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Katsaus vuoteen 2020
Taas on saatettu päätökseen yksi Media ry:n tapahtumatäyteinen vuosi! Media ry:n hallituksessa on toiminut
tänä vuonna 11 varsinaista hallituksen jäsentä sekä 10 virkailijaa. Alkuvuonna määritellyt toiminnan tavoitteet “yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys” ovat ohjanneet toimintaa vahvasti eteenpäin poikkeuksellisen vuoden aikana. Vuosi 2020 lähti mukavasti käyntiin yhteisellä hengailuillalla Tampereen yliopiston journalistiikan opiskelijoiden yhdistys Vostok ry:n sekä Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän opiskelijoiden
yhdistys Valta ry:n kanssa, jolloin kaikki kolme järjestöä pääsivät yhdessä viettämään aikaa ja suunnittelemaan tulevaa vuotta. Jo perinteeksi muodostunut tapahtuma oli jälleen onnistunut.
Media ry vuosi 2020, kuten monen muunkin järjestön vuosi, on ollut erittäin poikkeuksellinen. Tänä vuonna
Media ry on panostanut erityisesti tapahtumien järjestämiseen myös etänä lähes yhtä aktiivisesti kuin tavallisessa tilanteessa. Media ry:n vuoden suunnitelmat menivät lähes täysin uusiksi koronaviruksen luoman
tilanteen johdosta. Tavoitteena oli kuitenkin mahdollistaa jäsenistölle osallistua tapahtumiin, vaikka ne olisivatkin etänä, yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden nimissä. Vuonna 2020 järjestimme jäsenistöllemme
uusia ja erilaisia tapahtumia, joita ei ennen ole järjestetty. Tällaisia olivat esimerkiksi suositut Median iltakoulut ja ‘’Mitä tänään leivottaisiin?’’ etätapahtumat. Vaikka vuosi on ollut poikkeuksellinen, ei yhteistyötä
muiden järjestöjen ja yliopistojen kanssa unohdettu. Media ry osallistui esimerkiksi Valta ry:n ja Athene ry:n
vuosijuhlatapahtumiin, jotka järjestettiin myös verkossa. Hallitus kokousti vuoden aikana yhteensä 11 kertaa. Kokouksissa suunniteltiin tulevaa ja käytiin läpi menneitä tapahtumia. Myös virkailijat olivat aktiivisesti
mukana hallituksen toiminnassa kokousten sekä tapahtumajärjestämisen ja -suunnittelun kautta. Vuoden
alussa perustetut toimikunnat, kuten historiikkitoimikunta, työelämätoimikunta ja vujutoimikunta toimivat
myös aktiivisesti ja kertoivat toiminnastaan kokouksissa.
Media ry on kerännyt pitkin vuotta palautetta jäsenistöltä jatkuvan palautteen lomakkeen kautta, sekä vuoden
lopussa vuosipalautteen muodossa. Jatkuvan palautteen lomake on ollut jatkuvasti esillä Media ry:n verkkosivuilla sekä Facebook-ryhmässä, ja linkkiä siihen on myös jaettu jokaisessa kokouskutsussa sekä kuukausittaisessa uutiskirjeessä. Palautelomakkeet ovat anonyymejä, ja niihin tulleita palautteita käsitellään hallituksen kokouksissa. Vuosipalautteeseen kerätyt palautteet jaetaan tulevan vuoden puheenjohtajistolle, jonka
avulla toimintaa voidaan kehittää entisestään. Jokaista annettua vuosipalautetta kohti Media ry lahjoittaa
yhden euron kohteelle, jonka vuoden 2021 hallitus päättää ensimmäisessä kokouksessaan. Media ry on saanut toiminnastaan hyvää palautetta, ja erityisesti kiitosta lämpimästä ja vastaanottavaisesta hengestään, joka
on saanut jäsenet fuksista vanhempaan tieteenharjoittajaan tuntemaan olonsa tervetulleeksi kaikessa Media
ry:n toiminnassa.
Tästä on hyvä jatkaa.
Nelli Sajakoski, puheenjohtaja 2020
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Katsaus taloudelliseen tilanteeseen
Media ry:n talous on pysynyt vuonna 2020 vakaalla pohjalla. Tänä vuonna menoeriä oli normaalia vähemmän, sillä tapahtumia ja esimerkiksi vuosijuhlia ei pystytty koronatilanteen vuoksi järjestämään,
eikä niistä näin ollen aiheutunut mitään kuluja. Isoin menoerä tänä vuonna oli Groteskille myönnettävä
avustus, joka oli 1200 euroa. Groteski on Media ry:n ainejärjestölehti, joka tarjoaa medialaisille mahdollisuuden toteuttaa itseään sekä saada arvokasta kokemusta juttujen kirjoittamisesta, kuvittamisesta
tai taittamisesta jo ennen valmistumista. Tämän lisäksi rahaa käytettiin pieniin tapahtumiin, joita pystyttiin tilanteen salliessa järjestämään, kuten jäsenistölle tarjottuun museovierailuun tai esimerkiksi Median iltakoulun kouluttajien maksuihin.
Vähäisten kuluerien vuosi tuli kuitenkin Media ry:n näkökulmasta sopivaan aikaan, sillä Media ry juhlii
tulevana vuonna 50-vuotisjuhliaan. Tänä vuonna koronatilanteen takia käyttämättä jääneet rahat siirretäänkin ensi vuoden vuosijuhlabudjettiin, minkä avulla voimme tarjota jäsenistöllemme upeat vuosijuhlat. Media ry sai myös tänä vuonna avustuksia yhteistyökumppaneiltansa. Yrityssuhteista saatu summa
oli 2500 euroa, joka jäi jopa 2900 euroa pienemmäksi kuin viime vuonna. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan HYY:n myöntämä järjestötuki oli vuonna 2020 1264 euroa, joka hieman nousi viime vuodesta.
Vallitseva koronatilanne on haitannut myös hieman Media ry:n ainejärjestölehti Groteskin taloudellista
tilannetta. Media ry maksoi vuoden alussa Groteskille 1000 euron tuen, mutta vuoden lopussa tukea
maksettiin vielä lisää 200 euroa. Tämän lisäksi Groteski sai Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan
HYY:n järjestölehtitukea 380 euroa. Groteski sai kerättyä mainostuloja yhteensä 750 euroa ja menoja
Groteskilla oli yhteensä 2000 euron painokulut neljästä lehdestä, sekä 500 euron nettisivu-uudistus.
Ensi vuonna Media ry:n antamaa tukea Groteskille on suunnitteilla nostaa, jotta Groteski voi jatkaa
toimintaansa ongelmitta ja pysyä laadukkaana järjestölehtenä.
Koska menoja oli tänä vuonna koronatilanteen takia huomattavasti odotettua vähemmän, teki Media ry
voitollisen tuloksen. Tänä vuonna kerätyt tulot menevät kuitenkin hyvään käyttöön seuraavana vuonna,
sillä Media ry voi hyödyntää niitä tulevan 50. juhlavuotensa järjestämisessä. Suunnitelmissa onkin
tehdä juhlavuodesta arvokas ja hohdokas.

Viestintää monipuolisesti eri kanavissa
Alkuvuodesta 2020 loimme totuttuun tapaan viestintästrategian vuodelle, jota noudatimme läpi kuluneen vuoden. Media ry viesti myös tänä vuonna toiminnastaan aktiivisesti eri kanavia pitkin. Tärkeimmät viestintäkanavamme jäsenistöllemme olivat sähköpostilista, Facebook-ryhmä, Instagram ja verkkosivut. Olimme myös aktiivisia eri sosiaalisen median kanavissa, kuten Twitterissä, Instagramissa ja
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perustimme jopa uuden käyttäjän TikTok-sovellukseen. Aloitimme myös uuden Media ry:n jäsenistölle
tarkoitetun Discord -kanavan vappuna, jossa jäsenistö pystyi luontevasti keskustella keskenään. Kanava
oli piristävä uutuus poikkeuksellisena vuonna ja sai positiivista palautetta jäsenistöltä. Twitterissä pyrimme osallistumaan yhteiskuntaa ja viestintäalaa koskeviin keskusteluihin, kun taas Instagramissa keskityimme viestimään seuraajille, mitä Media ry:lle kuuluu sekä käytimme koronatilanteen johdosta Instagramia aktiivisesti aktivoiden jäsenistöämme myös etätoimintaan. Instagramissa jatkoimme konseptia, jossa tulevan kuukauden tapahtumien päivämäärät kerättiin yhteen yhden postauksen alle. Kuukausipostaukset Instagramissa on todettu hyväksi tavaksi tuoda jäsenistölle esiin tapahtumia, jolloin koko
kuukauden tapahtumat on mahdollista nähdä kerralla. Sama konsepti toteutettiin uutuutena myös sähköpostilistalle uutiskirjeen muodossa. Uutiskirje sisältää tapahtumien lisäksi ajankohtaisia asioita ja terveisiä hallitukselta sekä jatkuvan palautteen lomakkeen ja ongelmatilannelomakkeen. Uutiskirje on saanut paljon kiitosta jäsenistöltä ja molempia tiedotuksen konsepteja on tarkoitus jatkaa myös tulevana
vuonna.
Koska kaikki jäsenemme eivät ole aktiivisia sosiaalisessa mediassa, jatkoimme tiedotusta aktiivisesti
myös sähköpostilistalla. Pyrimme käyttämään viestinnässä aina suomen lisäksi myös englantia, jotta
myös vaihto-opiskelijat saavat tarvitsemaansa tietoa. Näiden kahden kielen lisäksi hallitus otti käyttöön
resurssien rajoissa myös ruotsia, jolla pystyimme mahdollistamaan yhä yhdenvertaisempaa viestintää
kanavissamme. Hallituksen sisäisessä viestinnässä käytössä olivat Facebook, Whatsapp, Snapchat sekä
Google Drive.
Vuoden 2019 tapaan jatkoimme Media ry:n harkkablogia verkkosivuillamme. Harkkablogissa on Media ry:n jäsenten kirjoittamia blogitekstejä harjoitteluistaan, jossa he jakavat kokoemuksiaan ja vinkkejään muille jäsenille. Harkkablogin tuotokset jaettiin myös Media ry:n Facebook sivulle suuremman
näkyvyyden saamiseksi. Harkkablogi on saanut jatkuvasti positiivista palautetta ja sen päivittämistä
tullaan jatkamaan myös tulevana vuonna.

Edunvalvonnan ytimessä ja opiskelijoiden äänenä
Viestinnän opiskelijoiden edunvalvonnasta on tänäkin vuonna huolehtinut kaksi opintovastaavaa, jotka
ovat toimineet tiedon välittäjinä ja keskustelun ylläpitäjinä erilaisissa opintoihin liittyvissä asioissa.
Vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen, ja koronapandemia on aiheuttanut suuria muutoksia myös opintoihin. Kevään nopea siirtyminen etäopintoihin ja etäopetuksen jatkuminen syksyllä on aiheuttanut
haasteita niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin. Keskeisiksi teemoiksi edunvalvonnassa ovatkin
nousseet etäopintojen sujuvuuden varmistaminen sekä opiskelijoiden jaksamiseen liittyvät kysymykset.

4

Media ry:n toimintakertomus 2020

Lisäksi pinnalla on ollut myös viestinnän opintosuunnan arvostuksen nostaminen politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa. Tiivistetysti voisi sanoa, että poikkeuksellisena vuonna opiskelijoiden edunvalvonta on saanut tavallista suuremman merkityksen.
Opintoinfot ovat tilanteesta johtuen järjestetty tänä vuonna etätapahtumina. Keväällä järjestimme yhteistyössä Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa polvin opintoinfon opintosuunnan täsmentymishakuun liittyen. Syksyllä järjestimme lisäksi opintoinfon opintoihin vaikuttamisesta sekä vaihtoopinnoista, mitkä olivat erityisesti suunnattu uusille opiskelijoille. Syksyllä järjestettiin lisäksi Median
kandi- ja graduiltama, jossa viestinnän opiskelijat esittelevät kandeja ja gradujaan sekä kertoivat omasta
kirjoittamisprosessistaan. Kandi- ja graduiltama keräsi paljon kiitosta osakseen uutena konseptina, jota
pyritään jatkamaan myös tulevana vuonna. Perinteisiä tiistaikahveja tai muita tapahtumia henkilökunnan kanssa ei koronan takia ole tänä vuonna valitettavasti pystytty järjestämään.
Koronapandemiasta johtuen opintovastaavat ovat olleet vuoden aikana arvokkaassa asemassa opiskelijoiden opintojen tukemiseen liittyen. Erityisesti uusille opiskelijoille on tarjottu tietoa opintojen suunnittelemiseen liittyen sekä tuettu erityisesti niitä, joilla on ennen sisäänpääsyä kerrytettynä opintoja
avoimen yliopiston kautta. Lisäksi opintovastaavat ovat tukeneet viestinnästä kiinnostuneita maisterivaiheeseen hakijoita sekä vanhempia opiskelijoita näihin teemoihin tulleiden yhteydenottojen myötä.
Vuoden aikana vanhempien opiskelijoiden tukeminen on erityisesti liittynyt koulutusuudistuksen siirtymävaiheen lähestymiseen. Lisäksi syksyn aikana opiskelijoita on tuettu ja informoitu liittyen kandiohjelman opetussuunnitelman vaihtumisesta sekä vuoden 2021 tulevasta muutoksesta kurssien ilmoittautumiseen uutta Sisu-järjestelmää käyttäen tutun ja turvallisen Weboodin sijaan. Opintoasioissa viestimisessä on hyödynnetty niin sähköpostilistoja kuin POLVI-opinto -ryhmää Facebookissa sekä Media
ry:n uutta uutiskirjettä.
Opintovastaavat ovat tehneet aktiivista yhteistyötä sekä polvin koulutusohjelman sisällä Valta ry:n ja
Valtio-opin opiskelijat ry:n opintovastaavien kanssa että koko valtiotieteellisen tasolla Kannunvalajat
ry:n opintotoimikunnassa yhteistyössä kaikkien valtiotieteellisen ainejärjestöjen opintovastaavien
kanssa. Viimeisimpänä mainitusta esimerkkinä on keväällä 2020 kaikkien valtiotieteellisen ainejärjestöjen yhdessä tekemä kannanotto liittyen korona-ajan pääsykokeiden organisoimiseen ja todistusvalintakiintiöön. Kannanoton mukaisesti koulutusohjelmassa ei koronapandemiasta huolimatta kasvatettu
todistusvalinnan osuutta. Lisäksi opintovastaavat ovat seuranneet opintoasioita koko yliopiston tasolla
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan HYYn viestinnän ja opintoasioihin liittyvien Facebook-ryhmien
kautta sekä omalta osaltaan viestineet myös syksyllä 2020 järjestetyistä HYYn edustajistovaaleista.
Koulutusohjelman sisällä on pidetty myös aktiivisesti yhteyttä politiikan ja viestinnän koulutusohjelman johtoryhmäedustajiin, jotta opiskelijoiden ääntä on saatu kuuluviin myös näissä toimielimissä opis-
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kelijaedustajien kautta. Lisäksi yksittäisiin kursseihin liittyvissä kehityskohdissa on oltu suoraan yhteydessä kurssien vastuuopettajiin. Viestinnän tutkimuksen perusteiden kurssista toimitettiin koulutusohjelman johtajalle, tieteenalavastaavalle ja kurssin opettajalle myös koottu palaute ja kannanotto opiskelijoilta saadun kyselypalautteen perusteella.
Vuoden 2020 isoimpana asiana opintovastaavilla on ollut yhdessä Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat
ry:n kanssa tehty kysely etäopintojen kuormittavuudesta. Kyselytuloksista saatiin hälyttäviä lukuja
opiskelijoiden kuormittuneisuudesta (mm. 86 % kokenut syksyn opinnot mielenterveyden kannalta raskaiksi, 36 % joutunut keskeyttämään kursseja liiallisen työmäärän vuoksi, 85 % kokenut etäkurssit työmäärältään raskaammaksi kuin lähiopetuksen kurssit), joita vietiin eteenpäin henkilökunnan suuntaan
niin sähköpostitse suoraan tieteenalavastaaville ja koulutusohjelman vastaavalle, opiskelijaedustajien
kautta johtoryhmissä sekä tiedekunnan koronapandemian tilannekeskukselle (mm. dekaani, varadekaani) yhteisessä tapaamisessa. Lisäksi teema nousi esiin myös valtakunnallisessa mediassa syksyn
2020 aikana, ja opintovastaavat olivatkin puhumassa etäopintojen kuormittavuudesta Ylen A-studiossa
(17.11.2020) sekä MTV3:n Uutisaamussa (19.11.2020), mikä herätti aiheesta myös valtakunnallisesti
aktiivista keskustelua sosiaalisessa mediassa.
Koska vuoden aikana on mennyt huomattavissa määrin aikaa opiskelijoiden tukemiseen etäopintoihin
siirtymisessä sekä etäopintojen järjestelyyn liittyvissä kysymyksissä henkilökunnan puolelta, suunnitellun varjo-opinto-oppaan työstäminen on ollut vuoden ajan jäissä. Suunnitelmissa on kuitenkin jatkaa
tulevaisuudessa sen suunnittelua ja työstöä. Media ry myös perusti vuoden 2020 aikana kandikirjaston
Media ry:n verkkosivuille, jonka myötä jäsenistö ja uudet hakevat opiskelijat saavat tarkemman mielikuvan viestinnän opinnoista ja tehtävistä tutkielmista. Kandidaatin tutkinnot kerättiin anonyymisti verkkosivuille sisältäen arvosanan.

Fuksivastaava -yhteisöllisyyden rakentaja
Vuosi oli myös fuksitoiminnan kannalta poikkeuksellinen. Fuksitapahtumia järjestettäessä seurattiin
tiiviisti asetettuja koronaohjeistuksia ja -rajoituksia ja fukseille onnistuttiin järjestämään turvallisia tapahtumia läpi syksyn. Uusien opiskelijoiden ottaminen osaksi yliopistoa ja sen yhteisöllisyyttä oli Media ry:n agendalla syksyllä, kun fuksitapahtumia järjestettiin turvallisesti.
Media ry:n fuksivastaava toimi tiiviissä yhteistyössä Valta ry:n sekä Valtio-opin opiskelijat ry:n fuksivastaavien kanssa varmistaen, että ainejärjestöt pysyivät perillä fuksitoiminnasta ja, että ainejärjestötoiminta tuli tutuiksi fukseille, vaikka ainejärjestöt eivät pystyneetkään järjestämään monia perinteisiä tapahtumiaan. Fuksit kuitenkin tulivat aktiivisesti mukaan järjestöjen järjestämiin etätapahtumiin sekä
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toimintaan mukaan. Fuksit järjestivät muun muassa perinteiset Polvin pikkujoulut ainejärjestöjen tukemana etänä, jotka olivat menestys.
Tänä vuonna fuksivastaavat pyrkivät keskittymään myös ainejärjestöjen tasa-arvoisen aseman varmistamiseen fuksitoiminnassa. Ainejärjestöt varmistivat esimerkiksi, että fukseille suunnattujen tapahtumien järjestämiseen osallistuivat aina kaikki kolme ainejärjestöä. Fuksivastaavan merkitys hallituksessa
on suuri, sillä vastaavan avulla keskusteluyhteys tuutoreihin ja muihin Politiikan ja viestinnän ainejärjestöihin onnistui erinomaisesti. Fuksivastaava oli myös mukana järjestämässä ainejärjestöinfoa vuoden
lopussa, joka keskittyi ainejärjestötoiminnasta ja tehtävistä kertomiseen etenkin fukseille. Info oli edellisien vuosien tapaan menestys, jonka avulla toimintaa saatiin esille myös uusille opiskelijoille.

Näkökulmia urapolkuun työelämätoiminnan kautta
Vuoden 2020 aikana Media ry:n työelämätoimintaa oli tarkoituksena monipuolistaa entisestään aktiivisen ja idearikkaan työelämätoimikunnan avulla. Alkuvuodesta suunnitelmat sekoitti kuitenkin globaali
koronapandemia, joka johti täysin uudenlaiseen tilanteeseen. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta
työelämätoiminnan perinteisten tapahtumien lisäksi solmittiin myös uudenlaisia yhteistyösopimuksia.
Näiden sopimusten myötä Media ry:n työelämätoiminta laajentui tavoitteiden mukaan ja onnistui tarjoamaan opiskelijoille paljon erilaisia ja uusia mahtavia mahdollisuuksia. Media ry sai vuoden 2020
aikana laajennettua työelämätoimintaa tavoitteiden mukaan myös julkiselle sektorille.
Työelämä toimintaan liittyvissä tavoitteissa onnistuttiin vuoden 2020 aikana melko hyvin. Vuoden aikana keskityttiin erityisesti tapahtumien markkinoinnin kehittämiseen sekä toisaalta entistäkin monipuolisemman ja siten yhä useamman opiskelijan tavoittavan toiminnan mahdollistamiseen. Poikkeuksellinen vuosi näkyy järjestettyjen tapahtumien määrässä, sillä koko vuoden aikana työelämätapahtumia
järjestettiin yhteensä kahdeksan. Käytännössä tämä tapahtumien määrän lasku johtui pitkälti ekskursioiden määrän vähenemisestä, jollaisia ei voitu koronapandemian takia järjestää. Vuoden aikana ekskursioita järjestettiin kuitenkin neljä kappaletta. Kokonaisuudessaan työelämätoiminta onnistui kuitenkin
tavoittamaan monia opiskelijoita ja tarjoamaan poikkeuksellisen ajan keskellä muuta ajateltavaa. Erityisesti uudenlaisten etänä järjestettävien tapahtumakonseptien kehittämistä sekä loppuun asti saatettuja
yhteistyösopimuksia voi pitää suurina onnistumisina etenkin työelämätoiminnassa.
Vuonna 2019 järjestettyä Helsinki Case Nightia ei voitu järjestää koronapandemian takia. Viime vuodesta oppineena lähdimme suunnittelemaan kyseistä tapahtumaa keväälle, mutta poikkeuksellisen tilanteen myötä sen järjestäminen ei valitettavasti ollut keväälläkään mahdollista. Helsinki Case Nighti
pyritään järjestämään kuitenkin vuonna 2021.
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Politiikan ja viestinnän koulutusohjelman ainejärjestöjen keskuudessa työelämätapahtumien tasapainon
löytäminen on onnistunut hyvin. Aiempiin vuosiin verrattuna yhteistyö erityisesti Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa on saatu sujumaan. Media ry solmi vuoden 2020 aikana kaksi yhteistyösopimusta yhdessä Valtio-opin opiskelijat ry:n ja erinäisten yritysten kanssa. Sopimusten sisällöt eriytettiin siten, että
ainejärjestöjen vastuut ja rajanvedot ovat olleet selkeät alusta asti. Tämä on poistanut päällekkäiset tapahtumat ja mahdollistanut entistäkin suuremman opiskelijayhteisön tavoittamisen. Yhteisistä sopimuksista huolimatta Media ry on onnistunut pitämään kiinni pitkäaikaisista ja toimivista yhteistyökumppaneistaan, sillä esimerkiksi perinteisesti järjestettävien lyhytharjoitteluiden eli yrityssafarien vastuu on jatkunut. Yrityssafari tarjosi pienimuotoisen harjoittelun tavoin työelämäkokemusta monelle
opiskelijalle viikon ja kahden viikon safareina. Valta ry:n kanssa työelämäyhteistyötä ei valitettavasti
pystytty järjestämään, mutta tavoitteena on myös lisätä tätä tulevaisuudessa työelämätapahtumien
osalta. Erityisesti tähän vaikutti Media ry:n päätös jättäytyä Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen ammattiliiton YKA:n kanssa solmittavan sopimuksen ulkopuolelle.
Vuoden suurin haaste työelämätoiminnassa on ollut poikkeustilanteen vaikutus eri yhteistyösopimusten
tekemiseen. Vaikka etätapahtumia on voitu järjestää, on yksittäisten kumppaneiden kanssa ollut haasteita löytää uudenlaisia keinoja yhteistyön toteuttamiseen. Poikkeustilanne on myös näkynyt viestintäalan toimijoiden kiireenä, sekä toisaalta etätyön aiheuttamana hajaantumisena. Toisaalta onnistumisena
voidaan pitää keskusteluyhteyttä, jonka avulla perinteisen yrityskumppaneiden kanssa yhteistyösuunnitelmat on voitu siirtää tulevaan vuoteen 2021.
Tapahtumien määrä on vuoden aikana ollut normaalia pienempi. Tämä on varmasti osaltaan vaikuttanut
siihen, että erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoita on ollut normaalia vaikeampaa tavoittaa etätapahtumien johdosta. Spontaani kasvokkain tapahtuva markkinointi on ollut mahdotonta. Kääntöpuolena
taas voidaan todeta, että vuoden aikana on onnistuttu hyvin vanhempien opiskelijoiden tavoittamisessa
ja heille suunnattujen tapahtumien tarjoamisessa.

Ammattijärjestösuhteet - yhteys työelämään
Myös tänäkin vuonna Media ry on ylläpitänyt yhteyksiään ammattijärjestökumppaneihinsa Viesti
ry:hyn, ProComiin ja Journalistiliittoon. Yhteyksissä on oltu puolin ja toisin. Tavoitteena vuodelle 2020
oli tiivistää ammattijärjestösuhteita, ja tässä Media ry onnistui. Keväällä järjestimme yhteistyössä Journalistiliiton sekä Haaga Helian journalistiopiskelijoiden Skuuppi ry:n kanssa yhteisen liittoillan, joka
osoittautui hyväksi konseptiksi. Illassa teemoina olivat työharjoittelut, niiden tekeminen, palkkaus

sekä harjoittelijan oikeudet. Lisäksi radio- ja televisiotoimittajien liitto FAO:n luottamushenkilö,
tv- ja radiotoimittaja Ingrid Svanfeldt kertoi liittoillassa freelancerina toimimisesta. Journalistiliiton ja Valta ry:n kanssa järjestettiin lisäksi jo perinteeksi kasvanut viiniä ja journalismia iltama,
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jossa menestyksekkäät journalistit kertovat työstään ja vastaavat jäsenistön kysymyksiin. Aivan
loppuvuodesta pidimme myös etäyhteyksin viestinnän harkkaillan yhdessä Viesti ry:n kanssa. Tilaisuudessa Viesti ry:n edustaja esitteli viestinnän harjoitteluihin liittyen käytännön asioita, rekrytointiprosesseja ja -vinkkejä, jonka lisäksi viestinnän opiskelijoita oli kertomassa omista kokemuksistaan alan harjoitteluissa. Erityisesti harkkailtaan pyysimme jäsenistöltämme ennakkoon kysymyksiä ja aiheita, joista
heidän kiinnostaisi kuulla lisää. Tällä tavalla saimme aktivoitua jäsenistöämme vaikuttamaan tapahtumiin ja niiden sisältöön.

Ulkosuhteet tärkeänä voimavarana
Ulkosuhteet muihin Suomen viestinnän ainejärjestöihin ovat olleet Media ry:lle aina tärkeitä ja niin oli
myös tänäkin vuonna. Media ry:n suhteet muihin viestinnän ainejärjestöihin ovat olleet edellisvuosien
tapaan lämpimät. Politiikan ja viestinnän kandiohjelman ainejärjestöjen Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n lisäksi yhteistyötä on tehty myös muiden järjestöjen kanssa.
Alkuvuodesta 2020 pidimme yhteisen, jo perinteeksi muodostuneen, iltaman Tampereen journalistiikan
opiskelijoiden järjestön Vostok ry:n kanssa. Yhteistä iltamaa on tarkoituksena jatkaa myös tulevaisuudessa, sillä se on erinomainen tapa tutustua paremmin uusiin toimijoihin myös muualta Suomesta. Poikkeuksellisesta vuodesta ja koronapandemian luomasta tilanteesta johtuen yhteisten fyysisten tapahtumien järjestäminen ei kuitenkaan ole ollut loppuvuodesta mahdollista. Muut perinteiset tapahtumat,
Aalto-yliopiston Aalto Marketing Society (AMS) ja Aallon informaatioverkostojen kilta Athene ry:n
kanssa järjestetyt sitsit jäivät siis valitettavasti pois. Tavoitteena on kuitenkin vaalia tätä yhteistyötä ja
järjestää yhteisiä tapahtumia pandemian helpottaessa.
Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tapahtumat järjestettiin etänä ja Media ry osallistuikin useiden
järjestöjen etätapahtumiin vaalien hyviä suhteita. Media ry osallistui muun muassa Valta ry:n ja Athene
ry:n vuosijuhlatapahtumiin sekä Ydinviesti ry:n vapputapahtumaan etänä. Uusia ystäviä ja ulkosuhteita
Media ry sai useamman vuoden 2020 aikana. Skuuppi ry:n kanssa järjestetyn tapahtuman lisäksi Media
ry teki yhteistyötä Students of Colour ry:n sekä Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n kanssa.
Ensi vuonna Media ry aikoo mahdollisuuksien mukaan kuitenkin jatkaa läheisten ystävyyssuhteiden
ylläpitämistä koko Suomen laajuisesti. Verkostoituminen muiden tulevaisuuden viestijöiden sekä myös
muiden alojen opiskelijoiden kanssa on Media ry:lle edelleen erittäin tärkeää. Hyvät ulkosuhteet ovat
tärkeä voimavara yhdistykselle.

Aktiivista alumnitoimintaa
Poikkeuksellinen vuosi on vaikuttanut myös alumnitoimintaan, mutta siitä huolimatta yhteistyötä alumneihin on pyritty aktivoimaan. Yhteydenpitoa alumneihin on ylläpidetty varsinkin Facebookissa olevan
9
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alumniryhmän kautta. Alumnien perinteisiä tapahtumia ei pystytty järjestämään samanlaisina kuin ne
aiempina vuosina ovat olleet, mutta alumnien perinteiset vappuskumpat järjestettiin etätapahtumana
Zoomin välityksellä Media ry:n aloitteesta. Vappuskumppien etätapahtuma keräsikin pienen joukon
innokkaita osallistujia. Media ry sai myös alumneita mukaan vuonna 2020 järjestettyihin etätapahtumiin. Esimerkiksi Media ry:n järjestämiin kandi- ja graduiltamiin tuli mukaan innokkaita alumneja kertomaan tutkielmistaan.
Alumnitoimintaa on suunnitteilla jatkaa ensi vuonna tilanteen salliessa aktiivisesti niin, että tänä vuonna
järjestämättä jääneet tapahtumat, kuten esimerkiksi alumnien organisoima syysfiesta, järjestetään ensi
vuonna. Vaikka koronatilanne onkin muuttanut alumnitoimintaa hetkellisesti, on aktiivisen yhteistyön
ylläpitäminen Media ry:n ja alumnien välillä yhä tärkeää, ja sitä on tavoitteena jatkaa myös ensi vuonna.
Alumnitoimintaa pyritään aktivoimaan jatkuvasti saaden jäsenistön innostumaan yhä enemmän toiminnasta.

Voimaa ja vertaistukea yliopiston sisältä
Opiskelijalle yhteisö on ehdottoman tärkeä ja merkittävä osa elämää. Yhteisön merkitys on korostunut
aivan uudenlaisella tavalla vuonna 2020, kun globaali pandemia on pakottanut lähes kaikki opiskelijat
pois luentosaleista ja tiedekuntien tiloista. Media ry on halunnut omalta osaltaan ylläpitää vahvaa yhteisöä, joka politiikan ja viestinnän opiskelijoilla on aina ollut. Myös hallitus on pitänyt huolta toimijoiden välisestä yhteistyöstä ja suhteista.
Puheenjohtajisto osallistui vuoden aikana Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen sisäisiin
“puhispajoihin”, joissa eri järjestöjen puheenjohtajistot keskustelivat yhdessä toiminnastaan ja siihen
liittyvistä haasteista poikkeusvuonna. Vuorovaikutus myös Kannunvalajat ry:n kanssa on kuluneena
vuonna toiminut erinomaisesti. Media ry on ollut mukana erilaisissa Kannunvalajat ry:n toimikunnissa,
kuten urheilukomiteassa ja opintotoimikunnassa. Tämän lisäksi puheenjohtajat osallistuivat myös
HYY:n puheenjohtajaseminaareihin keväällä ja syksyllä oppiakseen lisää ja pitääkseen yhteyttä Helsingin yliopiston muihin järjestöihin. Myös yhdenvertaisuusvastaavat sekä monet muut yhdistyksen toimijat ovat käyneet HYY:n järjestämissä seminaareissa ja koulutuksissa. Media ry osallistui myös
vuonna 2020 HYY:n järjestämään fuksiseikkailuun yhdessä Valtio-opin opiskelijat ry:n ja Valta ry:n
kanssa. Tapahtuma sai paljon kiitosta, sillä uudet opiskelijat pääsivät tutustumaan yhä laajemmin Helsingin yliopiston erilaisiin toimijoihin.
Vuonna 2020 Media ry:ssä toimi useita virkailijoita sekä erilaisia toimintaa tukevia toimikuntia. Toimikuntien avulla saimme osallistettua ja aktivoitua jäsenistöämme myös vuonna 2020. Toimikuntia
vuonna 2020 olivat historiikki-, työelämä- ja 50 v. vuosijuhlatoimikunta.
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Monipuoliset tapahtumat
Vuosi 2020 on ollut myös tapahtumien suhteen poikkeuksellinen. Perinteiset tapahtumat, kuten kymppisitsit ja Media ry:n vuosijuhlat jäivät perinteisessä muodossaan välistä, mutta Media ry: on järjestänyt
aktiivisesti erilaisia turvallisia tapahtumia pääosin etänä. Tänä vuonna tavoitteena oli järjestää enemmän
matalan kynnyksen rentoja tapahtumia ja tapahtumia vanhemmille opiskelijoille. Niitä pyrimme järjestämään vaikkakin etänä: Kaksi ‘’Mitä tänään leivottaisiin’’ -tapahtumaa, Munkkilive, vappumaljan
nosto ja vappubrunssi Zoomissa mahdollistivat yhteisöllisyyden myös vaikeassa tilanteessa ja matalan
kynnyksen osallistumista myös poikkeuksellisen vuoden aikana. Erityisesti etänä olleet leipomistapahtumat ovat saaneet positiivista palautetta jäsenistöltä ja aktivoineet myös vanhempia opiskelijoita mukaan: leipomistapahtumiin on osallistunut aina kerrallaan noin 10-20 henkilöä.
Marraskuussa järjestettiin etänä Valta ry:n ja Journalistiliiton kanssa yhteistyössä myös vuodelta 2019
tuttu Viiniä ja journalismia -tapahtuma, johon osallistui 60 katsojan lisäksi panelistit Paavo Teittinen
(Helsingin Sanomat), Maria Manner (Helsingin Sanomat), sekä Maria Pettersson (Journalisti-lehti). Tapahtuma sai jäsenistöltä ja panelisteilta erinomaista palautetta. Tapahtumaa onkin tarkoitus jatkaa myös
tulevana vuonna. Viiniä ja journalismia on ollut erittäin suosittu tapahtuma, sillä se tuo viestinnän
opiskelijat lähemmäksi journalistiikkaa.
Muutama tapahtuma on järjestetty myös perinteisellä tavalla. Tammikuussa pidimme yllä suhteitamme
muihin ainejärjestöihin pitäessämme yhteisen illanvieton Valta ry:n ja Tampereen yliopiston Vostok
ry:n kanssa. Tapahtuma oli menestys ja keräsi myös monta kymmentä osallistujaa! Syyskuun lopussa
pääsimme pitämään ulkotiloissa haalarimerkkimyyjäiset yhdessä Valtio-opin opiskelijat ry:n ja Valta
ry:n kanssa, johon osallistui lähes 100 ihmistä, tietysti turvavälit, hygienian ja porrastuksen huomioiden.
Perinteisten kymppisitsien peruuntuessa halusimme järjestää jotain korvaavaa toimintaa, joten lokakuun kymmenes päivä järjestimme Kymppiskumpat Kuppalan pihalla, johon osallistui porrastetusti
noin 50 henkilöä: hygienia ja turvavälit huomioitiin ja tapahtuman järjestäjillä oli myös kasvomaskit.
Kymppiskumpissa Media ry tarjosi jäsenistölleen hygieenisen lasin skumppaa sekä mahdollisuuden
muistella legendaarisia sitsejä.
Tapahtumien järjestämisen lisäksi Media ry on aktivoinut jäsenistöään sosiaalisen median kanavissa ja
pyrkinyt järjestämään erilaisia tapahtumia myös etänä. Media ry:n Instagramissa järjestettiin muun muassa Karanteenikarnevaalit, Mediabingo, yhdenvertaisuusviikko ja esimerkiksi vappujulkaisut.
Media ry kehitti myös vuonna 2020 uuden konseptin Median iltakoulut, joita järjestettiin neljä kappaletta etänä. Median iltakouluissa käsiteltiin aina yhtä aihetta kerrallaan, josta asiantuntija tuli kertomaan
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ja lopuksi vastaamaan jäsenistön kysymyksiin. Median iltakouluissa aiheet oli suunniteltu eroavan opinnoista, jotta jäsenistö voisi kehittää asiantuntijaidentiteettiään yhä enemmän. Iltakoulut tarjosivat markkinoinnin ja hakukoneoptimoinnin taitoja Saskia Salomaan kertomana, vastuullisuusviestinnä niksit
Kaisa Lipposen puheenvuorolla, Podcastien tekemisen ja tunnettavuuden kasvattamista Ylen Jaa, ei,
tyhjiä, poissa -podcastin Robert Sundmanin puheenvuorolla sekä Photoshopin salat Noora Nurmen
opastuksella.

Kansainvälisyyttä rakentamassa
Media ry:n toiminnassa huomioitiin myös tänä vuonna kansainvälisyys sekä kansainväliset opiskelijat.
Media ry:llä ei ollut vuonna 2020 kansainvälisyysvastaavaa, mutta koko hallitus huolehti kansainvälisyydestä ja vaihto-oppilaista esimerkiksi kääntämällä itse tekstit englanniksi. Suunnittelimme myös
vuodelle 2020 tapahtuman, joka olisi tarkoitettu vaihto-opiskelijoille ja jäsenistöllemme, mutta poikkeuksellisen tilanteen johdosta tätä ei ollut mahdollista järjestää.
Media ry:n toiminnasta viestittiin myös tänä vuonna sekä suomeksi että englanniksi. Tämän lisäksi
Media ry otti viestintään mukaan hieman ruotsin kieltä resurssien mukaan. Rohkaisimme myös jäsenistöämme mukaan kansainväliseen toimintaan välittämällä tietoa tapahtumista, harjoittelujaksoista ja
vaihtomahdollisuuksista. Media ry:n, Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n opintovastaavat järjestivät jälleen syksyllä vaihtopaneelin, jossa vaihdossa käyneet opiskelijat jakoivat kokemuksiaan ja kertoivat tarinoita tuleville vaihtoon hakijoille.

Kulttuuri ja hyvinvointi tärkeänä osana vuotta 2020
Kuluneen vuoden aikana Media ry on pyrkinyt järjestämään monipuolisesti jäsenistölleen kulttuuri- ja
hyvinvointitapahtumia. Helmikuussa Media ry järjesti Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa
yhteislähdön Valtsikan speksiin. Tapahtuma oli menestys ja sai liikkeelle paljon innokasta jäsenistöä.
Koronaviruksesta johtuvan pandemian takia keväälle suunnitellut tapahtumat, kuten Konstruktio ry:n
kanssa järjestetty teatterivierailu sekä valokuvataiteen museoon kaavailtu ekskursio peruuntuivat. Kevät menikin poikkeusoloissa, mutta syksyllä tilanteen hieman parannettua järjestimme jäsenille opastetun museovierailun Kansallismuseon Muuminäyttelyyn. Museovierailu keräsi paikalle noin 15 ihmistä
ja Media ry tarjosi osallistujille opastetun kierroksen. Syksyllä järjestettiin myös uutena konseptina
Median sieniretki, jossa jäsenistö pääsi virkistävälle metsäretkelle keräämään sieniä erinomaisen oppaan kera. Tapahtuma sai paljon kiitosta ja innokkaita osallistujia.
Perinteiset urheilutapahtumat, kuten petankki ja pesäpallo jäivät koronan takia järjestämättä. Media ry
kuitenkin kannusti jäsenistöään hyvinvointiin myös pandemian aikana esimerkiksi urheilemalla kotona.
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Media ry toteuttikin keväällä jäsenistölleen ‘kulttuurivinkit’ listauksen, johon hallitus keräsi useita erilaisia liikuntavinkkejä ja ilmaisia online-treenejä sekä esimerkiksi virtuaalimuseovierailujen linkkejä.
Media ry osallistui myös vuonna 2020 politiikan ja viestinnän opiskelijoiden jalkapallojoukkueen Mahti
Unitedin toimintaan etenkin taloudellisesti. Jalkapallojoukkue innostaa jäsenistö urheiluun. Mahti Unitedille hankittiin myös vuonna 2020 haalarimerkit, joiden hankkimiseen Media ry osallistui.
Kaikkien tapahtumien osalta Media ry teki tiiviisti yhteistyötä eri järjestöjen kanssa yli järjestörajojen.
Media ry osallistui myös vuonna 2020 Kannunvalajat ry:n ylläpitämään Urheiluministeriöön, joka kokosi valtiotieteellisen tiedekunnan urheiluvastaavat samalle foorumille. Poikkeustilanteesta johtuen valitettavasti Valta ry:n kanssa kaavailtu yhteinen matka jäi kuitenkin järjestämättä. Median järjestämät
kulttuurin, urheilun ja hyvinvoinnin tapahtumat motivoivat jäsenistöä etenkin henkiseen hyvinvointiin,
joka pandemian aikana on erittäin tärkeä huomioida. Tämän lisäksi opiskelijoiden edunvalvonnassa
keskityttiin opiskelijoiden jaksamiseen etätapahtumien ja -opiskelun aikana.
Virkistäytyminen ja hallituksen jaksaminen ovat myös tärkeitä asioita Media ry:lle. Tänä vuonna huomioimme hallituksen jaksamista muun muassa tuomalla kokouksiin eväitä ja juotavaa, joiden avulla
ylläpidettiin energiaa ja virkeyttä pitkissä kokouksissa. Tämän lisäksi Media ry järjesti useita virkistyspäiviä hallituksen ja virkailijoiden kesken, joissa rentouduimme yhdessä esimerkiksi ravintolassa. Lisäksi järjestimme Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa vuoden alussa yhteisen virkistäytymisen, jossa toimijat pystyivät tutustumaan toisiinsa paremmin. Jaksamisesta huolehdittiin myös palautekeskustelujen sekä palautelomakkeen avulla, jotka otettiin agendalle vuoden lopussa. Palautteen
avulla Media ry voi kehittää hallitustoimintaansa yhä korkeammalle tasolle.

Ympäristöstä ja yhdenvertaisuudesta huolehtiminen läsnä kaikessa toiminnassa
Yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja kehittämiseen on Media ry:ssä panostettu tänäkin vuonna kahden
yhdenvertaisuusvastaavan myötä, ja yhdenvertaisuuden teemaa on pidetty esillä myös koko hallituksen
voimin kaikessa Media ry:n toiminnassa vuoden aikana. Lisäksi on jatkettu ongelmatilannelomakkeen
ja jatkuvan palautteen lomakkeen käyttämistä, jotta opiskelijat voisivat matalalla kynnyksellä olla yhteyksissä yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa sekä mahdollisissa ongelmatilanteissa. Media ry on
toiminnassaan noudattanut myös Kannunvalajat ry:n laatimia turvallisemman tilanteen periaatteita tällä
kertaa poikkeuksellisesti ulkotapahtumissa.
Vuoden 2020 vuosikokouksessa hyväksyimme Valtiotieteellisen tiedekunnan yhdenvertaisuussuunnitelman (2019–2023) osaksi Media ry:n toimintaa ohjaavia dokumentteja. Yhdenvertaisuussuunnitelma
vastaa moniulotteisesti siihen, miten voimme yksilö- ja yhteisötasolla toimia yhdenvertaisesti ja kehittää yhdenvertaisuutta koko tiedekunnan tasolla.
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Uutena konseptina huhtikuussa järjestimme ensimmäistä kertaa Yhdenvertaisuuden teemaviikon, mikä
näkyi koronapandemiasta johtuen lähinnä Media ry:n sosiaalisen median kanavissa, erityisesti Instagramissa. Viikon aikana jäsenistölle avattiin yhdenvertaisuuden merkitystä, edellä mainitun yhdenvertaisuussuunnitelman sisältöä opiskelijoille jalkauttaen sekä keskusteltiin avoimesti mielenterveyden
ja yhdenvertaisuuden liittymäkohdista. Lisäksi teimme teemaviikon aikana yhteistyötä Students of Colour ry:n sekä Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n kanssa. Students of Colour ry:n edustajan
kanssa pureuduimme sosiaalisessa mediassa etnisten ja näkyvien vähemmistöjen yhdenvertaisuusasioihin, Allianssi ry:n yhdenvertaisuusasiantuntija puolestaan avasi yhdenvertaisuuden merkitystä järjestöjen toiminnan näkökulmasta.
Yhdenvertaisuusvastaavat ovat osallistuneet vuoden aikana myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan HYYn tarjoamiin koulutuksiin yhdenvertaisuuteen liittyen sekä HYYn yhteisönkehittämisvaliokunnan järjestämiin yhdenvertaisuusvastaavien tapaamisiin. Lisäksi yhdenvertaisuusvastaavat ovat tutustuneet HYYn uuteen yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja omalta osaltaan myös vastanneet HYYn kyselyihin liittyen yhdenvertaisuusteemoihin ainejärjestöissä.
Tapahtumiin liittyen vuoden aikana on kiinnitetty huomiota siihen, että kaikilla opiskelijoilla on ollut
mahdollisuus matalalla kynnyksellä osallistua myös etätapahtumiin. Yhdenvertaisuutta etätapahtumissa
on pidetty esillä myös esimerkiksi uuden laaditun Media ry:n nettietiketin sekä tapahtumakuvausten
monikielisyyden muodossa. Vuonna 2020 tapahtumakuvauksia on myös aiempaa enemmän julkaistu
myös ruotsiksi, mikä on ollut selkeä kehityskohta aiemmista vuosista. Lisäksi yhdenvertaisuuteen on
kiinnitetty erityisesti huomiota syksyn 2020 alussa silloisten mahdollisuuksien mukaan järjestetyissä
kasvokkaisissa tapahtumissa uusille opiskelijoille, sillä esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvien osallistumismahdollisuudet eivät ole pandemia-ajassa itsestäänselvyys.
Yhdenvertaisuusvastaavat ovat tehneet myös perinteisesti yhteistyötä Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n yhdenvertaisuusvastaavien kanssa. Pääosin etäyhteyksin tapahtuneesta toiminnasta huolimatta
havaittuihin ongelmatilanteisiin on saatu puututtua, ja uusille opiskelijoille on saatu hyvin jalkautettua
tietoa yhdenvertaisuuteen liittyvistä periaatteista valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja politiikan ja viestinnän koulutusohjelman ainejärjestöissä. Tulevaisuuden haasteeksi jää erityisesti uusien opiskelijoiden
yhdenvertaisesti kiinnittyminen opiskelijayhteisöön, kun koronapandemiatilanne tulevaisuudessa toivottavasti helpottaa.
Myös vuonna 2020 Media ry on pyrkinyt toimimaan ympäristöystävällisesti. Ympäristövastaava toteutti kuluneen vuoden aikana uuden kirjallisen ympäristöohjelman, jota voidaan jatkossa kehittää ja
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jonka avulla Media ry voi seurata toimintansa ympäristöystävällisyyttä yhä paremmin. Ympäristöohjelma hyväksyttiin osaksi Media ry:n toimintaa ohjaavia dokumentteja vuoden 2020 lopuksi ja se otettiin heti käyttöön. Ympäristöohjelman toteutumista tulee seuraamaan aina hallituksen ympäristövastaava ja sitä tullaan jatkossa päivittämään ja tarkentamaan vuosittain.
Etätapahtumat ovat tarkoittaneet hyvin vähäistä roskaamista. Muutamissa läsnä pidetyissä tapahtumissa
huolehdittiin kierrätyksestä ja vältettiin turhaa roskaa. Hallituksen ympäristövastaava on aktiivisesti
muistuttanut hallituksen muita toimijoita ja jäsenistöä kierrättämisestä ja hävikin minimoimisesta tapahtumissa. Media ry osallistui myös vuonna 2020 HYY:n järjestämään ZeroWaste -haasteeseen Instagramissa julkaisun muodossa. Haasteeseen osallistuminen kannustaa yhdistystä ja jäsenistöä yhä ympäristöystävällisempään toimintaan.
Media ry:n arvot, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, ympäristöystävällisyys ja yhteisöllisyys tulivat siis myös
vuonna 2020 selkeästi esille kaikessa toiminnassamme.

Vastuullisesti tiloissa
Kuten aiempina vuosina, oli tänäkin vuonna Media ry:n hallituksessa tilavastaava. Tilavastaavan tehtävänä oli kokoustaa ja päättää Kannunvalajat ry:n tiloihin liittyvistä asioista, kuten yhteisistä säännöistä
ja niistä tiedottamisesta. Tilavastaavan tehtävänä oli pitää huoli, että Media ry:n tapahtumissa huomioitiin Kannunvalajat ry:n ja muiden Valtiotieteellisen tiedekunnan järjestöjen yhdessä laatimia sääntöjä
ja periaatteita. Myös koko hallitus antoi yhteisen panoksensa kaikkien yhteisten tilojen kunnossapitoon.
Valtiotieteellisen tiedekunnan tilavastaavat keskustelivat ja koordinoivat toimintaa yhteisessä Facebook-ryhmässä. Ryhmä antoi helpon väylän lähestyä muita tilavastaavia kiperissä tilanteissa ja yhteisistä asioista tiedottamiseen.

Groteski – medialaisten oma media
Vuonna 2020 Groteski toi jälleen medialaisten äänen kuuluviin ja tarjosi jäsenistölle mahdollisuuden
lukea sekä tuottaa kiinnostavaa opiskelijajournalismia. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta vuoden
aikana julkaistiin neljä uutta numeroa sekä printtilehtenä että verkossa näköispainoksena. Kaikkia neljää numeroa painatettiin 200 kappaletta. Lehden visuaalisesta ilmeestä sekä taitosta vastasi graafista
suunnittelua opiskeleva Art Director Inka Salminen, jonka kädenjälki vakuutti päätoimituksen jo vuoden 2020 alussa.
Jokaisen numeron suunnittelu aloitettiin ideoinnilla ja sitä seuranneella toimituskokouksella, jossa jutuille etsittiin kirjoittajia ja kuvittajia. Koronatilanteesta johtuen vuoden kaksi viimeisintä toimitusko-
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kousta pidettiin täysin etäyhteyksien avulla. Myös etätoimituskokouksiin osallistui kiitettävästi kiinnostuneita tekijöitä, ja jutuille riitti hyvin sekä kirjoittajia että kuvittajia. Toimituskokousten jälkeen päätoimituksen joukosta valitut editoijat auttoivat kirjoittajia ideoimaan ja työstämään tekstejä. Editoiminen on tärkeä osa lehden toimitusprosessia, sillä se on kehittävää niin kirjoittajalle kuin editoijalle.
Tänä vuonna uusien lehtien julkaisun juhlistaminen piti sovittaa poikeukselliseen tilanteeseen. Groteskin julkistamistilaisuudet järjestettiin aina ajantasaisia koronarajoituksia noudattaen ja tarkasti hygieniasta huolehtien. Kahdet julkkarit päätettiin toteuttaa kokonaan etänä, ja kaksi kertaa pääsimme jakamaan lehtiä jäsenistölle ulkotiloissa. Jakotilaisuudet tarjosivat mahdollisuuden tavata sekä tekijöitä että
lukijoita poikkeuksellisissa oloissa. Normaalisti lehtiä on julkistamisen jälkeen viety luettavaksi yliopiston tiloihin, mutta koska tänä vuonna tilat olivat aika ajoin suljettuina, vuoden jokaista numeroa
pystyi julkistamisen jälkeen tilaamaan myös postitse. Julkkareiden jälkeen päätoimitus keräsi tekijöiltä
palautetta kehittääksen toimitusprosessia ja omaa toimintaansa.
Groteskiin kirjoitti, kuvasi ja kuvitti vuonna 2020 laaja joukko opiskelijoita. Tekijöistä löyti politiikan
ja viestinnän opiskelijoiden lisäksi myös sivuaineiden opiskelijoita. Vaikka uusien opiskelijoiden
kanssa verkostoituminen oli tänä syksynä erityisen hankalaa, onnistuimme saamaan myös uusia fukseja
mukaan toteuttamaan Groteskia. Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen myös päätoimituksen toimintaa ajatellen, sillä maaliskuusta lähtien lehden toimitusprosessi toteutettiin kokonaan etänä. Vuoden aikana
päätoimitus totetutti myös verkkouudistuksen Groteskin nettisivuille. Verkkouudistuksessa nettisivujen
etusivu sekä kategoriat uudistettiin ja sivujen luettavuutta parannettiin.

Vuoden 2020 hallitus
Nelli Sajakoski

Puheenjohtaja

Emilia Tiainen

Varapuheenjohtaja ja yhdenvertaisuusvastaava

Iina Vaaranen

Sihteeri, hyvinvointi- ja kulttuurivastaava

Sanna Antila

Taloudenhoitaja ja alumnivastaava

Eetu Piilola

Työelämävastaava

Noora Veijalainen

Ulkosuhde- ammattijärjestö- ja tilavastaava

Nina Kaitemo

Opinto- ja fuksivastaava

Anna Enbuske

Opinto- ja yhdenvertaisuusvastaava

Jessica Pyöriä

Tapahtumavastaava

Krista Karhu

Tapahtuma- ja ympäristövastaava

Aino Hokkanen

Groteski-vastaava
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Viestintä ja kehityssäätiön edustaja
Vera Djakonoff, varajäsen Anni Takanen

Suomen journalistiliiton edustaja
Vera Djakonoff, varajäsen Anni Takanen

Groteskin päätoimittajat
Aino Hokkanen, Anna Kananen, Anni Takanen, Elina Riutta ja Rosa Kaimio

Tapahtumakalenteri
Milloin?

Mitä?

Osallistujat

Luonne

16.1.2020

Hallituksen
kehittämisiltama

12

Hallituksen oma

20.1.2020

Groteskin
toimituskokous I

10

Järjestölehti

29.1.2020

Tohtorikoulutettavien
tiistaikahvit

-

Opinto

30.1.2020

Hengailuilta Vostok
30
ry:n ja Valta ry:n kanssa

Virkistäytyminen

10.2.2020

Polvin hallitusten
virkistäytyminen (Valta
ry:n ja Valtio-opin
opiskelijat ry:n kanssa)

35

Hallituksen oma

13.2.2020

Yhteislähtö
Pikkulaskiaiseen (Valta
ry:n ja Valtio-opin
opiskelijat ry:n kanssa)

50

Virkistäytyminen

18.2.2020

Yhteislähtö Valtsikan
sepskiin (Valta ry:n ja
Valtio-opin opiskelijat
ry:n kanssa)

39

Kulttuuri

21.2.2020

Yhteislähtö Valtsikan
sepskiin (Valta ry:n ja
Valtio-opin opiskelijat
ry:n kanssa)

39

Kulttuuri

25.2.2020

Media ry:n vuosikokous

15

Yhdistyksen kokous

25.2.2020

Hallituksen
virkistäytyminen ja
vanhan hallituksen

12

Hallituksen oma
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‘’kaataminen’’
26.2.2020

Ekskursio
Valtiovarainministeriön
kehittämisosastoon

23

Työelämä

27.2.2020

Liittoiltama
(Journalistiliiton ja
Skuuppi ry:n kanssa)

14

Ulkosuhteet

5.3.2020

Aamupalaa Athene ry:n
ja Aalto Marketing
Society ry:n kanssa

7

Hallituksen oma

11.3.2020

Groteskin
toimituskokous II

7

Järjestölehti

16.-20.3.2020

Yrityssafari
Valtiovarainministeriön
kehittämisosastoon Työ
2.0 Lab:iin

5

Työelämä

24.3.2020

Groteskin julkkarit

30

Järjestölehti

27.3.2020

Opintosuuntainfo (Valta
ry:n ja Valtio-opin
opiskelijat ry:n kanssa)

40

Opinto

31.3.2020

Mitä tänään
leivottaisiin? - yhteinen
leivontahetki

9

Virkistäytyminen

20.-26.4.2020

Media ry:n
yhdenvertaisuusviikko
Instagramissa

noin 300 tavoitti storyt
ja julkaisut

Hyvinvointi

29.4.2020

Munkkilive

17

Hyvinvointi

30.4.2020

Vappumaljan kohotus

20

Virkistäytyminen

1.5.2020

Vapuspecial ja yhteinen
etäbrunssi

10

Virkistäytyminen

25.5.20201

Polvin pääsykoebileet

15

Fuksitapahtuma

6.6.2020

Groteskin julkkarit II

10

Järjestölehti

17.-19.7.2020

Hallitusmökki

12

Hallituksen oma

19.8.2020

Polvin fuksiriennot
(Valta ry:n ja Valtioopin opiskelijat ry:n
kanssa)

70

Fuksitapahtuma

2.9.2020

Polvin fuksiaiset (Valta
ry:n ja Valtio-opin
opiskelijat ry:n kanssa)

100

Fuksitapahtuma
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4.9.2020

Juomapeliturnajaiset
(Valta ry:n ja Valtioopin opiskelijat ry:n
kanssa)

32

Fuksitapahtuma

8.9.2020

Hallituksen
virkistäytyminen

12

Hallituksen oma

10.9.2020

Groteskin
toimituskokous III

13

Järjestölehti

11.9.2020

Kannunvalajat ry:n
fuksisuunnistus, jossa
Media ry:n, Valta ry:n
ja Valtio-opin
opiskelijat ry:n
yhteisrasti

100

Fuksitapahtuma

14.9.2020

Opinto-, vaikuttamis- ja
vaihtoinfo (Valta ry:n ja
Valtio-opin opiskelijat
ry:n kanssa)

46

Opinto

16.9.2020

Kandi- ja graduinfo

40

Opinto

25.9.2020

Helsingin yliopiston
ylioppilaskunnan
fuksihaaste (Valta ry:n
ja Valtio-opin
opiskelijat ry:n kanssa)

95

Fuksitapahtuma

25.9.2020

Polvin merkkimarkkinat
(Valta ry:n ja Valtioopin opiskelijat ry:n
kanssa)

100

Virkistäytyminen

29.9.2020

Hallituksen
ideointipäivä

10

Hallituksen oma

30.9.–1.10.

Polvin (fuksien)
metsäretki (Valta ry:n ja
Valtio-opin opiskelijat
ry:n kanssa)

45

Fuksitapahtuma

10.10.2020

Kymppiskumpat

50

Virkistäytyminen

18.10.2020

Median sieniseikkailu

5

Hyvinvointi

19.10.2020

Groteskin
toimituskokous IV

10

Järjestölehti

21.10.2020

Ekskursio Kreab
(Valtio-opin opiskelijat
ry:n kanssa)

9

Työelämä

22.10.2020

Median museovierailu:
Muumit 75v.

12

Kulttuuri
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27.10.2020

Median iltakoulu: Kaisa
Lipponen

36

Opinto/työelämä

29.10.2020

Median iltakoulu:
Saskia Salomaa

22

Opinto/työelämä

2.-13.11.2020

Median yrityssafari:
Kreab

2

Työelämä

2.-13.11.2020

Median yrityssafari:
Aivela

1

Työelämä

3.11.2020

Median iltakoulu:
Noora Nurmi

20

Opinto/työelämä

5.11.2020

Median iltakoulu:
Robert Sundman

24

Opinto/työelämä

9.11.2020

Viiniä ja journalismia iltama (Valta ry:n ja
Journalistiliiton kanssa)

60

Työelämä

11.11.2020

Eksursio Drum

12

Työelämä

12.11.2020

Polvin järjestöinfo
(Valta ry: ja Valtio-opin
opiskelijat ry:n kanssa)

60

Opinto

16.-27.11.2020

Median yrityssafari:
Aivela

1

Työelämä

17.11.2020

Groteskin julkkarit

10

Järjestölehti

19.11.2020

Harkkailta (Valta ry:n
ja Viesti ry:n kanssa)

41

Ulkosuhteet

24.11.2020

Media ry:n vaalikokous

70

Yhdistyksen kokous

8.12.2020

Mitä tänään
leivottaisiin? -joulu
edition -etätapahtuma

10

Virkistäytyminen

10.12.2020

Groteskin julkkarit

10

Järjestlehti

10.12.2020

Virtuaalivierailu
Euroopan parlamenttiin

21

Työelämä

21.12.2020

Polvin pikkujoulut

30

Virkistäytyminen

Tapahtumia on poikkeustilanteesta johtuen järjestetty myös Instagramissa. Tällaisia olivat:

-

20

6.-17.4.2020 Ideoi Medialle haalarimerkki, 5 osallistujaa, Virkistäytyminen
23.3-13.4.2020 Karanteeni tehtäväjulkaisu Instagramissa, tarkoituksena osallistaa jäsenet
mukaan jakamaan karanteenitehtäviä, noin 20 osallistujaa, Hyvinvointi ja virkistäytyminen

