
Desistanssi ry:n toimintakertomus 2018  

  

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 2018 oli Desistanssi ry:n perustamisvuosi. Yhdistys perustettiin heinäkuussa 2018, ja 
puolivuotisen toiminnan keskeisimpänä pyrkimyksenä oli luoda puitteet yhdistyksen toiminnan 
jatkumiselle sekä vakiinnuttaa yhdistyksen asema yhtenä kriminologian opintojen ja opiskelun 
kannalta keskeisenä toimijana Helsingin yliopistossa. Tässä tavoitteessa onnistuttiin hyvin. 
Desistanssi ry keräsi vuonna 2018 kriminologian opintosuunnan opiskelijoiden hyvin pieneen 
määrään (10 opiskelijaa) nähden kohtuullisen määrän jäseniä (17 kpl), rakensi toimivat ja aktiiviset 
tiedotuskanavat ja järjesti jäsenistölleen tapahtumia. Lisäksi Desistanssi ry loi jo alkutaipaleensa 
aikana vuorovaikutussiteen kriminologian opetushenkilökuntaan, joka on konsultoinut yhdistystä 
opiskelijoihin liittyvissä asioissa.   

   

Yhdistyksen perustamiseen liittyvät asiat niin yhdistyksen rekisteröintiin, jäsenrekisterin 
perustamiseen, toiminnan suunnitteluun, tiedotuskanavien luomiseen kuin yhdistyksen talouden 
perustamiseen liittyen ovat vieneet toiminnan ensimmäisinä kuukausina paljon aikaa Desistanssi 
ry:n toimijoilta. Näin ollen muu toiminta, esimerkiksi tapahtumien järjestäminen, on toistaiseksi ollut 
verrattain pienimuotoista. Hyvän perustan luominen mahdollistaa kuitenkin aktiivisen toiminnan 
tulevaisuudessa, ja tapahtumiakin on järjestetty resurssien mukaan. Desistanssi ry:n tapahtumiin 
on osallistunut sekä vanhoja että uusia kriminologian opiskelijoita ja myöskin kriminologiasta 
kiinnostuneita muiden pääaineiden opiskelijoita, mitä voidaan pitää erityisen positiivisena.  

   

   

Organisaatio ja hallinto  

   

Desistanssi ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2018 seuraavat henkilöt:  

   

Maiju Tanskanen, puheenjohtaja  

Aino Jauhiainen, varapuheenjohtaja  



Senja Peltola, taloudenhoitaja  

Tiina Malin, sihteeri  

Inka Järvikangas, tiedottaja  

Annukka Junni, kulttuuri- ja työelämävastaava  

   

Hallitus kokousti vuonna 2018 neljä kertaa. Perustamisvuonna 2018 yhdistykseen liittyi 17 jäsentä.  

  

  

Talous  

   

Toimintavuoden 2018 taloudellisena tavoitteena oli vakiinnuttaa ja ylläpitää yhdistyksen toimintaa. 
Tämä turvattiin varainhankinnan avulla. Desistanssi ry sai yksityisenä lahjoituksena 150 euroa. 
Kaikki yhdistyksen tapahtumat pidettiin jäsenille ilmaisina.   

Yhdistyksen tulos oli toimintavuoden 2018 jälkeen ylijäämäinen 101, 26 euroa. Talousarviossa 
esitetty kangaskassimyynti siirtyi seuraavalle toimintavuodelle, joten kangaskassien 
valmistamiseen liittyvät kulut ja myymiseen liittyvät tuotot jäivät toteutumatta. Tämän vuoksi 
talousarvio 2018 esitti suuremman ylijäämän, 165 euroa.   

  

Tasa-arvo  

  

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. Tapahtumissa otetaan huomioon erityisruokavaliot. Jokaiseen tapahtumaan 
nimetään erillinen ongelmatilanneyhteyshenkilö. Viestintä toteutetaan suomeksi, ruotsiksi sekä 
tarpeen mukaan englanniksi.  

Vuonna 2018 tasa-arvon yhdistysen tapahtumissa ja viestinnässä katsotaan toteutuneen hyvin. 
Kaikille kiinnostuneille tarjottiin mahdollisuus osallistua yhdistyksen toimintaan. Tilojen 
esteettömyydestä tiedotettiin Rakkautta & Anarkiaa –ekskursion yhteydessä, mutta useimmiten ei 
hallituksen kokouskutsujen yhteydessä. Tätä parannetaan vuonna 2019. 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.  

  



  

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.  

Suunniteltu työelämä ekskursio HEUNI:lle jäi järjestämättä vuonna 2018 aikatauluongelmien 
vuoksi. Ekskursio suunnitellaan kuitenkin järjestettäväksi alkuvuonna 2019. Tämän lisäksi keväälle 
kaavaillaan toistakin työelämäekskursiota. Kohdetta ei ole vielä päätetty, vaan se on tarkoitus 
tehdä yhdessä ainejärjestön jäsenien kanssa. Työelämävastaava alkaa kartoittaa jäseniä 
kiinnostavia tahoja kevään aikana, mutta puhetta on ollut esimerkiksi Keskusrikospoliisin 
Kyberturvallisuuskeskuksesta.  

Vaikka työelämäekskursio jäi toteutumatta, Desistanssi oli silti aktiivinen työelämäasioissa. 
Ainejärjestön sähköpostilistalle koottiin kaksi katsausta sillä hetkellä avoinna olevista työ- sekä 
harjoittelupaikoista. Yksittäisistä mielenkiintoisista paikoista ilmoitettiin myös Desistanssin 
Facebook-ryhmässä. Tämän lisäksi Facebook-ryhmässä tiedotettiin mahdollisuuksista osallistua 
muiden ainejärjestöjen työelämäekskursioihin sekä yliopiston järjestämiin työelämätapahtumiin. 
Kaiken kaikkiaan tällaisia, muiden tahojen järjestämiä työelämätapahtumia jaettiin Desistanssin 
Facebook-ryhmässä kuusi. Työ- ja harjoittelupaikkoja jaettiin 10 kappaletta. Desistanssi julkaisu 
nettisivuillaan 28.11.2018 blogikirjoituksen Kriminologi työelämässä. Kirjoitukseen on koottu 
kriminologeja mahdollisesti työllistäviä tahoja Suomessa sekä ulkomailla. Kirjoituksessa on myös 
lyhyesti luonnehdittu kriminologien vahvuuksia työelämässä. Eri tahot on lyhyesti esitelty ja 
esittelyihin on liitetty linkki tahon kotisivulle. Osaan esittelyistä on lisätty suora yhteyshenkilö, jolta 
voi tiedustella avoimista työmahdollisuuksista. Tällaiset yhteyshenkilöt on saatu tietoon yliopiston 
tai ainejärjestön jäsenten verkostojen kautta. Kirjoitus päivittyy.   

Osa Desistanssin jäsenistä järjesti yhteislähdön Kriminologian ja rikosseuraamusalan 
tutkimuspäiville, jotka järjestettiin 28.11.-29.11.2018 Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa. 
Osa jäsenistöstä osallistui molempina päivinä, osa vain toisena. Osallistuminen oli ilmaista. Alan 
tutkimuspäiville osallistuminen koettiin tärkeänä ja vastaavaa aiotaan järjestää 
tulevaisuudessakin.   

Desistanssin sähköpostilistalla jaettiin kaksi kutsua kahteen Kriminologian ja oikeuspolitiikan 
instituutin hankkeen julkistustilaisuuteen. Ainejärjestön jäsenien osallistumisosuutta näihin 
tapahtumiin ei kirjattu.  

  

Tiedotus  

  

Desistanssi ry:n tiedotuksen tavoite on vuonna 2018 ollut selkeä ja läpinäkyvä viestintä. 
Tiedotuksen tarkoituksena on, että kaikki jäsenet saavat ajankohtaisen tiedon järjestön 



viestintäkanavien kautta helposti ja tasapuolisesti. Yhdistyksen viestintää on vuonna 2018 kehitetty 
ja ylläpidetty hallituksen yhteistyönä järjestön käytössä olevilla viestintäkanavilla.  

Desistanssi ry:n viestintäkanavia ovat järjestön kotisivut, desistanssi-ry- sähköpostilista sekä 
Desistanssi ry- facebookryhmä. Näistä ensisijaisia viestintäkanavia ovat sähköpostilista ja kotisivut, 
joiden kautta tavoitamme koko jäsenistön. Näillä viestintäkanavilla tiedottaminen on ollut 
tavoitteiden mukaista vuoden 2018 aikana. Facebookryhmän tarkoitus on ollut toimia järjestön 
jäsenistön vapaamuotoisena viestintä- ja keskustelualustana, ja tiedottaminen kriminologeja 
kiinnostavista sisällöistä, kuten harjoittelupaikoista ja ajankohtaisesta mediasisällöstä, on ollut 
aktiivista. Sähköpostilistalla Desistanssi ry on tiedottanut vuoden 2018 aikana hallituksen 
kokouksista ja niissä käsitellyistä asioista, järjestämistään tapahtumista ja ekskursioista sekä 
muista kriminologian opiskelijoita kiinnostavista asioista, kuten Krimon tutkimusten 
päätösseminaareista.   

Kotisivuja on pyritty päivittämään ja ylläpitämään säännöllisesti vuoden 2018 aikana, ja kotisivuilla 
on jaettu muun muassa hallituksen kokoonpano, hallituksen kokousten pöytäkirjat ja ohjeet 
yhdistyksen jäseneksi liittymiseksi. Sähköpostilistalle on voinut liittyä kuka tahansa, ja 
ensimmäisen toimintavuoden aikana on hallituksen 2018 jäsenten lisäksi saatu noin kymmenen 
uutta sähköpostilistan tilaajaa. Muiden tiedotus- ja viestintäkanavien käyttöönottoa ei ole 
ensimmäisenä toimintavuonna katsottu ajankohtaiseksi.   

Viestintä sähköpostilistalla ja kotisivuilla on toteutettu suomeksi. Toimintaamme ohjaa 
yhdenvertaisuus, ja tärkeimmistä asioista on tiedotettu myös ruotsiksi.   

  

Opinnot  

  

Desistanssin hallituksessa ei vuonna 2018 ollut henkilöä, jonka erityiseen vastuualueeseen opinnot 
kuuluisivat. Opintoasiat ovat kuitenkin yksi ainejärjestöjen keskeisimpiä vastuualueita ja niiden 
huomioimiseen osallistui koko hallitus.  

Desistanssi ry:n tavoitteena on vaikuttaa opintoasioista tiedottamisen selkeytymiseen ja näin 
palvella sekä kriminologian opiskelijoita, että kriminologian opinnoista kiinnostuneita. Jälkimmäiset 
ovat erityisen tärkeitä opintosuunnan tulevaisuuden turvaamista ajatellen. Tätä tarkoitusta varten 
pyrimme kasaamaan nettisivuillemme tietoa kriminologian opintosuunnasta sekä siihen 
hakemisesta. Vielä syksyn 2018 aikana emme tuottaneet nettisivuillemme paljon opintoihin liittyvää 
asiaa, sillä pelkkien nettisivujen luonti otti oman aikansa. Tämä ei ollut myöskään kiireellistä, sillä 
haut opintosuuntaan järjestetään vasta keväällä.  

Yhdistyksen keskeisiin tehtäviin kuuluu opintojen laadunvalvonta. Keväällä 2018 Desistanssi ry 
keräsi palautetta kaikista kriminologian kursseista ja jakoi tämän kurssien vetäjille. Panostamme 
myös muihin kriminologian opintoihin liittyviin asioihin. Syksyn 2018 aikana suunnitelmissa oli 
lukupiirin järjestäminen, mikä ei kuitenkaan aikataulusyistä onnistunut.   

Desistanssi ry toimii opiskelijoiden edunvalvojana opintoasioissa. Tätä tavoitetta toteutimme 
vaikuttamalla siihen, että kriminologian peruskurssi hyväksyttiin kriminologian opintosuunnan 
opiskelijoilla sosiaalitieteiden vapaavalintaiseksi opinnoksi ja siten osaksi tutkintoa. Kehoitimme 
myös nettisivuillamme ihmisiä ottamaan rohkeasti yhteyttä kriminologian opintoihin liittyvissä 
ongelmissa tai kysymyksissä.  



Opintoihin liittyy keskeisesti myös kriminologian opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden välinen 
yhteistyö, jota Desistanssi ry pyrkii vahvistamaan. Vielä syksyn 2018 aikana emme järjestäneet 
yhteisiä tapahtumia opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken. Syksyllä aloimme kuitenkin 
suunnittelemaan ensi keväälle järjestettävää työelämätilaisuutta.  

  

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa  

  

Desistanssi ry ei ehtinyt vielä syksyllä 2018 hakemaan HYY:n piiriin. Tämän takia yhteistyötä 
Valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestön Kannunvalajien kanssa ei myöskään 
vielä aloitettu, sillä totesimme sen olevan luonnollisempaa kun olemme virallisesti HYY:n alainen 
ainejärjestö.  

Suunnitelmissa oli yhteistyön kehittämistä sosiologian ainejärjestö Kontaktin kanssa jo syksyn 
2018 aikana. Siihen emme kuitenkaan panostaneet kovin suuresti. Yksittäiset henkilöt 
hallituksestamme kommunikoivat Kontaktin hallituslaisten kanssa ja saimme kutsun heidän 
kaudenavajaisjuhliinsa. Osa jäsenistämme siellä kävikin, mutta emme järjestäneet sinne virallista 
yhteislähtöä.  

  

  

Ympäristö  

  

Desistanssi ry huomioi toiminnassaan ympäristökysymykset niin pienten kuin isojen tekojen kautta. 
Etenkin tapahtumien järjestämiseen liittyen pyrimme tekemään ekologisia valintoja. Järjestimme 
kokouksemme pääasiassa Kaisaniemen alueella, jolla suurin osa hallituksesta vietti muutenkin 
aikaansa opintojen tai työskentelyn takia. Näin ihmisten ei tarvinnut matkustaa kokouksiin. Myös 
muut tapahtumat, pikkujoulut ja elokuvaekskursio, sijaitsivat hyvien julkisten kulkuyhteyksien 
varrella.  

Pyrimme tapahtumien yhteydessä pitämään järjestämämme tarjoilun kasviperäisenä sekä 
suosimaan lähellä tuotettua ja sesonginmukaista ruokaa. Emme järjestäneet yhtäkään 
tapahtumaa, jossa olisi ollut ruokatarjoilua. Pikkujouluissamme tarjosimme pientä 
naposteltavaa.  Ensimmäisissä virallisissa hallituksen kokouksissa oli käytössä tulostetut 
esityslistat mutta luovuimme niistä osaksi ympäristösyistä. Toteutimme myös viestintämme 
kokonaan sähköisenä, joten turhaa papereiden tulostamista ei ollut.  

  

Muuta  

  

Vuonna 2018 Desistanssi järjesti yhden kulttuuritapahtuman – yhteislähdön Rakkautta & Anarkiaa 
-festivaaleille 24.9.2018. Jäsenille annettiin mahdollisuus vaikuttaa katsottavaan elokuvan 
valintaan äänestämällä suosikkiaan Facebook-tapahtumassa, jota mainostettiin myös Desistanssin 



kokouksissa sekä sähköpostilistalla. Katsottavaksi elokuvaksi valikoitui iranilainen Pig. Osallistujia 
oli kolme. Jokainen osallistuja osti oman lippunsa itsenäisesti eikä ainejärjestö tukenut ostoa 
rahallisesti.  

Rikosaiheisia elokuvia tai tv-sarjoja suositeltiin Desistanssin Facebook-ryhmäläisille tasaisin 
väliajoin (v. 2018 aikana yhteensä seitsemän kertaa). Tämän lisäksi jaettiin muutamia 
rikollisuuteen liittyviä uutisia.  

 


