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MIKÄ ME OLLAAN?
JÄYKÄSTI JA VIRALLISESTI

• 2010 rekisteröity Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 

tukema ainejärjestö. Epävirallisesti oli toimintaa ennen 

sitäkin.

• Aleksanteri-instituutin opintoja opiskelleille, joita kiinnostaa 

VIE-alue (Venäjä ja itäinen Eurooppa)

• Aleksanteri-instituutin opintoja ovat Venäjän ja Itä-Euroopan 

tutkimuksen maisterikoulu sekä Ukraina- ja IKEBB-

opintokokonaisuudet



MIKÄ ME OLLAAN?
JÄYKÄSTI JA VIRALLISESTI

• Järjestön tarkoituksena on viihdyttää eri puolilta Suomea 

tulevaa jäsenistöään niin asiapitoisilla, Venäjään ja Itä-

Eurooppaan liittyvillä keskustelutilaisuuksilla ja 

ekskursioilla, kuin myös vähemmän asiapitoisilla 

hurvitteluilla. Sasha on mukana vaikuttamassa VIE-

maisterikoulun, Ukraina- ja IKEBB-opintokokonaisuuksien 

opintoasioissa ja on aktiivisena myös työelämään liittyvissä 

kysymyksissä.



MIKÄ ME OLLAAN?
VÄHÄN RENNOMMIN

• Porukka VIE-alueesta kiinnostuneita, joita kiinnostaa järjestää yhdessä 

mielekästä toimintaa ja tutustua muihin alueesta kiinnostuneisiin

• Sasha on alusta, joka antaa resursseja ja mahdollistaa tekemistä, joka ei 

yksin puuhaillessa onnistu

• Hallituksen on ollut tapana vaihtua vuosittain kokonaan tai ainakin 

melkein. Joka vuosikurssi saa siis toteuttaa itseään ja järjestön ideaa 

parhaaksi linjaamallaan tavalla. Hallitus vuodelle 2018 valitaan ensi 

marraskuussa syyskokouksessa



NYKYINEN HALLITUS
JÄYKÄSTI JA VIRALLISESTI

• Puheenjohtaja

Matias Tirroniemi

• Varapuheenjohtaja

Heidi Ahola

• Sihteeri

Maria Mitrukova

• Taloudenhoitaja

Ida Buure

• Opintovastaava

Johanna Laine

• Virkailija/luovuusvastaava

Oona Hyppölä

• Tiedotus-, yhdenvertaisuus- ja 

ympäristövastaava

Topi Juga

• Tapahtuma- ja työelämävastaava

Simon Vänttinen

• Tapahtuma- ja alumnivastaava

Atte Laine

• Tapahtuma- ja kulttuurivastaava

Outi Helin

• Kansainvälisyysvastaava

Joel Hautakorpi



NYKYINEN HALLITUS
JÄYKÄSTI JA VIRALLISESTI

• Helsingin Yliopisto – viestintä

Matias Tirroniemi

• Helsingin Yliopisto - sosiologia

Heidi Ahola

• Helsingin Yliopisto - oikeustiede

Maria Mitrukova

• Helsingin Yliopisto – venäjän kieli ja 

kirjallisuus

Ida Buure

• Helsingin Yliopisto – poliittinen historia

Johanna Laine

• Helsingin Yliopisto – slaavi & addu

Oona Hyppölä

• Helsingin Yliopisto – poliittinen historia

Topi Juga

• Hanken – toimitusketjun hallinta & 

yhteiskuntavastuu

Simon Vänttinen

• Aalto yliopisto - kiinteistötalous

Atte Laine

• Tampereen Yliopisto – kansainvälinen 

politiikka

Outi Helin

• Tampereen Yliopisto – venäjän kieli ja 

kulttuuri

Joel Hautakorpi



NYKYINEN HALLITUS
VÄHÄN RENNOMMIN

LEMPIJUOMA

Matias Tirroniemi

Heidi Ahola

Maria Mitrukova

Ida Buure

Johanna Laine

Oona Hyppölä

Topi Juga

Simon Vänttinen

Atte Laine

Outi Helin

Joel Hautakorpi



MINKÄLAISIA 
TAPAHTUMIA TE 

TOIVOTTE?
• Keskustelkaa pareissa tai ryhmissä

• Lähettäkää vastaukset WhatsAppin kautta:

• +358 400 725 480



MENNEITÄ TAPAHTUMIA

• Vanhan uuden hallituksen 

tutustumisilta

• Opintomatkan purkuilta/sauna

• Ruplan ja Sashan yhteistyömiitti

• Työelämätapahtuma (5 

ammattilaista puhumassa, 45 

osallistujaa, yhdessä AI:n ja 

Venäjän ja itäisen Euroopan 

tutkimuksen seuran kanssa)

• KGB-ilta eli KesäGrilliBileet

• Hallituksen virkistäytymisreissu 

Raumalla

• Muita satunnaisia ja vapaampia 

illanviettoja 



PROPAGANDAVÄLÄYS TOIMINNASTA



SUUNNITELLUT TAPAHTUMAT KOOSTE

• 1) Sasha Tampereella 16.9. lauantaina. 

Vierailu Lenin-museossa, jonka jälkeen 

piknik. 

• 2) Loma Lukashenkolla eli ekskursio 

Valko-Venäjälle Minskiin 2.- 5.11.

Yhteistä iltaohjelmaa esim. syömistä ja 

juomista - muuten vapaata leikkiä.

• 3) Vuosijuhla-sitsit 30.11. illalla. 

Paikkana Kattosauna Sivistys 

Helsingissä Kampissa. 

• Mahdollisia työpaikkaekskursioita 

(esim. Ulkopoliittinen Instituutti heitetty 

ilmoille ja sinne suhteita) ja 

keskusteluiltoja (esim. Venäjän ja itäisen 

Euroopan tutkimuksen seuran kanssa 

esim.)







TÄRKEÄÄ SASHAN TOIMINNASSA

• ” 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 (pitkän putken) 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.” – Toimintasuunnitelma 2017



TUU MUKAAN

• Ihan vaan tutustuun ihmisiin

• Resursseja riittää (koska budjetoitiin tiukasti ja ollaan hankittu 

rahoitusta yllättävän hyvin, joten fyrk finns)

• Jos löytyy idea tapahtumasta, uskallat ottaa vastuuta ja tehdä 

järjestelyjä, niin voidaan auttaa taloudellisesti tai järjestelyissä

• Esimerkiksi työpaikkoihin ryhmänä tutustumisille ja keskusteluilloille 

kysyntää jäsenistössä

• Olkaa aktiivisia, ehdottakaa ja toteuttakaa! Ja muistakaa kertoa muille 





SEURAA JA OTA YHTEYTTÄ

• Parhaiten meihin saa yhteyden sähköpostitse: 

sashahallitus@gmail.com

• Tekemisiä voi seurata

Facebookissa sivulta: Sasha ry

Instagramissa: Sasha_ry_ (huom. alaviiva ry:n jälkeen vielä)

Sashan kotisivuilta http://blogs.helsinki.fi/sasha-info/

Meidän ”lehti” Sasha Gazeta: https://sashajulkaisu.wordpress.com/

• BTW tämä esitelmä löytyy meidän kotisivuilta, jos haluatte käydä myöhemmin 

tsekkaan mitä puhuttiinkaan

#orilampi17

mailto:sashahallitus@gmail.com
http://blogs.helsinki.fi/sasha-info/
https://sashajulkaisu.wordpress.com/


KIITOS

Keitä täällä oikein on?

• Helsingin Yliopisto: 12

• Tampereen Yliopisto: 7

• Turun Yliopisto: 5

• Jyväskylän Yliopisto: 4

• Oulun Yliopisto: 4

• Aalto Yliopisto: 2

• Itä-Suomen Yliopisto: 2

• Vaasan Yliopisto: 2

• Lapin Yliopisto: 1

(P.S. kattokaa

meidän uutta

hienoa logoa)


