
Sasha ry    Toimintasuunnitelma 2017 
Yleistä  

Ainejärjestö Sasha ry (jatkossa “Sasha”) on vuonna 2010 perustettu ja vuonna 2013 rekisteröity 
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterivaiheen opiskelijoiden ainejärjestö, jolla on lähes 200 
jäsentä lähes kaikista Suomen yliopistoista.  

Ainejärjestö Sashan 2.1.2012 voimaanastuneiden sääntöjen mukaan: ”Järjestön päämääränä on 
kehittää Aleksanteri-instituutin Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulun, Ukraina- 
opintokokonaisuuden sekä Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen 
opintokokonaisuuden (IKEBB) opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaa sekä edunvalvontaa. Järjestö 
pyrkii luomaan yhteistoimintaa Aleksanteri-instituutin eri opintokokonaisuuksien opiskelijoiden 
välillä sekä maisterikoulun eri yliopistojen välillä. Lisäksi järjestö pyrkii parantamaan Venäjän ja Itä- 
Euroopan tutkimuksen tunnettavuutta. Järjestön toimintaan kuuluu ekskursioiden, 
keskustelutilaisuuksien ja vapaamuotoisten illanviettojen järjestäminen.”  

Sashan toimintaa leimaa hyvin vahva intressikeskeisyys: ainejärjestössä tehdään sitä, mitä jäsenistö 
ja hallitus haluavat. Perusajatuksemme on se, että parhaat tapahtumat syntyvät siitä, kun tekijät 
tekevät itsensä näköisiä tapahtumia itseään kiinnostavista aiheista. Sashan hallitus on ensisijaisesti 
mahdollistamisen valine: annamme tilaa loistaville tekijöille toteuttaa itseään, kuuntelemme 
jäsenistön toiveita ja pyrimme toteuttamaan niitä. Tavoitteena on, että yhdessä tekeminen on 
hauskaa ja palkitsevaa, eikä kukaan koe omaa työtaakkaansa liian suureksi ja painostavaksi. Olemme 
maisterivaiheen opiskelijoiden ainejärjestö, joten tiedostamme, että aikatauluhaasteet ovat varsin 
suuria opintovaiheen opiskelijoille töissäkäynnin, gradun kirjoituksen ja syventävien opintojen takia. 
Pyrimmekin sellaiseen toimintaan, että kukaan ei kokisi, ettei voi lähteä mukaan hallitukseen tai 
toimintaan, koska ei pysty olemaan jatkuvasti tavoitettavissa. Tavoitteenamme on matalan 
kynnyksen toiminta, johon jokainen kokee olevansa tervetullut.  

Vuoden 2017 toiminnan tavoitteet ja erityispiirteet 

Vuoden 2017 hallitus jatkaa vuoden 2016 hallituksen tavoitetta vakiinnuttaa ja kehittää toimintaa. 
Tavoitteena on luoda pysyviä rakenteita ja toimintatapoja, jotta yhdistyksen toiminnalla olisi vakaa 
ja toimiva pohja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kokous- ja talouskäytäntöjen vakiinnuttamista.  

Ensi vuonna on myös tarkoituksena jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä maisterikoulumme alumnien 
sekä Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimusseura VIETSin kanssa. Pyrkimyksenä on laajentaa heidän 
kanssaan tehtävää yhteistyötä ja toistaa viime vuonna menestyksekkäät tapahtumakonseptit 
alumnien työllistymispaneeli ja Venäjän tutkimuksen ilta. Pyrimme kehittämään Sashaa 
nimenomaan tutkimus- ja yhteisöllisyysarvojen pohjalta: meitä yhdistää kiinnostus Venäjään ja Itä-
Eurooppaan sekä niiden tutkimukseen, joten meidän on mahdollista koota runsaasti ihmisiä yhteen 
keskustelutapahtumien pariin.  

Tavoitteena on myös perehtyä järjestön alkuvuosien toimintaan ja löytää sieltä elvytettäviä ideoita 
tapahtumiksi.  



Talous  

Sasha ry:n talous on kohtalaisen vakaalla pohjalla. Talouden kulmakivet muodostavat HYY:ltä saatu 
apuraha sekä Aleksanteri-instituutin avustukset erilaisiin tiede- ja alumnitapahtumiin. Lisäksi 
monien tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa ja täysin kuluitta luovat pohjaa 
toiminnalle, joka ei riipu pelkästään taloudellisesta tuotosta.  

Tavoitteenamme on jatkaa viime vuoden pyrkimyksiä kasvattaa ainejärjestön taloutta sponsoreilla 
ja tapahtumayhteistyöllä.  

Tänä vuonna emme tutki mahdollisuutta perustaa oma pankkitili, sillä siitä aiheutuvat kulut olisivat 
noin 1/10 järjestön koko vuoden budjetista, ja näin ollen se voidaan kohdistaa paremmin. Hyvin 
toiminut käytäntö on talousvastaavan oma sivupankkitili, josta yhdistyksen rahaliikenne hoidetaan.  

Viime vuoden hallitus aloitti tavan, jossa ensi vuoden hallitukselle jätetään pieni summa toiminnan 
käyntiin saamiseksi. Aiomme vakiinnuttaa tämän tavan. Lisäksi aiomme vakiinnuttaa 
rahaliikenteeseen liittyviä käytäntöjä, kuten kulukorvausten hakemista ja kuittien talletusta.  
 
Järjestö ei ota käyttöön jäsenmaksua vuonna 2017, sillä tavoitteena on ensisijaisesti sitouttaa ja 
aktivoida jäsenistöä mukaan toimintaan, ja uskomme sen onnistuvan parhaiten taloudellisen 
aspektin syrjäyttämisellä. Emme halua jäsenmaksun olevan kenellekään este toimintaan 
osallistumiseksi.   

Tapahtumat  

Sashan tapahtumilla pyritään tutustuttamaan poikkitieteellisen yliopistoverkoston opiskelijoita 
toisiinsa ja luomaan verkostoja, sillä alan opiskelijat tulevat hyvinkin usein työelämässä törmäämään 
toisiinsa. Tapahtumat ovat luonteeltaan hyvin rentoja ja helposti lähestyttäviä, jotta 
mahdollisimman moni toiminnasta kiinnostunut lähtisi mukaan. Pyrimme järjestämään 
luonteeltaan vaihtelevia tapahtumia, jotta jokainen jäsenemme kokisi saavansa järjestöstä juuri 
häntä kiinnostavaa sisältöä.  

Sashalla on monia aluillaan olevia ja hyväksi todettuja tapahtumakonsepteja, joita pyritään 
jatkamaan ja hiomaan myös tänä vuonna. Aiemmin ”duunia ja kaljaa”-tapahtumana tunnettu 
työelämätapahtuma kehittyi viime vuonna alumnien työllistymispaneeliksi, ja pohdimme 
mahdollisuutta jatkaa joko toista tai kumpaakin näistä konsepteista. ”Viiniä ja tiedettä” –illat 
puolestaan viime vuonna kehittyivät VIETS:in kanssa järjestetyksi tiedetapahtumaksi. Pyrimme 
myös näiden konseptien kehittämiseen ja ylläpitämiseen.  

Viime vuonna jäi toteuttamatta ajatus tapahtumakonseptista ”lenkki, makkaraa ja tarinoita”, joka 
olisi täysin alkoholiton ja jossa jalkauduttaisiin Suomen luontoon. Tavoitteena olisi saada mukaan 
Venäjän parissa elämäänsä viettäneitä ihmisiä kertomaan omia kokemuksiaan Venäjän historiasta, 
kulttuurista ja kehityksestä. Pidämme elossa ajatuksen tapahtumasta, jos sille löytyisi hyvä 
ajankohta.  

Viime vuonna yhdistyksemme järjesti myös ensimmäiset tapahtumansa Helsingin ulkopuolella, ja 
kokosi hieman yhteen Tampereen opiskelijajäseniämme. Tarkoituksenamme on edelleen jatkaa 



kehitystä, jossa Sashasta tulisi emäorganisaationsa Aleksanteri-instituutin kautta kansallinen 
verkosto.  

Pyrimme vuoden aikana järjestämään myös vierailuja suurlähetystöihin sekä työelämäkohteisiin, 
jotta opiskelijamme saisivat kattavaa kuvaa siitä, mitä mahdollisuuksia tulevaisuuden 
työllistymisessä oikeastaan onkaan.  

Järjestämme myös illanviettoja vuoden aikana, esimerkiksi piknikejä, olutiltoja ja juhlia erityisesti 
Aleksanteri-instituutin seminaarien yhteyteen, sillä ne keräävät järjestömme jäseniä Helsinkiin koko 
verkostosta. Monet tapahtumista pyritään järjestämään yhteistyössä Aleksanteri-instituutin tai 
muiden yhteistyöelimien kanssa. 

Vuosijuhlaperinnettä kunnioittaen aiomme myös järjestää syksyllä vuosijuhlasitsit.  

Tiedotus & viestintä 

Jatkamme tänä vuonna viime hallituksen projektia uudistaa ja parantaa ainejärjestön tiedotusta niin 
jäsenistölle kuin tuleville hallituksillekin. Sashan toiminnassa tärkeimpiä viestintäkanavia ovat FB-
sivusto, internetsivut ja sähköposti. FB-sivustoa seurasi vuoden alussa 280 ihmistä. 
Sähköpostilistalla tilaajia on n. 160.  

Facebook ja sähköpostilistat pysyvät tärkeimpinä tiedotuskanavina ajankohtaisista tapahtumista. 
Internet-sivuja on jatkossa tarkoitus päivittää aktiivisemmin, esimerkiksi julkaisemalla siellä 
hallituksen kokousten pöytäkirjat hallinnon läpinäkyvyyden parantamiseksi.  

Tavoitteenamme on myös jatkaa ainejärjestömme blogi Sasha-Gazetan julkaisun kasvattamista ja 
elävoittämistä. Sinne tulee sisältöä niin hallituksen jäseniltä, opintomatkalta, tapahtumista kuin 
vapaaehtoisilta kirjoittajiltakin. Järjestössämme on paljon kirjoittamisesta kiinnostuneita 
opiskelijoita, jotka pyrimme saamaan innostettua mukaan blogin kirjoitukseen. Lisäksi haluaisimme 
saada Gazetaan ajoittain tervehdyksen instituutin henkilökunnalta, sekä mahdollisesti lyhyitä 
gradujen kuvauksia valmistuvilta opiskelijoilta, jotta jäsenistömme saisi ajatuksia ja ideoita myös 
omiin tutkimusprojekteihinsa.   

Ainejärjestö pyrkii liittämään kaikki uudet Aleksanteri-instituutin opiskelijat mukaan verkostoonsa, 
ja tämä tapahtuu yhteistyössä Aleksanteri-instituutin kanssa. Kun opiskelija valitaan opiskelemaan 
jossain AI:n alaisessa yksikössä, hänelle tiedotetaan myös ainejärjestön olemassaolosta, sen 
toiminnasta ja yhteystiedoista. Lisäksi Sasha ry:n puheenjohtaja ja yksi muu hallituksen jäsen käyvät 
esittäytymässä uusille opiskelijoille pakollisessa Orilammen kesäkoulussa. Lisäksi ainejärjestön 
näkyvyyttä parannetaan opiskelijayhdyshenkilöiden välityksellä. Instituutti valitsee 
opiskelijayhdyshenkilöt jokaiseen yliopistoon, ja heidän tarkoituksenaan on viestiä instituutin 
tarjoamista mahdollisuuksista omalle yliopistolleen sekä pitää huolta verkoston opiskelijoiden 
oikeuksista oman yliopistonsa opetuksessa. Opiskelijayhdyshenkilöiden välityksellä pidämme myös 
aktiivisesti yhteyttä kunkin verkostoyliopiston verkosto-opiskelijoihin.   

Viestinnän jatkuvuutta ja parantamista hallitukselta seuraavalle pyritään parantamaan tämän 
vuoden aikana. Jatkamme edellisen hallituksen aloittamaa aikaisempien vuosien asiakirjojen 
sähköiseen muotoon siirtämisprojektia, ja kehitämme sisäisen viestinnän kanavia.  



Opintoasiat  

Sasha toimii avoimena foorumina opintoasioiden kehittämistoiminnassa sekä järjestää opintoja 
tukevia tapahtumia. Vuoden 2017 aikana Sasha syventää yhteistyötä Alumniyhdistyksen kanssa ja 
seuraa aktiivisesti Aleksanteri-instituutin opintoasioita. Sasha osallistuu VIE-maisterikoulun 
kehittämispäiville ja tekee yhteistyötä maisterikoulun verkostoyliopistojen 
opiskelijayhdyshenkilöiden kanssa. IKEBB- ja Ukraina-opintokokonaisuuden opiskelijoiden 
toimintaan integroimiseen kiinnitetään aiempaa suurempaa huomiota.  

Opintomatka  

Aleksanteri-instituutin opintomatka järjestetään vuonna 2017 Kirgisiaan ja Kazakstaniin. Sasha ry on 
mukana matkan rahoituksen hankinnassa, ja matkasta mm. kirjoitetaan ainejärjestömme lehteen. 
Pyrimme myös toistamaan viime vuonna järjestetyn Pietarin risteilyn syksyllä.  

Ympäristösuunnitelma  

Sasha tulee hoitamaan kaiken tiedottamisen sähköisesti. Kaikissa tapahtumissa, joissa on tarjoiluja, 
tapahtumajärjestäjät hoitavat jätteiden asianmukaisen lajittelun, ja kertakäyttöastioiden sijaan 
pyritään käyttämään vuokra-astiastoja.  

Sasha pyrkii organisoimaan tänäkin vuonna Kesäkoulun osallistujille yhteisen foorumin, jossa voi 
sopia autokyydeistä. Tämän avulla vältetään aikaisempien vuosien tilanne, jossa moni tulee paikalle 
omalla autolla yksin.  

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus  

Tasaarvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeässä asemassa Sashan toiminnassa. Hallituksen tehtävänä on 
huolehtia, että kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua yhtäläisesti toimintaan esimerkiksi 
iästä, sukupuolesta tai sen ilmaisusta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä 
taustasta, taloudellisesta tilanteesta ja poliittisesta kannasta riippumatta. Tapahtumissamme 
otamme huomioon erityisruokavaliot ja kasvissyöjät. Juhlissamme on aina tarjolla myös alkoholiton 
versio, johon myös panostetaan ja pyritään löytämään mahdollisimman vähän alkoholillista ja 
alkoholitonta vaihtoehtoa erotteleva ratkaisu. Järjestämme myös täysin alkoholitonta toimintaa.  

Järjestöllemme on tärkeää, että erilaisiin tapahtumiin osallistumiseen on mahdollisimman matala 
kynnys, mikä onnistuu ylläpitämällä mahdollisimman monipuolista toimintaa aina 
työelämätapahtumista pikkujouluihin. Itse opintoihin liittyen opintovastaavamme tehtävänä on 
huolehtia siitä, että kurssien arvosteluissa ja tutkintovaatimuksissa toteutuu yhdenmukaisuus sekä 
oikeudenmukaisuus. Sasha pyrkii ottamaan jäsenensä mukaan toimintaansa tasapuolisesti 
esimerkiksi erilaisten toimikuntien ja avoimen päätöksenteon kautta. Tavoitteena on luoda avoin 
ilmapiiri, johon kuka tahansa taustastaan riippumatta voi kokea olevansa tervetullut. Tapahtumia 
pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan esteettömissä tiloissa, ja tilojen esteellisyydestä 
tiedotetaan.  



Verkostot ja yhteistyö 

Pienelle järjestölle ehdottoman tärkeää on toimia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Suurin osa 
tapahtumistamme järjestetäänkin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Viime vuoden 
yhteistyökumppaneitamme olivat Aleksanteri-instituutti, Alumniyhdistys, Venäjän ja Itä-Euroopan 
tutkimuksen seura VIETS sekä Suomalais-Venäläinen kauppakamari. Tänä vuonna pyrimme 
kasvattamaan verkostoa esimerkiksi Suomi-Venäjä –seuralla. 

Lopuksi  

Sasha toimii aktiivisesti tuottaakseen jäsenistölleen sääntöjensä määrittämää toimintaa ja 
toimiakseen Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoiden edunvalvojana. 
Järjestö tähtää entistä monipuolisemman toiminnan järjestämiseen, jotta mahdollisimman moni 
opiskelija voisi kokea järjestön omakseen. Tämän toiminnan mahdollistamiseksi sekä sen 
monipuolisuuden takaamiseksi Ainejärjestö Sasha ry hakee Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
toiminta-avustusta.  
 
(Tampereella 03.11.2016  
Johanna Kiviranta  
Puheenjohtaja  
Ainejärjestö Sasha ry ) 

 


