
AINEJÄRJESTÖ SASHA RY.
 
HALLITUKSEN KOKOUS 2/2018
 
AIKA: torstai 19.4.2018 klo 18:30
 
PAIKKA: Jakomäentie 6 b 20
 
LÄSNÄ: Tanja Lindholm, Jens Hattuniemi, Eemil Mitikka, Tuomas Kallio, Tomi Räsänen, Ronja 
Inkovaara, Miila Leisiö, Mari Karjalainen, Iina Schwanck

1. Kokouksen avaaminen 19.10

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus todettu

3. Esityslista hyväksytty työjärjestykseksi

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytty

5. Kokouksen järjestäytyminen: Puheenjohtajaksi valittu Tanja Lindholm ja sihteeriksi Jens 
Hattuniemi.

6. Ilmoitusasiat: Tanja ja Ruplan pj Adam Thagapsov menevät 4.5.2018 Suomi-Venäjä-seuraan 
keskustelemaan yhteistyöstä Merja Jokelan, Päivi Kärnän jа Simo Kanteleen kanssa. Maisterikouluun on 
hakenut 60 opiskelijaa, joista 40 otetaan sisään, joista päätetään 8.5.2018. Jaakko Kölhi Suomi-Moldova-
ystävyysseurasta on kutsunut Sashan itäeurooppalaiseen viini-iltaan 5.5.2018, josta tiedotetaan Sashan 
jäsenille. Tämän kokouksen eväät olivat 16,17 euroa. Hallituksen virkistymisillan kulut olivat 78,94 euroa. 
Kino Lokakuun leffa-ekskursion tulot ja menot olivat 95 euroa.

7. Työelämätapahtuman purkaminen ja sponsorit: YKA:lta saatiin avustusta työelämätapahtuman 
kuluihin 100 euroa. Kun työelämätapahtuman kuitit ovat kasassa, haetaan VIETSiltä lisää avustusta 
tapahtumaan. Ellei tuilla saada kaikkia kuluja katettua, niin täytyy neuvotella Ruplan kanssa miten kulut 
jaetaan. Todennäköisesti 50-50. On mahdollista, että kaikki kulut katetaan YKA:n ja Vietsin tuilla. 

Millaiset meidän resurssit oli verrattuna siihen, mitä olimme valmiita sijoittamaan tapahtumaa varten? Miten 
hyvin työnjako tehtiin? Miten hyvin Rupla kantoi vastuuta tapahtuman järjestämisestä verrattuna Sashaan? 
Kuka on selkeästi vastuussa mistäkin? Käytännössä kaikki asiat aina ruuanlaitosta roskien viemiseen olisi 
pitänyt sopia selkeämmin etuajassa. Tapahtumassa oli noin 70 henkilöä puhujat ja järjestäjät 
mukaanluettuna. Tapahtuman tallenne on katsottu 90 kertaa Youtubesta

8.  HYY tilajako: Sasha ry hakee Humanisticumin jäsenyyttä, joka käytännössä on sovittu asia jo 2.4.2018. 
Humanisticumin ylimääräinen yhdistyskokous järjestetään 26.4.2018 kello 17, jolloin päätetään 
hyväksytäänkö Sasha ry jäseneksi. Jos Sasha ry hyväksytään jäseneksi, meillä on oikeus omiin tiloihin, joita 
on haettava 27.4.2018 mennessä. Miila Leisiö edustaa Sasha ry:tä Humanisticumin yhdistyskokouksessa. 
Hän tarvitsee valtakirjan.

HYY:llä on omat nettisivu järjestöjen tilanhakuun liittyen. Haetaan tilaa Sashalle Uudelta ylioppilastalolta.

9.  Tietosuojalaki ja sen tuomat muutokset järjestön käytäntöihin: Tomi Räsäsestä tietoturvastaava. 
Yliopistoon on otettava yhteyttä Sashan elomake-liittymissivun poistamiseen liittyen ja on luotava uusi 
elomake, joka vastaa tietosuojalain vaatimuksia.



10. Järjestötuki: Tukea haettiin 850 euroa. Sashan tilille on maksettu 268, mutta TAHLO-järjestelmässä on 
805 euroa merkitty Sashalle. HYY:hyn otettava yhteyttä että mitä ihmettä? Ronja ottaa yhteyttä. Talous ei 
kaadu, jos tuki on 268 euroa, mutta tulevissa tapahtumissa on päätettävä tapauskohtaisesti asetetaanko 
osallistumismaksu.

11. Uudet maisterikoululaiset: Heitä tulee 40, heidät päätetään 8.5.2018. Sasha lähettää uusille 
maisterikoululaisille tervetuliaiskirjeen. Google Driveen kirjeen pohja, jota voi muokata: 
https://docs.google.com/document/d/1g86OyVU_V_C2rNv56_LXX8LoxtilBoXbrFvgHDRGpms/edit  
Orilammen kesäkoulu on 24.8.-31.8. Neljä tai viisi edustajaa Sasha ry:stä pääsee sinne. Tuomas Kalliolla on 
auto, joten hän on etusijalla sekä Tanja Lindholm puheenjohtajana. Kaksi tai kolme lisää mahtuu ja kaikki 
muut ovat kiinnostuneita pois lukien Jens Hattuniemi ja Iina Schwanck.

12. Kesän tapahtumat: KGB eli grillibileet on suunniteltava uusille maisterikoululaisille, kunhan on 
tiedossa, milloin he saavat hyväksymiskirjeen. Tuomas on vastuussa KGB:stä. Mökkireissu Tanjan tiluksille 
kesällä.  4.5.2018 on ilmainen pääsy Kiasmaan, missä on esillä venäläisiä ja baltialaisia taideteoksia. 
Yhteislähtötapahtuma facebookiin, Iina Schwanck tekee. Ekskursio Kekkosmuseoon 9.5.2018, joka on 
Seurasaaren vieressä. Sashan vappupiknik 30.4.2018 kello 15 Sinebrychoffin puistossa.

13. Muut esille tulevat asiat: Syksyn ekskursion kohdetta suunnitellaan Moldovaan. Matkatukikorvaus 
Helsingin ulkopuolelta Sashan kokouksiin tuleville hallituslaisille: kuinka paljon korvataan? Könttäsumma? 
40 euroa vuodessa per henkilö? Korvataan kuitteja vasteen kulukorvauslomakkeella.
 
14.  Kokous päätetty kello 21.01

https://docs.google.com/document/d/1g86OyVU_V_C2rNv56_LXX8LoxtilBoXbrFvgHDRGpms/edit

