AINEJÄRJESTÖ SASHA RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2017
YLEISTÄ SASHASTA
Ainejärjestö Sasha ry (jatkossa “Sasha”) on vuonna 2010 perustettu ja vuonna 2013 rekisteröity
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterivaiheen opiskelijoiden ainejärjestö, jolla on 212 jäsentä
(21.2.2017) Jäseniämme on kaikista Suomen yliopistoista.
Ainejärjestö Sashan 2.1.2012 voimaanastuneiden sääntöjen mukaan: ”Järjestön päämääränä on
kehittää Aleksanteri-instituutin Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulun, Ukrainaopintokokonaisuuden 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 ItäEuroopan tutkimuksen tunnettavuutta. Järjestön toimintaan kuuluu ekskursioiden,
keskustelutilaisuuksien ja vapaamuotoisten illanviettojen järjestäminen.”
Sashan toimintakulttuuria 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 väline: annamme toimijoille tilaa toteuttaa itseään sekä 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 esimerkiksi töiden, gradun kirjoituksen, harjoittelun ja syventävien opintojen takia. Teemme
toimintaa siten, 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 tavoitteita toiminnan vakiinnuttamiseksi ja
kehittämiseksi. Tavoitteena on luoda edelleen tuoreehkolle yhdistyksellemme pysyviä rakenteita ja
toimintatapoja, jotta yhdistyksen toiminnalla olisi selkeä, vakaa ja toimiva pohja. Tämän osalta
kohdistamme vuonna 2017 erityistä huomiota yhdistyksen sääntöihin. Yhdistyksen säännöissä on
koettu olevan hiomisen varaa, joten yhdistys perustaa muun muassa nykyisistä ja vanhoista aktiiveista
koostuvan sääntömuutostyöryhmän selvittämään ja ehdottamaan muutoksia sääntöihin.
Sääntömuutosten tekeminen on verrattain kallista (arvio 85 €), mutta huolellisella
työryhmävalmistelulla uskomme sen olevan sen arvoista myös tulevia sashalaisia ajatellen. Edellä
mainitun toiminnan lisäksi toiminnan vakiinnuttamisella tarkoitetaan esimerkiksi institutionaalisen
muistin ylläpitoa ja kehittämistä Google Driven avulla. Tavoitteena on samalla perehtyä järjestön
alkuvuosien toimintaan ja löytää sieltä elvytettäviä ideoita tapahtumiksi.
Yhdistyksen perustoiminnan vakiinnuttamisen ja kehittämisen lisäksi Sasha ry keskittyy
toiminnassaan seuraaviin päätavoitteisiin.
1) jäsenistön ja aktiivien lukumäärän kasvattamiseen
2) yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa
3) palvelemaan jäsenistöään varsinkin tapahtumilla

Jäsenistön ja aktiivien määrää kasvattamalla yhdistys luo monipuolisempaa toimintaa.
Ajatuksenamme on, että Sashan toimintaa eivät tee pelkästään hallituksen jäsenet, vaan muutkin
yhdistyksen jäsenet voisivat ja uskaltaisivat yhä paremmin osallistua toimintaan esimerkiksi
projektiluonteisesti. Jäsenmäärän kasvu tukisi tätä tavoitetta. Jäsenmäärän kasvattamiseen ja
monipuoliseen toimintaan Sasha pyrkii lisäksi tukemalla yhdistyksen valtakunnallisuutta.
Valtakunnallisuutta tuetaan myöntämällä toimintaan osallistuville, pääkaupunkiseudun ulkopuolella
asuville aktiiveille tukea kokouksiin ja yhdistyksen tapahtumiin kohdistuviin matkakuluihin sekä
järjestämällä toimintaa muuallakin kuin Helsingissä.
Mitä tulee yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa, näemme, että pienelle järjestölle on erittäin
tärkeää toimia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Monipuoliset yhteydet voivatkin parhaimmillaan
olla Sashan ehdoton vahvuus, sillä jäsenistöämme luonnehtii poikkitieteellisyys ja valtakunnallisuus.
Näistä syistä suurin osa tapahtumistamme järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Talous
Sasha ry:n talouden kulmakiven muodostavaa HYY:ltä saatu apuraha, mutta myös Aleksanteriinstituutilta on aiemmin saatu avustuksia erilaisiin tiede- ja alumnitapahtumiin. Lisäksi monien
tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa ja täysin kuluitta luovat pohjaa toiminnalle,
joka ei riipu pelkästään taloudellisesta tuotosta.
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.
Tavoitteenamme onkin jatkaa viime vuoden pyrkimyksiä kasvattaa ainejärjestön taloutta sponsoreilla
ja tapahtumayhteistyöllä.
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. Tänä
vuonna emme tutki mahdollisuutta perustaa omaa pankkitiliä, 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.
Vuoden 2016 hallitus aloitti säästämisen Sashan 10-vuotisjuhlia (2020) varten, ja myös vuonna 2017
yhdistys tukee 10-vuotisjuhlia jollain tapaa. Yhdistys kunnioittaa edellisen hallituksen 100 euroa
säästöä ja säästää sen edelleen vuosijuhliin.
Hallitus toteuttaa vuonna 2017 projektin, jolla saadaan yhdistykselle uusi haalarimerkki.
Haalarimerkeistä on yleensä saatu pientä lisätuloa, mutta tänä vuonna yhdistys tekee merkeistä
todennäköisesti pientä tappiota suunnittelu- ja hankintakulujen vuoksi.
Yhdistys on maaliskuusta 2017 lähtien yhteistyössä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (YKA)
kanssa. Sasha saa YKA:lta sponsorirahaa ja vastikkeeksi markkinoi YKA ry:tä Sashan
työelämäyhteistyökumppanina.

Tapahtumat
Sashan tapahtumilla pyritään ensinnäkin 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. Järjestämme luonteeltaan vaihtelevia
tapahtumia, jotta jokainen jäsenemme kokisi saavansa järjestöstä juuri häntä kiinnostavaa sisältöä.
Yhdistys toteuttaa näitä suunnitelmia esimerkiksi järjestämällä ilta-aikaan huhtikuussa
alumnitapahtuman, jossa voi ottaa rennosti ja kysellä alumneilta kaikenlaista. Viime vuoden
vastaavasta hyväksi todetusta tapahtumakonseptista otetaan inspiraatiota. Tapahtumaa varten
hyödynnetään kontakteja muun muassa alumniyhdistykseen, Venäjän ja itäisen Euroopan
tutkimuksen seuraan (VIETS) ja Aleksanteri-instituuttiin.
Yhdistys jatkaa lisäksi VIETS:in kanssa tehtyä tapahtumayhteistyötä. Tapahtumakonseptina
konkreettisin on tutkijoita, opiskelijoita ja aiheesta kiinnostuneita yhteen kerännyt ”Viiniä ja tiedettä”
debatti-ilta, jota pidettiin viime vuonna onnistuneena sekä opiskelijoiden että VIETS:in parissa.
Järjestämme vuoden aikana vierailuja suurlähetystöihin sekä työelämäkohteisiin, jotta opiskelijamme
saisivat kattavaa kuvaa siitä, mitä mahdollisuuksia tulevaisuuden työllistymisessä oikeastaan onkaan.
Sashan ekskursioiden kohteiksi on ideoitu esimerkiksi Venäjän tai Ukrainan suurlähetystöä, SuomiVenäjä –seuraa, Ulkopoliittista instituuttia, Maanpuolustuskorkeakoulua, Yle Novostia ja muita
Venäjää käsitteleviä medioita ja Tampereen Lenin-museo.
Järjestämme myös illanviettoja vuoden aikana, esimerkiksi piknikejä, olutiltoja ja juhlia erityisesti
Aleksanteri-instituutin seminaarien yhteyteen, sillä ne keräävät järjestömme jäseniä Helsinkiin koko
verkostosta. Esimerkiksi kun vuoden 2017 VIE-maisterikoulun valinnat julkaistaan, järjestämme
piknikin uusille ja vanhoille maisterikoululaisille. Myös näissä tapahtumissa pyrimme laajempaan
yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa. Suunnitelmissa olevista juhlista mainittakoon lisäksi
vuosijuhlasitsit, jotka vuosijuhlaperinnettä kunnioittaen aiomme järjestää syksyllä.
Yhdistys huolehtii hallituksen sisäisestä virkistäytymisestä jo menneen hallituksenvaihtopäivän
lisäksi järjestämällä kesäretken Venäjälle Laatokan rannalle, jossa aiotaan mökkeillä rentoutuen ja
suunnitellen hieman syksyn toimintaa.
Viime vuonna yhdistyksemme järjesti myös ensimmäiset tapahtumansa Helsingin ulkopuolella, ja
kokosi hieman yhteen Tampereen opiskelijajäseniämme. Jatkamme tätä kehitystä, jossa Sashasta
tulisi emäorganisaationsa Aleksanteri-instituutin tavoin valtakunnallisempi verkosto.

Tiedotus ja viestintä
Tärkeimpänä tiedostustehtävänään ainejärjestö pyrkii liittämään kaikki uudet Aleksanteri-instituutin
opiskelijat mukaan verkostoonsa, ja tämä tapahtuu yhteistyössä Aleksanteri-instituutin kanssa. Kun
opiskelija pääsee opiskelemaan jossain AI:n alaisessa yksikössä, hänelle tiedotetaan myös
ainejärjestön olemassaolosta, sen toiminnasta ja yhteystiedoista. Lisäksi Sasha ry:n puheenjohtaja ja
mahdollisimman moni hallituksen jäsen käy esittäytymässä uusille maisterikoulun opiskelijoille
pakollisessa Orilammen kesäkoulussa, joka on ehdottomasti paras tapa tavoittaa uudet opiskelijat.
Jatkamme tänä vuonna viime hallituksen projektia uudistaa ja parantaa ainejärjestön tiedotusta niin
jäsenistölle kuin tuleville hallituksillekin. Sashan toiminnassa tärkeimpiä viestintäkanavia ovat FBsivusto, Sashan kotisivut ja sähköposti. FB-sivustoa seurasi helmikuun alussa 288 ihmistä.
Sähköpostilistalla tilaajia on noin 180.
Facebook ja sähköpostilistat pysyvät tärkeimpinä tiedotuskanavina ajankohtaisista tapahtumista.
Kotisivuja on jatkossa tarkoitus päivittää aktiivisemmin. Esimerkiksi julkaisemme siellä hallituksen
kokousten pöytäkirjat hallinnon läpinäkyvyyden parantamiseksi.

Opintomatkojen ja muiden tapahtumien organisointia, ryhmäytymistä ja viestintää helpotamme
perustamalla tapahtumakohtaisia Whatsapp-keskusteluja, Facebook-ryhmiä ja tarvittaessa
sähköpostilistoja. Hallituksen sisäisestä viestinnästä huolehdimme yhteystietojen järjestelmällisellä
jakamisella, Whatsappilla ja Facebookilla.
Jatkamme ainejärjestömme Instagramin sekä blogin Sasha-Gazetan julkaisun ylläpitoa ja
kehittämistä. Päivitämme molempia säännöllisesti. Sasha-Gazetassa sisältö painottuu Kazakstanin ja
Kirgisian opintomatkasta raportointiin. Opintojenmatkojen viestinnässä tavoittelemme
informatiivista, kohdemaiden kulttuurista ja yhteiskunnasta tietoutta lisäävää sisältöä.

Verkostoista ja järjestöyhteistyöstä
Kuten sanottua, järjestöyhteistyö ja verkostot ovat tärkeitä Sashan toiminnassa. Viime vuosina
yhteistyökumppaneitamme ovat olleet Aleksanteri-instituutti, Alumniyhdistys, Venäjän ja ItäEuroopan tutkimuksen seura VIETS sekä Suomalais-Venäläinen kauppakamari. Teemme yhteistyötä
näiden tahojen kanssa ja kasvattamaan verkostoa esimerkiksi Suomi-Venäjä –seuralla, Helsingin
yliopiston slaavilaisten kielten ja kulttuurien opiskelijoiden ainejärjestön Rupla ry:llä, Hankenin
Venäjästä ja venäjänkielisistä maista kiinnostuneiden opiskelijoiden kerholla (HankRus) sekä muilla
jäseniemme pääaineiden ainejärjestöillä. Kiinnostavia yhteistyötahoja ovat lisäksi Eteläranta 10 (EK
ja East Office), The Ulkopolitist -verkosto, Suomen Pankin Venäjän taloutta tutkiva osa BOFIT,
Maanpuolustuskorkeakoulu ja Cultura-säätiö.
Erityisesti Sashan tarkoituksen on jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä maisterikoulumme alumnien
sekä Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimusseura (VIETS) kanssa. Laajennamme heidän kanssaan
tehtävää yhteistyötä ja otamme inspiraatiota viime vuoden menestyksekkäistä tapahtumakonsepteista
eli alumnien työllistymispaneelista ja Venäjän tutkimuksen illasta. Pyrimme kehittämään Sashaa
nimenomaan tutkimus- ja yhteisöllisyysarvojen pohjalta: meitä yhdistää kiinnostus Venäjään ja ItäEurooppaan sekä niiden tutkimukseen, joten meidän on mahdollista koota runsaasti ihmisiä yhteen
keskustelutapahtumien pariin.

Opintoasiat
Sasha huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta pitämällä hyvät yhteydet instituutin henkilökunnan,
instituutin johtoryhmien opiskelijaedustajien ja instituutin opiskelijayhdyshenkilöiden kanssa.
Yhdistys on loppuvuodesta 2016 ja alkuvuodesta 2017 mukana toteuttamassa instituutin
opiskelijaedustajien kanssa palautekyselyä tyytyväisyydestä opintoihin. Opintoasioiden
edunvalvontaa Sasha tekee lisäksi osallistumalla VIE-maisterikoulun kehittämispäiville. IKEBB- ja
Ukraina-opintokokonaisuuden opiskelijoiden toimintaan integroimiseen kiinnitetään aiempaa
suurempaa huomiota. Lisäksi yhdistys katsoo, että opintoja tuetaan myös järjestämällä mielekästä
vapaa-ajan ohjelmaa puurtamisen vastapainoksi.

Opintomatkat
Sasha keskittyy vuonna 2017 kahteen opintomatkaan. Ensimmäinen, Aleksanteri-instituutin
opintoihin kuuluva opintomatka järjestetään vuonna 2017 Kirgisiaan ja Kazakstaniin. Useat
hallituksemme jäsenet ja muut jäsenet ovat mukana järjestämässä matkaa, ja Sasha ry kirjoittaa
matkasta ainejärjestömme julkaisuihin.
Toinen matka on Sashan kokonaan oma, ja se suuntautuu Valko-Venäjälle. Hyödynnämme
vuodenvaihteessa suomalaisille tullutta viisumivapautta ja teemme kaikille jäsenille avoimen

ekskursion Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin. Mikäli matka ei syystä tai toisesta ole
mahdollinen, toistamme viime vuonna järjestetyn Pietarin risteilyn.

Ympäristö
Sasha hoitaa kaiken tiedottamisen sähköisesti. Kaikissa tapahtumissa, joissa on tarjoiluja,
tapahtumajärjestäjät hoitavat jätteiden asianmukaisen lajittelun, ja kertakäyttöastioiden sijaan
pyritään käyttämään vuokra-astiastoja. Tarjoamme tapahtumissamme ilmastoystävällisiä
kasvisruokavaihtoehtoja ja siivoamme jälkemme jätteitä lajitellen. Joukolla matkustaessa otamme
huomioon matkustustapojen päästöt.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
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. Emme katso sivusta häiriökäyttäytymistä. 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. Yhdistyksemme laatii tänä vuonna omat turvallisen tilan periaatteet.
Järjestöllemme on tärkeää, että erilaisiin tapahtumiin osallistumiseen on mahdollisimman matala
kynnys, mikä onnistuu edellä mainitun toiminnan lisäksi ylläpitämällä mahdollisimman monipuolista
toimintaa aina työelämätapahtumista pikkujouluihin. Opintovastaavamme tehtävänä on huolehtia
siitä, että kurssien arvosteluissa ja tutkintovaatimuksissa toteutuu yhdenmukaisuus sekä
oikeudenmukaisuus. Sasha pyrkii ottamaan jäsenensä mukaan toimintaansa tasapuolisesti
esimerkiksi erilaisten toimikuntien, avoimen päätöksenteon ja hyvän ilmapiirin 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.

LOPUKSI
Sasha toimii aktiivisesti tuottaakseen jäsenistölleen sääntöjensä ja toimintasuunnitelmansa
määrittämää toimintaa ja vakiinnuttaakseen toimintansa. Järjestö tähtää vuonna 2017 erityisesti
entistä monipuolisemman ja mielekkäämmän toiminnan järjestämiseen, arvokkaiden verkostojensa
ylläpitoon ja kasvattamiseen, jäsenmääränsä kasvattamiseen sekä avoimen ja miellyttävän ilmapiirin
luomiseen. Tämän toiminnan mahdollistamiseksi Ainejärjestö Sasha ry hakee Helsingin yliopiston
ylioppilaskunnan toiminta-avustusta.
(Helsingissä 20.02.2017
Matias Tirroniemi
Puheenjohtaja
Ainejärjestö Sasha ry)

