestintäkanavien 

kautta. Hallitus kehittää ja ylläpitää viestintää yhteistyönä.  

Desistanssi ry:n eri viestintäkanavia ovat kotisivut, desistanssi-ry- sähköpostilista ja Desistanssi ry- 

Facebook-ryhmä. Ensisijaisten viestintäkanavien, sähköpostilistan ja kotisivujen kautta, tavoitamme koko 

jäsenistön. Desistanssi ry tiedottaa hallituksen kokouksista ja kokouksissa käsitellyistä aiheista sekä 

järjestämistään tapahtumista ja ekskursioista.  



Desistanssi ry:n tavoitteena on ylläpitämään ja päivittämään kotisivujaan säännöllisesti. Kuka tahansa voi 

liittyä sähköpostilistalle. Facebook-ryhmä toimii Desistanssi ry:n jäsenistön vapaamuotoisena viestintä- ja 

keskustelualustana, jossa on mahdollista jakaa informaalista, ajankohtaista kriminologisesti kiinnostavaa 

sisältöä. Ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan myös Facebook-ryhmässä. Uusia viestintä- ja 

tiedotuskanavia otetaan käyttöön tarpeen tullessa.   

Kotisivujen ja sähköpostilistan viestintäkieli on suomi. Desistanssi ry on sitoutunut toiminnassaan 

yhdenvertaisuuteen ja tärkeimmät asiat tiedotamme myös ruotsiksi. Jos tiedotusasia koskee mahdollisesti 

myös järjestömme toiminnasta kiinnostuneita kansainvälisiä opiskelijoita, tiedotamme tarpeen mukaan 

myös englanniksi.  

   

Opinnot  

Opintoasiat ovat keskeisesti esillä Desistanssi ry:n toiminnassa, ja yhdistyksen tavoitteena on tukea 

jäsenistönsä opintoja viestinnän, yhteistoiminnan ja edunvalvonnan kautta.   

Desistanssi ry tiedottaa opintoasioista sekä kriminologian opiskelijoille, että kriminologian opinnoista 

kiinnostuneille. Kriminologian opinnoista kiinnostuneille tiedon välittäminen on ensiarvoisen tärkeää 

opintosuunnan tulevaisuutta ajatellen. Yhdistyksen nettisivuille onkin kerätty tietoa kriminologian 

opiskelusta ja tätä jatketaan myös vuonna 2020. Maisterihakuja mainostetaan myös muilla kanavilla.  

Desistanssi ry toimii opiskelijoiden edunvalvojana, joten opintovastaava on helposti tavoitettavissa, jotta 

kaikilla opiskelijoilla olisi mahdollisimman matala kynnys tiedustella opintoihin liittyviä asioita ja antaa 

opinnoista palautetta. Opintovastaava kerää opintoihin liittyvää palautetta myös hallitukselta. 

Opintovastaavan tehtäviin kuuluvat opiskelijoiden äänen vieminen henkilökunnalle ja oppiaineeseen 

liittyvien asioiden ja muutosten tiedottaminen opiskelijoille. Vuonna 2020 Desistanssi ry vahvistaa 

opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä.   

Jäsenistön opintoja voidaan tukea myös järjestämällä opintoihin liittyvää yhteistoimintaa, kuten vuonna 

2019 toteutettu lukupiiri, joka tuki kriminologian maisteriohjelmaan pakollisena kuuluvan kirjallisuustentin 

suorittamista. Harkinnassa on myös maisterintutkielman tekemiseen keskittyvä gradupiiri.  

 

Yhteistyö   

Desistanssi ry on uusi ja pieni ainejärjestö, joten yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa olisi järjestölle 

hyödyllistä. Suhteiden luominen valtiotieteellisen tiedekunnan muihin ainejärjestöihin onkin yksi tulevan 

vuoden tavoitteista. Yhteistyötä on pohdittu esimerkiksi sosiologian ainejärjestön Kontakti ry:n kanssa, joka 

on tuttu monille Desistanssi ry:n jäsenille opintotaustan vuoksi. Kontakti ry on myös osoittanut kiinnostusta 

yhteistyöhön. Yhteistyötä voisi harkita myös sosiaalitieteiden yhteisen ainejärjestön Konstruktio ry:n 

kanssa, sillä suuren osan Desistanssin tulevista jäsenistä voidaan olettaa olevan Konstruktio ry:n jäseniä. 

Myös mahdollisuuksia yhteistyöhön muiden tiedekuntien ja oppilaitosten opiskelijoiden kanssa on 

pohdittu. Monipuolisen yhteistyön avulla suhteellisen uusi ainejärjestömme saa lisää näkyvyyttä, ja jäsenet 

pääsevät tutustumaan ja verkostoitumaan muiden opiskelijoiden kanssa.  

 

 

 



Ympäristö  

Desistanssi ry huolehtii kaikessa toiminnassaan sekä erityisesti tapahtumissaan ympäristöystävällisten 

toimintatapojen noudattamisesta. Desistanssi ry:n tarjoilemat ruuat noudattavat aina kasvisruokavaliota ja 

ovat mahdollisuuksien mukaan vegaanisia. Yhdistys suosii toiminnassaan myös lähellä tuotettua sekä 

sesonginmukaista ruokaa. Toiminnassa valitaan aina taloudellisten puitteiden rajoissa ekologisin 

toimintatapa. Keskustelutilaisuuksia ja virkistysiltoja suunnitellessamme huomiomme liikenteen 

vaikutukset ympäristöön valitsemalla helposti kävellen, pyöräillen ja julkisen liikenteen avulla 

saavutettavissa olevia tapahtumapaikkoja.   

Kierrätämme järjestämistämme tapahtumistamme aiheutuvat jätteet ja vältämme liiallisen muovin käyttöä. 

Tapahtumien määrän ja yhdistyksen vuosittaisen varallisuuden mahdollisesti lisääntyessä hankimme 

kestomukeja välttääksemme ylimääräisen muovin käyttöä. Yhdistyksen viestintä toteutetaan pääasiallisesti 

sähköisenä ja hallituksen kokousten pöytäkirjoja tai muita ylimääräisiä dokumentteja ei tulosteta turhaan.  

 

Kulttuuri 

Desistanssi ry järjestää vastaisuudessakin erilaisia kulttuuritapahtumia jäsenilleen. Tällaisia jo hyväksi 

havaittuja tapahtumia ovat esimerkiksi ekskursiot erilaisille elokuvafestivaaleille, joissa näytetään 

rikosaiheisia elokuvia tai dokumentteja. Vuoden 2020 aikana jatketaan myös suosiota keränneitä 

rikosaiheisia elokuvia, tv-sarjoja sekä dokumentteja käsittelevien blogikirjoitusten koostamista 

ainejärjestön nettisivuille. Ajankohtaisia, kriminologian alaan suorasti tai epäsuorasti liittyviä uutisia ja 

populaarikulttuurisuosituksia jaetaan aktiivisesti Desistanssi ry:n Facebook-ryhmässä.  

 


