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Kimalletta, kriittisyyttä ja koronaa vuonna 2021 
 
Vuosi 2021 jää Viestinnän opiskelijoiden yhdistys Media ry:n historiaan vuotena, jossa on 
ollut erityisesti kolme K:ta: kimalletta, kriittisyyttä ja koronaa. Yleisesti vuoden voidaan Media 
ry:n toimijoiden silmin nähdä olleen onnistunut – muttei välttämättä helpoin – käytössä olleet 
resurssit ja maailmantilanne huomioiden. 
 
Kimalletta Media ry:n vuodessa on erityisesti ollut 50. juhlavuoden myötä. Vuoden aikana on 
paitsi saatu epävarmuuksista ja vastoinkäymisistä huolimatta järjestettyä suuret vuosijuhlat, 
mutta myös osoitettua ainejärjestömme ylisukupolvinen merkitys koottuamme 
toiminnassamme yhteen niin uusia kuin vanhoja toimijoita ja alumneja. Kimalle on tuonut 
vuoteemme myös merkittävällä tavalla yhteisöllisyyttä: olemme saaneet kohdata toisiamme 
kaikesta huolimatta sekä toisaalta olla ylpeitä meidän pitkäikäisestä ainejärjestöstä, jolla on 
merkitys yhä tänäkin päivänä.  
 
Kriittisiä olemme saaneet olla myös omaa opiskelijayhteisöämme sekä ympäröivää 
yhteiskuntaa kohtaan. Kevään 2021 valmistuivat valtiotieteellisen tiedekunnan 
opiskelijajärjestöjen tekemän kiusaamis- ja häirintäkyselyn tulokset, joissa opiskelijoidemme 
kokemukset nousivat hälyttävästi esiin. Päädyimme kommentoimaan omalta osaltamme 
aihetta syksyllä 2021 myös valtakunnan mediaan, kun sekä Helsingin Sanomat että Yle 
uutisoivat viestinnän opiskelijoiden kokemasta vähättelystä, häirinnästä ja kiusaamisesta, 
mikä ei ulotu vain opiskelijoiden keskuuteen vaan myös tiedekunnan edustajiin ja 
yhteiskuntaan laajemmin alan naisvaltaisuuden vuoksi. Aiheen käsittely on tullut 
toimijoillemme myös todella lähelle, mistä johtuen hallitus on ollut ennakoimattomalla tavalla 
kuormittunut, ja tätä on purettu esimerkiksi yliopistopapin tarjoaman tuen kautta.  
 
Vaikka median huomio opetti yhdistyksellemme paljon tietynlaisesta kriisiviestinnästä, 
saimme mediahuomion myötä avattua vakavasti otetun keskustelun niin 
opiskelijayhteisömme sisällä kuin tiedekunnassa ja yhteiskunnassa laajemmin. Olemme 
kokeneet aiheen tärkeäksi osaksi yhteisöllisyydemme parantamista, sillä Media ry:n aitona 
tahtotilana on tarjota jokaiselle turvallinen ja mielekäs opiskeluyhteisö. Yhteistyömme on 
ollut vuoden aikana asian tiimoilta myös hedelmällistä, ja esimerkiksi valtiotieteellisessä 
tiedekunnassa otetaan kannustuksestamme käyttöön häirintätilannelomake, jolla voi 
ilmoittaa kokemastaan häirinnästä henkilökunnan puolelta.  
 
Ei ole yllättävää, että pitkään kestänyt pandemia on vaikuttanut myös tänä vuonna Media 
ry:n toimintaan. Olemme vuoden aikana rajoituksista johtuen järjestäneet toimintaamme 
onnistuneesti etänä, mutta silti käsinkosketeltavasti kokeneet opiskelijoiden pahoinvoinnin ja 
yksinäisyyden korona-aikana: etänä toteutetut asiat eivät ole korvanneet aitoa kohtaamista, 
joka opiskeluajoista on puuttunut. Vuoden 2021 aikana olemme siis joutuneet paitsi 
sopeuttamaan toimintaamme muuttuviin koronarajoituksiin, myös toimimaan äänitorvena 
opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta niin tiedekunnan suuntaan kuin – jälleen kerran – 
valtakunnan mediassakin. Tästä hyvä esimerkki on puheenjohtajamme haastattelu kesällä 
2021 Helsingin Sanomissa liittyen korona-ajan opiskelijoiden hyvinvointiin, kun vielä 
edellisenä vuonna avainasemassa oli etäopintoihin vaikuttaminen. 
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Vuosi on ollut täynnä siis odottamattomia tilanteita ja käänteitä. Toimintamme viimeisen 
vuoden aikana on kuitenkin konkreettisesti osoittanut, miten merkittävää osaamista Media 
ry:stä löytyy niin esimerkiksi opiskelijoiden edunvalvonnan kuin tapahtumien suhteen, ja 
miten tärkeää työtä ainejärjestössämme tehdään yhä paremman opiskelijayhteisön eteen. 

Hyvää hallintoa korona-aikana 
 
Media ry:n hallituksen toiminta on ollut vuoden 2021 aikana tiivistä, vaikka toimintaa onkin 
läpi vuoden tavalla tai toisella varjostanut koronapandemia ja sen tuoma epävarmuus. 
Hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa varsinaiseen kokoukseen, minkä lisäksi 
vuoden aikana järjestettiin sääntömääräiset vuosikokous ja vaalikokous. Hallituksessa 
toimivat läpi vuoden vaalikokouksessa 2020 valitut toimijat, joiden kesken jakautuivat 
hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävien lisäksi olevat pestinimikkeet 
taloudenhoitaja, sihteeri, ympäristövastaava, yhdenvertaisuusvastaava, opintovastaava, 
tapahtumavastaava, viestintävastaava, ulkosuhdevastaava, alumnivastaava, 
työelämävastaava, ammattijärjestövastaava, kulttuurivastaava, fuksivastaava, 
hyvinvointivastaava ja ainejärjestölehti Groteskin vastaava. Tehtävät jaettiin hallituksen 
kesken hallituksen jäsenten toiveiden perusteella jo vuoden 2020 lopulla järjestetyssä 
järjestäytymiskokouksessa.  
 
Hallitus toteutti parhaan osaamisensa mukaan sille osoitettuja tehtäviä sekä luovi koko 
yhdistyksen toimintaa muuttuvissa koronarajoituksissa. Koronarajoitusten suhteen 
tukeuduimme myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamaan tukeen ja 
asiantuntijuuteen yhdistyshallinnon kannalta. Vuoden 2021 aikana hallitus on osallistunut 
myös aktiivisesti erilaisiin koulutuksiin ja yhteistyöhön, joita kuvaillaan tarkemmin 
myöhemmissä osioissa. 
 
Hallituksen vuosi alkoi etätoteutuksella järjestetyllä kehityspäivällä, jossa perehdyttiin Media 
ry:n toimintatapoihin sekä suunniteltiin tulevaa vuotta. Samalla hallituksen jäsenet tutustuivat 
toisiinsa ja ryhmäytyivät ohjatulla arvotyöskentelyllä, joka koettiin hallituksen kesken 
toimivaksi ja hyväksi toimintatavaksi vuoden alkuun. Koronatilanteen vuoksi hallitus ei 
ensimmäisen puolen vuoden aikana päässyt kokoontumaan kasvokkain, mikä hankaloitti 
ryhmäytymistä hallituksen kesken. Tästä huolimatta toimintaa saatiin laadukkaasti 
keväälläkin järjestettyä. Koronatilanteen helponnuttua kesällä hallitus tiimiytyi entistä 
paremmin perinteisellä Median mökki -reissulla, johon lähes koko hallitus pääsi mukaan. 
Lisäksi hallituksen virkistäytymisestä on huolehdittu esimerkiksi kämppäapproilla 
loppuvuodesta, kun koronatilanne sen salli. 
 
Vuoden 2021 aikana Mediassa toimi aktiivisesti kaksi toimikuntaa: Median 50v 
vuosijuhlatoimikunta sekä Groteski-toimikunta. Perustettuihin juhlatoimikuntaan ja 
työelämätoimikuntaan ei valitettavasti saatu jäseniä, mutta toimikuntien jatkaminen koetaan 
kuitenkin tärkeäksi hallituksen jäsenten tukemiseksi. Koronasta johtuneen etätoiminnan ja 
epävarmuuden vuoksi virkailijoiden sitouttaminen Media ry:n toimintaan oli haastavaa, sillä 
toiminnan mielekkyys korostuu kasvokkaisessa tekemisessä ja koronan myötä kynnys 
osallistumiseen on kasvanut. Toisaalta opiskelijoiden kuormitus esimerkiksi etäopinnoista 
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johtuen on kasvanut niin, ettei monilla ole juurikaan ollut voimavaroja ainejärjestötoiminnan 
järjestämiseen muun elämän ohella. 
 
Toimintaa vuonna 2021 on järjestetty erityisesti jäsenistöä kuullen, mistä hyvänä 
osoituksena on ollut jäsenistön kanssa käyty aktiivinen vuorovaikutus osittain etätoimintassa 
olleesta vuodesta huolimatta. Lisäksi jäsenistön palautetta on vastaanotettu aiempina 
vuosina hyväksi havaitun jatkuvan palautteen lomakkeen kautta, mistä saatu palaute on 
käsitelty hallituksen kokouksissa sekä toimikunnassa, jota palaute on mahdollisesti 
koskenut. Vuoden lopuksi toteutimme myös jäsenistön palautekyselyn erityisesti vuoden 
2021 toiminnasta, minkä myötä tulevan vuoden toimintaa voi parantaa yhä enemmän 
jäsenistöä palvelevaksi. 

Juhlavuoden vakavarainen talous 
 
Vuosi 2021 oli taloudellisesti Medialle poikkeuksellinen. Viidennenkymmenennen 
juhlavuoden kunniaksi Media ry otti tavoitteekseen juhlistaa pitkän iän saavuttanutta 
ainejärjestöä näyttävästi, vaikka koronapandemia loikin vuodelle niin 
turvallisuusrajoituksellisia kuin taloudellisia paineita. 50. juhlavuoden arvoiset vuosijuhlat 
vaativat väistämättä useiden kymmenien tuhansien euron budjettia, ja tämän myötä hallitus 
päätyi esittämään vuosikokoukselle vuonna 2021 alijäämäistä taloussuunnitelmaa.  
 
Vuoden 2021 tuloiksi arvioitiin 32 630 euroa ja menoiksi 36 230 euroa muodostaen arvioidun 
tilikauden jäämän olevan –3 600 euroa. Päätös oli poikkeuksellinen, mutta taloudellisesti 
melko vakaalle ainejärjestölle mahdollinen. Jo vuoden alussa arvioimme koronapandemian 
vaikeuttavan varainhankintaamme, mikä tapahtuu lähinnä kumppaniyritysten kanssa 
solmittavien yhteistyösopimusten kautta. Koronatilanteen aiheuttavat taloudelliset vaikeudet 
ovatkin huomattavissa yhteistyösopimusten kokonaissummassa vuonna 2021.  
 
50. vuosijuhlat määrittivät taloutta läpi vuoden. Kevätkokouksessa hyväksytyssä 
vuosibudjetissa määritimme Media ry:n tukevan vuosijuhlien järjestämistä pääomallamme 
niin, että vuosijuhlat aiheuttaisivat korkeintaan 5 000 euron nettomiinuksen, mikä olikin 
selkeästi suurin yksittäisen tapahtuman taloudellinen panos Media ry:ltä vuonna 2021. Muita 
järjestämiämme tapahtumia olivat muun muassa 10.10. juhlitut perinteiset Kymppisitsit, 
jäsenistölle ilmainen crossfit-treenikokeilu sekä kesällä pidetty after work -tapahtuma.  
 
Koronapandemian myötä järjestimme menneenä vuonna useita etätapahtumia, joista ei 
syntynyt yhdistykselle kuluja. Epävakaan maailmantilanteen vuoksi emme myöskään 
päässeet järjestämään vuonna 2021 Median matkaa, mikä vapautti merkittävästi rahaa 
muuhun rahoitusta vaativaan toimintaan. 
 
Menneenä vuotena tuimme perinteisesti myös viestinnän opiskelijoille merkittävää 
ainejärjestölehteämme Groteskia, joka tarjoaa jäsenistölle tärkeän alustan niin opiskelijoiden 
keskustelufoorumille kuin kirjoitus-, editointi ja kuvittamistaitojen kehittämiselle. Groteskin 
toimintaan varasimme vuonna 2021 1 500 euroa, jolla painaa fyysisiä lehtiä sekä järjestää 
toimituskokouksia ja julkistamistilaisuuksia Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan lehtituen 
lisäksi. 
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Noudattamalla hyvää kirjanpitoa ja vuosibudjetin seuraamista Media ry on vuonna 2021 
pysynyt talousennusteen mukaisessa budjetissa. Erityisesti taloudellista epävarmuutta 
vuoteen loi isojen vuosijuhlien viettäminen, jotka onnistuimme iloksemme järjestämään 
suunnitellulla tavalla siten, ettei yhdistyksen talous kärsinyt niistä. Vuoden 2021 tilikauden 
tulos on hieman arvioitua pienempi –2165,20 euroa, kuitenkin edelleen alijäämäinen. 
Vuoden 2021 päätteeksi Media ry on edelleen vakavarainen.  

Aktiivista ja ajanmukaista viestintää 
 
Vuonna 2021 Media ry:n hallituksessa toimi muutaman vuoden tauon jälkeen nimetty 
viestintävastaava, jonka vastuulla oli koordinoida järjestön viestintää jäsenistölle ja 
yhteistyökumppaneille yhteistyössä muun hallituksen kanssa. Viestinnän pääkanavina 
toimivat sähköpostilista, Facebook ja Instagram, joiden lisäksi olimme aktiivisia myös 
esimerkiksi TikTokissa ja Twitterissä. Media ry:n  LinkedIn-tiliä käytimme vuosijuhlien 
yhteydessä tarkoituksena tavoittaa järjestön alumneja. Hallituksen sisäisessä viestinnässä 
käytössä olivat Facebook, Whatsapp, Snapchat sekä Google Drive.  
 
Koska kaikki jäsenemme eivät ole aktiivisia sosiaalisessa mediassa, jatkoimme tiedotusta  
tapahtumistamme ja erilaisista työpaikka- tai työharjoitteluilmoituksista aktiivisesti myös 
sähköpostilistallamme. 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. 
 
Kuukausittain viestimme jäsenistölle kuukausipostauksen ja kuukausikirjeen muodossa 
ajankohtaisista tapahtumista ja asioista. Kuukausipostaukset Instagramissa on todettu 
hyväksi tavaksi tuoda jäsenistölle esiin tapahtumia, jolloin koko kuukauden tapahtumat on 
mahdollista nähdä kerralla. Vuonna 2020 aloitettu sähköpostitse lähetettävä uutiskirje 
sisältää tapahtumien lisäksi ajankohtaisia asioita ja terveisiä hallitukselta sekä jatkuvan 
palautteen lomakkeen ja ongelmatilannelomakkeen. Uutiskirje on saanut paljon kiitosta 
jäsenistöltä ja molempia viestintäkonsepteja on tarkoitus jatkaa myös tulevana vuonna.  
 
Iso viestinnällinen ponnistus oli Media ry:n 50. vuosijuhlat, joiden osalta käytimme erityisesti 
uudempaa viestintäkanavaa TikTokia jäsenistön kiinnostuksen vangitsemiseen ja 
muistuttamaan tärkeistä päivämääristä. Jaoimme näitä lyhyitä videoita myös Instagramin 
puolella. Viestimme ahkerasti Instagramissa ja Facebookissa tapahtuman esiintyjistä ja 
sponsoreista sekä pyrimme myös osallistamaan jäsenistöä jakamaan omia muistojaan ja 
kokemuksiaan Media ry:stä Instagramissa. Lisäksi vuosijuhlien viestintään liittyi 
sähköpostiviestintää, jotta tieto vuosijuhlista ja niille ilmoittautumisesta sekä muista ohjeista 
saavuttaisi mahdollisimman monen. Vuosijuhlapäivänä teimme ahkeraa viestintää 
Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä, jotta myös ne, joilta vuosijuhlat jäivät välistä, 
pystyivät olla mukana juhlatunnelmissa. Viestinnässä käytimme Netta Pasurin 
suunnittelemia juhlavuoden visuaalisia materiaaleja.  
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Vuonna 2021 osallistuimme myös aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun  sosiaalisessa 
mediassa liittyen opiskelijoiden jaksamiseen etäopinnoissa ja valtiotieteellisen tiedekunnan 
opiskelijajärjestöjen tekemän kiusaamis- ja häirintäkyselyn tuloksiin, ja näihin aiheisiin 
otimme kantaa Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Yleisesti ottaen 
viestinnässämme vuonna 2021 korostuivat ajankohtaiset asiat, opiskelijoiden äänen esille 
tuominen ja aktiivinen, tavoitettava tiedottaminen eri kanavissa.  

Yhdenvertaisuus toiminnan kulmakivenä 
 
Vuonna 2021 järjestössä on toiminut kaksi aktiivista yhdenvertaisuusvastaavaa. Olemme 
jatkaneet tänäkin vuonna ongelmatilannelomakkeen ja jatkuvan palautteen lomakkeen 
käyttöä saadaksemme jäsenistöltä palautetta matalalla kynnyksellä liittyen 
ongelmatilanteisiin ja yhdenvertaisuutta koskeviin asioihin. Ongelmatilannelomakkeeseen on 
pääsy vain yhdenvertaisuusvastaavilla, ja yhdenvertaisuusvastaavat voivat ottaa tämän 
lomakkeen kautta tulleita epäkohtia ja ongelmatilanteita käsittelyyn. 
 
Media ry on myös hyväksynyt Valtiotieteellisen tiedekunnan yhdenvertaisuussuunnitelman 
osaksi Media ry:n toimintaa ohjaavia dokumentteja. Yhdenvertaisuussuunnitelma vastaa 
moniulotteisesti siihen, miten voimme yksilö- ja yhteisötasolla toimia yhdenvertaisesti ja 
kehittää yhdenvertaisuutta koko tiedekunnan tasolla. 
 
Tapahtumien osalta yhdenvertaisuus on näkynyt siinä, että Media ry on sitoutunut 
toiminnassaan noudattamaan Kannunvalajien turvallisemman tilan periaatteita, joiden avulla 
jokaiselle tapahtuman osallistujalle halutaan taata tervetullut ja turvallinen olo. 
Etätapahtumien aikana järjestö on luonut myös Media ry:n nettietiketin, jolla pyritään 
takaamaan yhdenvertaisuus myös koronapandemian vuoksi lisääntyneissä etätapatumissa. 
Tapahtumakuvaukset on kirjoitettu aina vähintään suomeksi ja englanniksi, jotta tapahtumat 
ovat mahdollisimman monen jäsenen saatavilla. Näiden lisäksi yhdenvertaisuus on näkynyt 
siinä, että olemme pyrkineet järjestämään tänä vuonna myös ilmaisia tapahtumia, jotta 
mahdollisimman moni jäsen pääsisi osallistumaan tapahtumiin. Myös tapahtumapaikkojen 
esteellisyys on aina ilmoitettu tapahtumakuvauksessa.  
 
Media ry:n yhdenvertaisuusvastaavat ovat tehneet tänäkin vuonna tiivistä yhteistyötä 
koulutusohjelman kahden muun, Valta ry:n sekä Valtio-opin opiskelijat ry:n 
yhdenvertaisuusvastaavien kanssa. Tänä vuonna yhteistyötä on pyritty vahvistamaan 
esimerkiksi luomalla näiden kolmen ainejärjestön yhteinen yhdenvertaisuusvastaavien 
toimikunta, jonka tavoitteena on yhtenäistää järjestöjen yhdenvertaisuuskäytäntöjä sekä 
mahdollistaa yhdenvertaisuusvastaavien vertaistuen saaminen vaativissa tilanteissa.  
 
Yhteistyössä muiden valtiotieteellisten tiedekunnan ainejärjestöjen 
yhdenvertaisuusvastaavien kanssa laadimme keväällä kiusaamiskyselyn. Kysely oli koko 
valtiotieteellisen tiedekunnan laajuinen, ja anonyymejä vastauksia saatiin yhteensä 118. 
Vastauksista ilmeni, että osa politiikan ja viestinnän opiskelijoista on kokenut kiusaamista ja 
häirintää. Pidimme tuloksia huolestuttavana ja erittäin harmillisina. Pyrimme reagoimaan 
tuloksiin muun muassa keskustelemalla tuloksista tiedekunnan henkilökunnan kanssa sekä 
nostamalla kiusaamisteemaa vielä voimakkaammin esille ja opiskelijoiden tietoisuuteen. 
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Erityisesti viestinnän opiskelijoiden kokema vähättely ja kiusaaminen nousi myös 
uutisotsikoihin, mikä vaati järjestöltämme reagointia ja toimia. Laadimme loppusyksystä 
myös uuden, vain politiikan ja viestinnän opiskelijoita koskevan, kiusaamiskyselyn 
saadaksemme kokonaisvaltaisen kuvan tilanteesta ja sen mahdollisesta kehittymisestä. 
Myös kiusaamiskyselyn osalta olemme toimineet tiiviissä yhteistyössä Valta ry:n sekä Valtio-
opin opiskelijat ry:n yhdenvertaisuusvastaavien kanssa. Kyselyn tuloksista luotava koonti on 
tarkoitus jakaa eteenpäin myös henkilökunnalle. 

Vastuullista toimintaa ympäristö huomioiden 
 
Media ry on noudattanut toiminnassaan ympäristöohjelmaa, jolla takaamme 
ympäristöystävällisyyden huomioimisen ainejärjestön toiminnassa. Olemme jo pidempään 
pyrkineet toiminnassamme esimerkiksi vegaanisiin tarjoiluihin sekä kertakäyttötavaran 
minimoimiseen.  
 
Hyödynnämme valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa samoja tiloja sekä esimerkiksi 
astiastoja. Erityisen läheistä yhteistyötä teemme politiikan ja viestinnän koulutusohjelmien 
muiden järjestöjen Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa. Kolmen ainejärjestön 
kesken jaamme ja lainaamme paljon kalustoa keskenämme tavaran määrän 
vähentämiseksi. Menneenä vuonna olemme esimerkiksi hankkineet yhdessä telttakatoksen 
järjestöjen yhteiskäyttöön koronapandemiasta johtuneen lisääntyneiden ulkotapahtumien 
vuoksi. Vältämme kaikessa toiminnassamme turhien hankintojen tekemistä Media ry:lle, ja 
esimerkiksi 50. vuosijuhlien koristeistamme valtaosa oli kierrätettyjä. Media ry:n omia 
tuotteita, kuten logollamme koristeltuja paitoja, myymme verkkokaupassamme ulkoistetun 
palvelun kautta siten, että kaikki tuotteet valmistetaan tilauksesta turhien varastojen 
välttämiseksi.  
 
Järjestön toiminnan ongelmakohtia on vuonna 2021 ollut muun muassa tapahtumista 
syntyvä jäte, jota pyrimme kuitenkin menneenä vuotena sekä tulevaisuudessa minimoimaan. 
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tiloissa sekä erityisesti hyödyntämässämme 
Kannuklusterissa on hyvät jätteenlajittelupuitteet, ja pyrimme kehittämään vielä 
ulkotapahtumien ekologisuutta. Eniten jätteitä järjestölle syntyy tapahtumien yhteydessä 
pakkauspahvi- ja muovijätteenä sekä ruuasta biojätteenä. Mitoitamme tarjoilut aina 
osallistujamäärän mukaan, mutta mikäli yllättävää hävikkiä silti syntyy, olemme lahjoittaneet 
tähteitä eteenpäin niin jäsenistölle kuin hallitusten jäsenille. 
 
Vuonna 2021 järjestimme useita etätapahtumia, joiden ympäristöhaitat ovat erittäin 
maltilliset. Menneenä vuonna viestimme jäsenistölle sekä hallituksen kesken sähköisesti 
välttääksemme paperijätettä. Tiedostamme kuitenkin myös virtuaalisen jätteen 
ympäristöhaitat ja pyrimme kehittämään toimintaamme sähkötehokkaaksi aina uusien 
mahdollisuuksien noustessa. Hankalasti hallittavia kuljetuspäästöjä Media ry:lle on syntynyt 
maltillisesti, sillä emme ole järjestäneet jäsenistölle matkustamista vaativia tapahtumia, sekä 
kaikissa kuljetuksia vaativissa tilanteissa, kuten tavarantoimittamisessa, suosimme 
yhteiskuljetuksia tai julkisia kulkuneuvoja.   
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Ympäristöohjelmassamme määritellään Media ry:n toteuttavan tulevaisuudessa kattavan 
arvioinnin yhdistyksen ympäristötietoisuudesta ja toiminnasta. Vuonna 2021 aloitimme 
yhdistyksen toiminnan tarkastelun laskemalla pitkin vuotta Media ry:lle hiilijalanjälkeä. 
Laskelmalla voimme määrittää Media ry:n ongelmakohtia ympäristöystävällisyyden 
toteuttamiseksi, jotta voimme ottaa askelia hiilineutraalimpaa ainejärjestöä kohti. 
Ympäristövastaavamme on laatinut menneestä vuodesta ympäristöohjelman mukaisen 
kirjallisen arvioinnin tulevien vuosien kehittämistä varten. 

Monipuolisia työelämäoppeja opiskelijoille 
 
Vuoden 2021 aikana Media ry:n työelämätoimintaa oli tarkoituksena kehittää ja ylläpitää. 
Läpi koko vuoden 2021 jatkunut koronapandemia sekoitti kuitenkin suunnitelmia ja korosti 
erityisesti vanhoista yhteistyökumppaneista kiinni pitämisen tärkeyttä. 
Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettiin paitsi etä- myös livetapahtumia. Sekä 
jäsenistössä että yhteistyökumppaneissa oli kuitenkin havaittavissa väsymystä 
poikkeusaikaan. Tämän takia vuoden 2021 aikana sovittiin poikkeuksellisesti useammasta 
tapahtumista, jotka tulevat toteutumaan heti 2022 vuoden alussa. 
 
Solmittujen yhteistyösopimuksien myötä vanhat kumppanit onnistuttiin pitämään mukana. 
Tämä takasi laadukkaan ja innostavan työelämätoiminnan tarjoamisen aikana, jolloin 
jäsenistön työelämänäkymät kaipasivat varmistusta. Media ry sai myös jatkettua vuoden 
2020 tavoitteen toteuttamista tarjoamalla jäsenistölleen myös tänä vuonna mahdollisuuden 
tutustua julkisen sektorin toimintaan lyhyen harjoittelujakson, eli Safarin, sekä perinteisen 
vierailun merkeissä.  
 
Poikkeuksellisen vuoden mukanaan tuoma yhteistyökumppanien epäröinti ja vahva 
etätyösuositus näkyivät tapahtumien määrässä, sillä koko vuoden aikana 
työelämätapahtumia järjestettiin yhteensä seitsemän. On kuitenkin huomioitava, että tänä 
vuonna tapahtumia siirrettiin tai sisällytettiin sopimuksissa ensi vuoden alkuun yhteensä 
kolme. Tavoitteena on, että tapahtumien siirtämisen myötä osallistujien ja kumppanien 
kokemus on etätoteutusta parempi. Kun tarkastellaan kaikkia tämän vuoden sopimuksissa 
sovittuja tapahtumia, voidaan vuoden todeta onnistuneen mainiosti. Työelämätapahtumien 
yhteismäärä on tällöin kasvanut ja aiemmista kumppaneista on onnistuttu pitämään 
poikkeuksellisten järjestelyjen avulla kiinni. Samalla ensi vuoden hallituksen 
työelämävastaavan alkuvuotta on helpotettu siten, että hän voi keskittyä alkuvuoden lisäksi 
myös muihin tapahtumiin varmistaen samalla mahdollisimman monipuolisen 
työelämävuoden toteutumisen.   
 
Tänä vuonna työelämätapahtumien markkinointi onnistui edellistä vuotta paremmin. 
Onnistuneen markkinoinnin seurauksena toteutuneiden tapahtumien osallistujamäärät olivat 
korkealla. Osallistujamäärät taas kertovat tapahtumien saavuttaneen laajemman 
opiskelijayleisön ja onnistuneen siten tarjoavan poikkeuksellisen ajan keskellä muuta 
ajateltavaa sekä positiivisia näkymiä työelämään. Osallistujiksi saatiin edelliseen vuoteen 
verrattuna myös enemmän fukseja. Markkinoinnissa auttoivat erityisesti fyysisesti 
järjestettävät opiskelijatapahtumat, joissa markkinointia onnistuttiin toteuttamaan kasvokkain. 
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Yhteistyötä Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa jatkettiin tänä vuonna. Media ry solmi vuoden 
2021 aikana Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa kaksi yhteistä työelämäsopimusta. Näiden 
lisäksi yksi työelämätapahtuma toteutettiin yhteistyössä Valtio-opin opiskelijat ry:n 
työelämävastaavan kanssa. Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa solmitut yhteistyösopimukset 
muotoiltiin siten, että sisällöt olivat selkeästi eriytetyt heti alusta asti. Yhteistyössä järjestettiin 
vain sopimuksissa mainitut ekskursiot, kun taas harjoittelujaksot, eli Safarit, sisällytettiin vain 
Media ry:n vastuualueina. Yhteistyö on onnistunut hyvin ja taannut siten aiempaa 
suuremman opiskelijayhteisön tavoittamisen.  
 
Valta ry:n kanssa työelämäyhteistyötä ei valitettavasti pystytty järjestämään. Media ry:n 
tavoitteena on kuitenkin tulevaisuudessa pitää ovet auki yhteistyölle ja pyrkiä löytämään 
parhaat mahdolliset toteutustavat. Erityisesti Valta ry:n ja Media ry:n työelämäyhteistyön 
puuttumiseen vaikutti Media ry:n päätös jättäytyä tänäkin vuonna Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutettujen ammattiliiton YKA:n kanssa solmittavan yhteistyösopimuksen 
ulkopuolelle.  
 
Media ry on onnistunut sopimuksillaan pitämään kiinni pitkäaikaisista ja toimivista 
yhteistyökumppaneistaan. Yhteistyötä on toteutettu sekä ekskursioiden että Safarien 
muodossa. Vuoden aikana toteutettiin yhteensä kaksi perinteistä lyhytharjoittelujaksoa. 
Safarit tarjosivat keväällä ja syksyllä pienimuotoisen harjoittelun tavoin työelämäkokemusta 
neljälle opiskelijalle kahden viikon ajan. Lisäksi ensi vuoden alkuun on sovittu kahden viikon 
pituisen Safarin toteutuminen. Tänä vuonna Safarien arvokkaana piirteenä ylläpidettiin 
tasapainoa julkisen ja yksityisen sektorin Safari-kohteiden välillä. Kevään Safari järjestettiin 
yritykseen, kun taas syksyn Safari toteutettiin julkisen sektorin toimijan kanssa. 
 
Kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana työelämätoiminta onnistui olosuhteisiin nähden 
hyvin. Vanhoista yhteistyökumppaneista pidettiin kiinni ja yhteistyö Valtio-opin opiskelijat ry:n 
kanssa oli hedelmällistä. Lisäksi opiskelijoiden edunvalvonta työpaikkailmoitusten osalta 
jatkui onnistuneesti. Tänäkin vuonna työelämävastaava varmisti, ettei jäsenistön 
sähköpostilistalle pääse ilmoituksia työpaikoista, joiden palkkaus ei täytä Viesti ry:n 
suosituksia. Inhimillisen palkkauksen varmistaminen ja neuvottelut tuottivat myös tulosta. 
Vuoden aikana työelämävastaava sai useamman yhteydenoton työnantajilta, joiden 
työpaikkojen palkkaus ei vielä viime vuonna täyttänyt suosituksia. Media ry:n tiukat 
palkkauksen ehdot kuitenkin vaikuttivat siihen, että tänä vuonna palkkausta oli 
työnantajaorganisaation sisäisissä neuvotteluissa korotettu suositukset täyttäväksi. 
Työelämätoiminta takasi opiskelijoille optimistisen näkymän työelämätulevaisuuteen, sekä 
mahdollisuuden tutustua käytännön tekemiseen reilujen ehtojen kera.  

Alumneista tukea juhlavuoteen 
 
Koronapandemia on vaikuttanut alumnitoimintaan, mutta siitä huolimatta yhteistyötä 
alumneihin on pyritty aktivoimaan. Yhteydenpitoa alumneihin on ylläpidetty varsinkin 
Facebookissa olevan alumniryhmän kautta. Alumnien perinteisiä tapahtumia, 
Vappuskumppia sekä Syysfiestaa, ei pystytty järjestämään tänäkään vuonna 
koronapandemiasta johtuen. Vuosijuhlat olivat kuitenkin tapahtuma, joka oli vahvasti 
alumnien suosiossa, ja osallistujia oli useilta eri vuosikursseilta. Alumnit myös auttoivat 
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vuosijuhlien järjestämisessä tarjoamalla apua ja tukea sponsorien hankinnassa, minkä 
hallitus ja vuosijuhlatoimikunta otti ilomielin vastaan. Media ry halusi muistaa menneiden 
vuosien aikana järjestön toiminnassa aktiivisena mukana olleita toimijoita palkitsemalla 
alumneja vuosijuhlissa. Juhlissa kunnianosoituksen saivat Anu Kantola, Timo Laitakari, 
Salla-Maaria Laaksonen, Magdaleena Ignatius, Alli, Tuomas Heikkilä sekä Sofia Dahlskog, 
minkä lisäksi Groteski palkitsi Emilia Tiaisen.  
 
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.  

Yhteistyössä on voimaa haastavina aikoina 
 
Vuoden 2021 aikana olemme jatkaneet aktiivista yhteistyötä niin politiikan ja viestinnän 
koulutusohjelman sisällä kuin valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunnan kanssa. Yhteistyö meille läheisten organisaatioiden kanssa on rikastanut 
toimintaamme sekä toisaalta myös tukenut toimijoidemme hyvinvointia ja hyvää hallintoa. 
 
Politiikan ja viestinnän koulutusohjelman sisällä olemme tehneet yhteistyötä Politiikan ja 
viestinnän opiskelijoiden yhdistys Valta ry:n sekä Valtio-opin opiskelijat ry:n (VOO) kanssa. 
Yhteisen jäsenistömme myötä olemme halunneet tehdä tiivistä yhteistyötä, minkä myötä 
erityisesti puheenjohtajistot ovat olleet yhteyksissä toisiinsa lähes päivittäin toisiinsa 
esimerkiksi koronalinjauksiin liittyen. Olemme järjestäneet myös yhteisiä tapahtumia, joista 
tärkeimmät ovat liittyneet syksyllä uusien opiskelijoiden vastaanottamiseen 
opiskelijayhteisöön sekä ainejärjestötoimintaan tutustuttamiseen. Yhtenä yhteisenä 
ponnistuksena oli myös Polvin Wappukierros, jossa opiskelijat pääsivät koronarajoitukset 
huomioiden pienissä ryhmissä kiertämään vappuaiheisia “kylmärasteja” pitkin 
kampusaluetta. Erityisesti puheenjohtajistojen tiivis yhteistyö on ollut toimivaa ja näkynyt 
myös ulospäin hyvässä hengessä, mutta koronan vuoksi koko hallitusten välinen yhteishenki 
jäi käytännön syistä etäisemmäksi, vaikka yhteistyötä konkreettisesti tehtiinkin – tähän tulee 
myös jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.  
 
Symbolisin osoitus onnistuneesta yhteistyöstä vuoden aikana erityisesti Valta ry:n ja VOO 
ry:n kanssa on ollut yhteisen telttakatoksen hankkiminen, mille syntyi valtava tarve 
pandemian myötä ulkotapahtumien suuren kasvun ja järjestötilojen sulkemisen vuoksi. 
Telttakatoksestamme on tullut myös yhteinen suuri ylpeyden aihe, mikä on lähentänyt 
järjestöjä entisestään.   
 
Politiikan ja viestinnän ainejärjestöjen (Media ry, Valta ry, VOO ry) yhteistyö on näkynyt 
merkittävällä tavalla myös koulutusohjelman johdon suuntaan. Vuoden aikana 
puheenjohtajistot sekä opintovastaavat ovat kokoontuneet yhteen koulutusohjelman johdon 
kanssa muutamia kertoja keskustelemaan koulutusohjelman kannalta ajankohtaisista 
asioista sekä välittämään opiskelijoiden palautetta. Yhteistyö koulutusohjelman johdon 
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kanssa on ollut hyvää ja tiivistä läpi vuoden, mikä oli erityisen tärkeää syksyllä 2021 
erityisesti esillä olleen viestinnän opiskelijoiden kokeman häirinnän selvittelyn kannalta. 
 
Olemme osallistuneet mahdollisuuksien mukaan myös aktiivisesti koko valtiotieteellisen 
tiedekunnan laajuiseen yhteistyöhön niin Kannunvalajat ry:n järjestämän yhteistyön kuin 
suoraan tiedekunnan tarjoamien mahdollisuuksien kautta. Media ry:n puheenjohtajisto on 
osallistunut Kannunvalajat ry:n organisoimiin valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen 
puheenjohtajistojen tapaamisiin sekä siellä osoittanut halukkuuttaan kehittää koko 
tiedekunnan opiskelijayhteisön toimintaa ja opiskelijoiden hyvinvointia. Lisäksi olemme 
tiedottaneet jäsenistöämme valtiotieteellisen tiedekunnan yhteisistä opiskelijatapahtumista 
sekä osallistuneet Media ry:n kanssa niihin esimerkiksi yhteisrasteilla Valta ry:n ja VOO ry:n 
kanssa. Media ry:n hallituksen edustajat ovat myös mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi 
osallistuneet Kannunvalajat ry:n organisoimiin toimikuntiin, olleet mukana toteuttamassa 
koko valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijayhteisöä koskenutta häirintä- ja 
kiusaamiskyselyä sekä tavanneet myös tiedekunnan dekaania edellä mainittuun kyselyyn ja 
sen tuloksiin liittyen.  
 
Yhteistyömme tekeminen ei ole kuitenkaan jäänyt vain tiedekuntamme tasolle, vaan olemme 
tehneet yhteistyötä koko ylioppilaskunnan kanssa. Puheenjohtajistomme sekä 
hallituksemme jäsenet ovat vuoden aikana mm. osallistuneet Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunnan (HYY) järjestämiin koulutuksiin liittyen yhdistyksen hallintoon ja talouden 
hoitamiseen. Tämän lisäksi pidimme HYY:n järjestämässä Fuksiseikkailussa yhteistä rastia 
Valta ry:n ja VOO ry:n kanssa. Vuoden aikana olemme myös seuranneet HYY:n tekemää 
opiskelijoiden edunvalvontaa sekä olleet omalta osaltamme yhteydessä ylioppilaskunnan 
edustajistoon jäsenistöämme koskevissa asioissa. Tästä esimerkki on tekemämme 
vaikuttamistyö koskien ehdotusta lakkauttaa HYY:n järjestölehtituki, jonka varassa myös 
ainejärjestölehti Groteskimme on – lakkauttaminen olisi ollut viestinnän opiskelijoiden 
kannalta merkittävä haitta konkreettisesti myös työelämän kannalta. 
 
Ihmisten välisen yhteistyön lisäksi merkittävässä roolissa myös vuonna 2021 on ollut 
yhteiset järjestötilat Uudella ylioppilastalolla muiden valtiotieteellisen tiedekunnan järjestöjen 
kanssa. Olemme osallistuneet tilojen ylläpitoon myös meiltä odotetulla tavalla sekä sen 
lisäksi tehneet merkittävän työn tulevaisuuden toimijoidemme kannalta järjestökaappimme 
siivoamisen ja läpikäymisen myötä. Lisäksi olemme hyödyntäneet meille toimivaksi koettua 
HYY:n juhlatilaa eli Alina-salia, jossa poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta pääsimme 
kasvattamaan jäsenistömme yhteishenkeä muutaman kerran.  

Verkostoitumista ja elämyksiä yli ainejärjestörajojen 
 
Ulkosuhteet muihin Suomen viestinnän ja journalismin ainejärjestöihin ovat olleet Media 
ry:lle aina tärkeitä, ja niitä on vaalittu myös vuonna 2021. Politiikan ja viestinnän 
kandiohjelman ainejärjestöjen Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n lisäksi yhteistyötä on 
tehty lukuisten muiden järjestöjen kanssa. Tuttujen yhteistyökumppaneiden ohella on myös 
luotu suhteita uusiin yhteistyötahoihin vuoden aikana.  
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Vuosi alkoi yhteistyön osalta vauhdikkaasti Haaga-Helian journalismin opiskelijoiden 
Skuuppi ry:n perustettua viestinnän ja media-alan opiskelijoille suunnatun viestintäkanavan 
Slack-alustalle. Alustalle liittyi Media ry:n edustajien ohella useita uusia mahdollisia 
tulevaisuuden yhteistyöjärjestöjä. Alustalla ideoitiin huhtikuussa yhteistyössä ammatti- ja 
opiskelijajärjestöjen kanssa järjestetty webinaari Jaksaminen viestintä- ja media-alalla. 
Järjestäjätahoina toimivat Media ry:n ohella, Skuuppi ry (Haaga-Helian journalistiopiskelijat), 
Vostok ry (Tampereen yliopiston journalistiikan, kuvajournalismin ja visuaalisen journalismin 
opiskelijat) sekä CoMedia ry (Vaasan yliopiston viestintätieteilijät). Onnistunutta yhteistyötä 
tullaan tulevaisuudessa jatkamaan, minkä yhteinen keskustelukanava mahdollistaa. 
 
Kesä oli aktiivista aikaa ulkosuhteiden osalta, sillä Media ry solmi uutena yhteistyötahona 
ulkosuhteita Aalto-yliopiston Automaatio- ja systeemitekniikan kiltaan, AS-kiltaan. 
Heinäkuussa järjestettiin Media ry:n ja AS-killan yhteinen afterwork-tapahtuma Otaniemessä. 
Grillauksen ja perinteisten kesäpelien merkeissä Media ry tiivistikin suhteitaan uusiin 
opiskelijatovereihin.  
 
Media ry vaali myös vuonna 2021 suhteita pitkäaikaisiin yhteistyöjärjestöihin Aalto-
yliopistossa, Aalto Marketing Societyyn (AMS) ja Aallon informaatioverkostojen kiltaan 
Athene ry:n. Elokuun alussa Media, AMS ja Athene järjestivätkin ainejärjestörajat ylittävän 
perinteisen kesäpiknikin.  
 
Syksy mahdollisti lukuisten vuosijuhlien järjestämisen, joihin Media ry vastaanotti kutsuja 
useilta uusilta tahoilta. Media ry edusti Valta ry:n, Polho ry:n, KTTO ry:n ja Athene ry:n 
vuosijuhlilla sekä osallistui CoMedia ry:n 30-vuotisjuhlajulkaisuun tervehdyksen merkeissä. 
Tulevana vuonna Media ry aikoo jatkaa läheisten ystävyyssuhteiden ylläpitämistä ja 
tiivistämistä entisestään koko Suomen laajuisesti. Verkostoituminen muiden tulevaisuuden 
viestijöiden sekä eri alojen opiskelijoiden kanssa on tärkeä voimavara Media ry:lle. 

Ammattiosaamista ammattijärjestöistä 
 
Aiempien vuosien tavoin Media ry onkin ylläpitänyt yhteyksiään 
ammattijärjestökumppaneihinsa Viesti ry:seen, ProComiin ja Journalistiliittoon. Yhteyttä on 
pidetty puolin ja toisin. Tavoitteena vuodelle 2021 oli tiivistää entisestään 
ammattijärjestösuhteita, ja tässä Media ry onnistui. Keväällä järjestimme yhteistyössä 
ammattijärjestöjen Journalistiliiton, Viesti ry:n, ProComin sekä opiskelijajärjestöjen Haaga-
Helian journalistiopiskelijoiden Skuuppi ry:n, Tampereen yliopiston journalistiikan, 
kuvajournalismin ja visuaalisen journalismin opiskelijoiden Vostok ry:n sekä Vaasan 
yliopiston viestintätieteilijöiden CoMedia ry:n kanssa yhteisen webinaarin. Tapahtumassa 
keskusteltiin erittäin ajankohtaisesta teemasta, jaksamisesta viestintä- ja media-alalla. 
Aiheen pariin kuulijat johdatti Nyyti ry:n edustaja, minkä jälkeen aiheeseen pureuduttiin 
paneelikeskustelussa, jossa panelisteina toimivat ammattijärjestöjen edustajat. 
 
Syksyllä yhteistyö erityisesti Suomen Journalistiliiton kanssa oli tiivistä Suomen 
Journalistiliiton opiskelijaseminaarin sekä marraskuun alussa järjestetyn Viiniä ja 
journalismia -tapahtuman myötä. Jo perinteeksi muodostuneessa Suomen Journalistiliiton ja 
Valta ry:n kanssa järjestetyssä iltamassa kolme pitkän linjan journalistia kertoi työstään ja 
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vastasi osallistujien kiperiin kysymyksiin. Ammattijärjestöt ovat keskeinen tukiverkosto 
tulevaisuuden työelämässä, minkä vuoksi yhteyksien vaaliminen on tärkeää myös 
tulevaisuudessa. 

Korona-ajan opiskelijoiden edunvalvontaa 
 

Viestinnän opiskelijoiden etua on tänäkin vuonna valvonut kaksi opintovastaavaa. 
Opintovastaavat ovat ylläpitäneet keskustelua henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä 
opintoihin liittyvissä asioissa, välittäneet palautetta kursseista henkilökunnalle sekä 
neuvoneet opiskelijoita erilaisissa opintoihin liittyvissä asioissa ja ongelmissa. Työtä on tehty 
tiiviissä yhteistyössä Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n opintovastaavien sekä yliopiston 
henkilökunnan kanssa. 
 
Suuri teema opiskelijoiden edunvalvonnassa on viime vuoden tapaan ollut koronapandemian 
ja etäopintojen vaikutus opiskeluun ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Opintovastaavat ovat 
jälleen olleet tärkeässä asemassa välittämässä opiskelijoiden ajatuksia ja ideoita 
etäopetukseen liittyen eteenpäin kurssien järjestäjille. Opinnot ovat koko vuoden olleet 
pääasiassa etäopintoja, joten olemme tänä vuonna pyrkineet yhteistyössä opiskelijoiden ja 
henkilökunnan kanssa löytämään toimivia ratkaisuja etäopintojen toteutukseen. Etäopintojen 
sujuvuuden lisäksi vuoden isoja teemoja ovat olleet SISU-järjestelmään siirtyminen, ja siihen 
liittyvät kysymykset sekä opiskelijoiden yleisestä jaksamisesta huolehtiminen. 
 
Jotta palautetta kursseista voisi antaa mahdollisimman matalalla kynnyksellä, olemme tänä 
vuonna luoneet politiikan ja viestinnän opiskelijoiden kurssipalautelomakkeen, jota 
ylläpidämme Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n opintovastaavien kanssa. 
Palautelomakkeen palautteista on käyty hyvää keskustelua opintovastaavien yhteisellä 
keskustelualustalla. Kurssipalautelomakkeen avulla olemme onnistuneet välittämään 
tehokkaasti eteenpäin henkilökunnalle kursseihin liittyvää palautetta ja puuttumaan erilaisiin 
opinnoissa ilmenneisiin ongelmakohtiin yhdessä politiikan ja viestinnän koulutusohjelman 
muiden ainejärjestöjen opintovastaavien kanssa.  
 
Opintovastaavat ovat jälleen järjestäneet jäsenilleen erilaisia opintoaiheisia tapahtumia läpi 
vuoden. Keväällä järjestimme opintosuuntainfon yhteistyössä Valta ry:n sekä Valtio-opin 
opiskelijat ry:n kanssa. Opintosuuntainfo käsitteli pääaineen täsmentymishakua ja infossa oli 
opiskelijoita eri pääaineista kertomassa opinnoistaan sekä vastaamassa täsmentymishaussa 
askarruttaviin kysymyksiin. Syksyllä järjestimme niin ikään yhdessä Valta ry:n ja Valtio opin 
opiskelijat ry:n kanssa vaihto- ja vaikuttamisinfon. Infon vaihto-osuudessa opiskelijat jakoivat 
kokemuksiaan niin vaihtoon hakemisesta kuin itse vaihtovuodestakin. Vaikuttamisinfossa 
opiskelijat kuulivat lisäksi tarkemmin erilaisista vaikutusmahdollisuuksista yliopistolla. 
 
Syksyn lopuksi järjestimme myös Kandi- ja graduiltaman, jossa viestinnän opiskelijat 
kertoivat omista tutkielmistaan ja kirjoittamisprosessistaan sekä jakoivat vinkkejä niin kandin 
kuin gradunkin kirjoittamiseen. Tapahtuma sai jälleen kiitosta sen antamasta vertaistuesta ja 
inspiraatiosta kandi- ja graduprosessiin liittyen. Median nettisivuilta löytyy opiskelijoita varten 
myös kandikirjasto, jonka päivittämistä on jatkettu tänäkin vuonna. Kandikirjastosta 



Viestinnän opiskelijoiden yhdistys Media ry 
Toimintakertomus 2021 

15 

opiskelijat voivat hakea inspiraatiota ja saada osviittaa alalla tehdyistä kandidaatin 
tutkielmista. Sivuilla näkyy valmis tutkielma ja arvosana, mutta työt ovat jaettu anonyymisti.  
 
Opintovastaavat ovat tehneet yhteistyötä tänä vuonna Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n 
lisäksi myös politiikan ja viestinnän koulutusohjelman opiskelijaedustajien kanssa. 
Vuoropuhelun ansiosta opintovastaavat ovat olleet hyvin kartalla koulutusohjelmaan 
liittyvistä kehityssuunnitelmista.  

Fukseista uutta puhtia yhteisöön 
 
Menneenä vuotena Media ry otti tavoitteekseen integroida fuksit viestinnän opiskelijoiden 
yhteisöön ja tutustuttaa uusia opiskelijoita yliopistoelämään ja opiskelukulttuuriin. Media ry 
oli näkyvästi mukana erilaisissa fukseille järjestettävissä tapahtumissa, ja viesti ahkerasti 
uusista työelämä-, kulttuuri- ja hyvinvointitapahtumista. Media ry teki tiiviisti yhteistyötä 
tuutoreiden sekä muiden politiikan ja viestinnän ainejärjestöjen kanssa uusien opiskelijoiden 
tasapuolisen ja tervetulleen vastaanoton eteen.  
 
Media ry oli myös mukana kouluttamassa uusia tuutoreita sitsaamaan ja osallistui useisiin eri 
politiikan ja viestinnän koulutusohjelman fuksielle järjestettyihin tapahtumiin. Alkusyksystä 
kyseiset tapahtumat järjestettiin lähinnä ulkona koronapandemian vuoksi. Media ry oli 
mukana esimerkiksi politiikan ja viestinnän koulutusohjelman fuksiriennoissa, Kannunvalajat 
ry:n fuksiaisissa, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan fuksiseikkailussa ja myi merkkejä 
Kannunvalajat ry:n järjestämässä valtiotieteellisen tiedekunnan järjestöjen 
yhteistapahtumassa.  

 
Loppusyksystä koronarajoitusten lievennyttyä Media ry pystyi järjestää fukseille tapahtumia 
myös sisätiloissa ja järjesti erityisesti vuosikurssirajojen ylittäviä tapahtumia, jotta fuksit 
pääsivät tutustumaan myös oman vuosikurssinsa ulkopuolisiin koulutusohjelman 
opiskelijoihin. Lisäksi Media ry:n 50. vuosijuhlilla fuksien edustus oli huomattava, kaiken 
kaikkiaan 30 henkeä. 

Kansainvälisyys osana arkea 
 
Media ry:n toiminnassa huomioitiin myös tänä vuonna kansainvälisyys sekä kansainväliset 
opiskelijat. Media ry:llä ei ollut vuonna 2021 kansainvälisyysvastaavaa, mutta koko hallitus 
huolehti kansainvälisyydestä ja vaihto-oppilaista esimerkiksi kääntämällä itse tapahtumien 
tekstit englanniksi. Media ry osallistui syksyllä 2021 myös fuksitapahtumiin, joissa oli 
mukana kansainvälisiä opiskelijoita, ja näin ollen toivotti heidät mukaan myös Media ry:n 
toimintaan.  
 
Media ry:n toiminnasta viestittiin myös tänä vuonna sekä suomeksi että englanniksi. 
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 syksyllä koulutusohjelman vaikuttamis- ja 
vaihtoinfon, jossa opiskelijoille tarjottiin tietoa vaihto-opiskelumahdollisuuksista.  
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Säihkyvä 50. juhlavuosi 
 
Vuonna 2021 tuli kuluneeksi huikeat 50 vuotta siitä, kun perustettiin tiedotusopin 
opiskelijoiden ainejärjestö Media ry. Noiden vuosien jälkeen on paljon vettä virrannut joessa, 
mutta Media ry on pitänyt päänsä pinnalla ja säilyttänyt merkityksensä viestinnän 
opiskelijoiden yhteisönä ja äänitorvena. Tätä merkitystä on myös korostettu kuluneen 
juhlavuoden aikana tuoden yhteen eri vuosikurssien medialaisia. 
 
Pyöreän juhlavuoden kunniaksi Media ry:n viestinnässä ja toiminnassa on näkynyt juhlava 
ilme, jonka virkailijamme Netta Pasuri loi. Juhlavuoden väriteemana on myös 
tapahtumissamme näkynyt tämän ilmeen värit: vihreä eli perinteinen Median väri sekä 
kultainen, joka on osoitus 50 vuoden iän juhlasta. 
 
Juhlavuoden kunniaksi avasimme myös Media ry:n tunnuksilla varustetuille tuotteillemme 
verkkokaupan. Vuodesta toiseen myynnissä olevien tyylikkäiden Media ry -tuotteidemme 
lisäksi myynnissä on juhlavuoden myötä ollut myös oma juhlavuoden college ja huppari sekä 
muki, joissa on toistunut juhlavuoden kultainen väri. Nämä tuotteet ovat olleet vain 
juhlavuoden ajan myynnissä korostaen 50. juhlavuoden ainutlaatuisuutta, ja juhlavuoden 
tuotteista saadut tuotot on ohjattu vuosijuhliemme järjestämiseen. 
 
Jotta saimme juhlia marraskuussa 2021 hulppeita pyöreitä vuosijuhlia, Media ry:ssä on 
vuoden 2021 ajan toiminut vuosijuhlatoimikunta, jonka tehtävänä on ollut juhlien suunnittelu 
ja järjestely. Keväästä asti olemme hankkineet ahkerasti Media ry:n arvoja vastaavia 
yhteistyökumppaneita ja sponsoreita vuosijuhlillemme, jotta voisimme tarjota 
jäsenistöllemme ainutlaatuisen kokemuksen mahdollisimman kohtuulliseen hintaan. Lopulta 
vuosijuhliamme tukikin useat eri yritykset, mikä oli poikkeuksellista koronan tuoman 
epävarmuuden vuoksi. 
 
Järjestimme 50. vuosijuhlamme ravintola Sipulissa 20. marraskuuta 2021, ja illalliselle sekä 
sitä edeltäneeseen cocktail-tilaisuteen osallistui 220 henkeä. Juhlien järjestäminen 
ravintolassa toi pyöreisiin juhliin erilaista arvokkuutta, mutta toisaalta mahdollisti myös 
korona-aikana suurien juhlien järjestelyjen etenemisen ja toteutumisen sekä toimijoiden 
hyvinvoinnin muutenkin kuormittavana aikana. Vuosijuhlamme juhlapuhujana kuulimme 
alumniamme sekä uutisankkurina ja kirjailijana tunnettua Matti Rönkää. 50. vuosijuhlaan 
osallistui medialaisia läpileikkaavasti eri vuosikursseilta ja alumneja eri vuosikymmeniltä 
sekä yhteistyötahojamme muilta paikkakunnilta asti. Saamammme palautteen mukaan 
vuosijuhlat olivat onnistuneet ja lämminhenkiset.  
 
50. juhlavuoden kunniaksi aloitimme myös kunniamainintojen jakamisen merkittäville 
medialaisille. Ensimmäiset kunniamaininnat jaettiin vuosijuhlien yhteydessä Anu Kantolalle, 
Timo Laitakarille, Salla-Maaria Laaksoselle, Magdalena Ignatiukselle, Tuomas Heikkilälle, 
Alli Alholle ja Sofia Dahlskogille. Lisäksi jaoimme ensimmäisen ainejärjestölehti Groteskin 
kunniamaininnan, jonka sai Emilia Tiainen. Kunniamainintoja varten haastattelimme useita 
alumneja ja toimijoitamme kartoittaaksemme läpi 50-vuotisen historiamme medialaista 
henkeä kasvattaneita jäseniämme. Jatkossa ajatuksena on, että kunniamainintojen saajia 
voi vinkata myös systemaattisemmin Media ry:n hallitukselle, joka tulevaisuudessa päättää, 
jaetaanko kunniamainintoja vuosittain vai esimerkiksi joka 5. vuosi. 
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Myös tukena kunniamainintojen jakamisessa, mutta muutenkin merkittävänä juhlavuoden 
toimijana, on ollut Media ry:n historiikkitoimikunta. Vanhemmista opiskelijoista ja alumneista 
koostunut toimikunta on kuronut yksiin kansiin Media ry:n värikästä, monivaiheista ja rikasta 
50-vuotista historiaa haastatellen toimijoita vuosien varrelta sekä sukeltaen arkistojen 
kätköihin. Historiikin on määrä valmistua kevään 2022 aikana. 

Hyvinvointia, hikeä ja hupia 
 
Kuluneen vuoden aikana Media ry on pyrkinyt järjestämään monipuolisesti jäsenistölleen 
kulttuuri- ja hyvinvointitapahtumia sekä etänä että kasvokkain. Koimme tärkeäksi, että 
epävarmassa ja nopeastikin muuttuvassa pandemiatilanteissa voimme tarjota 
jäsenistöllemme mielenkiintoisia ja arkea piristäviä kulttuuri- ja hyvintointitapahtumia 
voimassa olevat rajoitukset ja kaikkien turvallisuus aina huomioiden. 
Useiden tapahtumien osalta Media ry teki yhteistyötä eri järjestöjen kanssa yli 
järjestörajojen.  
 
Keväällä Media ry yhdessä Valtio-opin opiskelijat ry:n ja Kannunvalajat ry:n 
kulttuurivastaavien kanssa järjesti muutaman viikon välein kokoontuvan kirjakerhon 
Zoomissa. Kirjakerho jatkui aktiivisena myös syksyllä, jolloin ruutujen ääreltä päästiin 
keskustelemaan kirjoista vihdoin ihan livenäkin. Keväällä luimme ympäristöaiheista 
kirjallisuutta ja syksyllä lukulistallamme oli muun muassa klassikkoirja Sadan vuoden 
yksinäisyys. 
 
Syksyllä halusimme tarjota piristystä opiskelija-arkeen ja tarjota matalan kynnyksen 
kulttuurielämyksiä. Marraskuussa pidimme leffaillan, jonne kokoontui yhteensä 14 
medialaista viettämään rentoa elokuvailtaa, tietenkin herkullisten leffaherkkujen kera.  Valta 
ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa järjestimme joulukuussa yhteislähdön 
Kansallisteatteriin ja kävimme katsomassa uuden Pintaremontti-näytelmän.  
 
Perinteiset urheilutapahtumat, kuten petankki ja pesäpallo, jäivät koronan takia vuonna 2021 
järjestämättä. Kannustimme jäsenistöämme kuitenkin oman jaksamisen ja hyvinvoinnin 
ylläpitoon ja järjestimme muun muassa maksuttomat lajikokeilut sekä keväällä että syksyllä. 
Keväällä järjestimme tanssitunnin Zoomissa ja syksyllä kävimme kokeilemassa crossfittiä. 
Lajikokeilut saivat hyvää palautetta ja kannustivat ihmisiä osallistumaan yli 
vuosikurssirajojen. 

Äänet kuuluviin Groteskissa 
 
Vuonna 2021 Groteski toimi jälleen medialaisten äänitorvena ja tarjosi lukijoille 
mielenkiintoista journalismia. Vuoden 2021 aikana julkaistiin kolme uutta numeroa, ja neljäs 
julkaistaan tammikuussa 2022. Kaikki numerot julkaistiin sekä printtilehtenä että verkossa 
näköispainoksena. Lehtiä painettiin 150 kappaletta jokaista numeroa. Lehden visuaalisesta 
ilmeestä sekä taitosta vastasi myös tänä vuonna graafista suunnittelua opiskeleva Inka 
Salminen.  
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Tänä vuonna päätoimitus jäi historiallisen pieneksi, kun vain kaksi päätoimittajaa valittiin. 
Päätoimituksen tukena on kuitenkin vuoden ajan toiminut toimituskunta, jonka apu on ollut 
korvaamatonta. Yhdessä toimituskunnan kanssa päätoimitus ideoi lehtien sisältöä. Tänä 
vuonna Groteski päätti tehdä lehtiä kirjoittajat edellä. Toimituskokouksessa kannustettiin 
omien ideoiden esittämiseen, ja enemmistö vuoden aikana julkaistuista jutuista on 
kirjoittajien omia ideoita.  
 
Toimituskokoukset järjestettiin koronatilanteesta johtuen etänä, lukuunottamatta vuoden 
viimeistä kokousta. Toimituskokouksiin osallistui runsaasti opiskelijoita ja päätoimituksen 
iloksi myös useampi fuksi kirjoitti vuoden aikana Groteskiin.  
 
Groteskin julkistamistilaisuudet toteutettiin mahdollisimman turvallisesti, koronarajoituksia 
kunnioittaen. Pääsimme jakamaan lehtiä lukijoille ja kannustaa samalla uusia kirjoittajia sekä 
kuvittajia mukaan toimintaan. Vuoden ensimmäisen lehden pystyi tilaamaan myös postitse, 
mutta loput lehdet olivat saatavilla yliopiston tiloissa.  
 
Vuoden 2021 aikana Groteskin osalta Media ry teki myös aktiivista vaikuttamistyötä liittyen 
pinnalla olleeseen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan järjestölehtituen leikkaamiseen 
liittyen. Media ry osallistui muun muassa aiheeseen liittyvään kannanottoon muiden 
järjestöjen kanssa sekä piti aihetta pinnalla sosiaalisessa mediassa, sillä Groteski on ollut 
monelle jäsenellemme aito mahdollisuus työnäytteisiin työelämää varten. 
 
Kiitos kirjoittajien, kuvittajien sekä kuvaajien, Groteski onnistui myös vuonna 2021 toimimaan 
opiskelijoiden röyhkeänä, riettaana ja relevanttina lehtenä. Toimituskunnan apu on 
päätoimitukselle ollut korvaamattoman arvokasta.   
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Tapahtumakalenteri 
 
12.1.  Median hallituksen kehittämispäivä   12 osallistujaa 
 
1.-12.2. Median Yrityssafari: Kreab    2 osallistujaa 
4.2.  Groteskin I toimituskokous    15 osallistujaa 
9.2.  Tapaaminen politiikan ja viestinnän  
  kandiohjelman johtajan kanssa (yhteistyössä 

Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa) 12 osallistujaa  
16.2.  Virkkausta ja virvokkeita    6 osallistujaa 
24.2.  Media ry:n vuosikokous    15 osallistujaa 
 
10.3.  Skuuppi ry:n, Media ry:n, Lööppi ry:n 
  ja Suomen Journalistiliiton yhteinen liittoilta  60 osallistujaa 
18.3.  Valtsikan kirjakerho     8 osallistujaa 
22.3.  Polvin opintosuuntainfo yhteistyössä Valta ry:n  

ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa   50 osallistujaa 
25.3.  Groteskin II toimituskokous    13 osallistujaa 
26.3.  Mitä tänään leivottaisiin?    6 osallistujaa 
 
7.4.  Miltton ja Media esittää: Sparrailuilta I  23 osallistujaa 
8.4.  Valtsikan kirjakerho     6 osallistujaa 
12.4.  Groteskin I julkkarit     15 osallistujaa 
13.4.  Reettorit ry:n PAKKO PUHUA! -puhetapahtuma 2 osallistujaa 
15.4.  Jaksaminen viestintä- ja media-alalla   51 osallistujaa 
19.4.  Puheenjohtajan pubivisa    7 osallistujaa 
26.4.  Latin Moves with Media ry x Unisport   12 osallistujaa 
28.4.  Median iltakoulu: Vaaliviestintä   13 osallistujaa 
29.4.  Valtsikan kirjakerho     3 osallistujaa 
29.4.-2.5. Polvin Wappukierros (yhteistyössä Valta ry:n ja 

Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa)   20 osallistujaa 
 
5.5.  Latin Moves with Media ry x Unisport   7 osallistujaa 
10.5.  Hill+Knowlton Strategies etävierailu   15 osallistujaa 
11.5.  Tapaaminen politiikan ja viestinnän  
  kandiohjelman johtajan kanssa (yhteistyössä 

Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa) 10 osallistujaa 
14.5.  Valtsikan kirjakerho     5 osallistujaa  
30.5.  Median hallituksen virkistyjäiset   10 osallistujaa 
 
13.7.  AS-kilta x Media ry afterworkit   50 osallistujaa 
23.-25.7. Median mökki      10 osallistujaa 
 
5.8.  AMS x Athene x Media kesäpiknik   84 osallistujaa 
21.8.  KannuGames      100 osallistujaa 
22.8.  Tuutoreiden opetussitsit (yhteistyössä Valta ry:n 

ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa)   20 osallistujaa 
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30.8.  Polvin fuksiriennot (yhteistyössä Valta ry:n 
ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa)   150 osallistujaa 

30.8.  Groteskin II jakotilaisuus    18 osallistujaa 
31.8.  Polvin fuksipiknik (yhteistyössä Valta ry:n 

ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa)   107 osallistujaa 
 
1.9.  Fuksien norsufutis ska(bailut) (yhteistyössä  

Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa) 74 osallistujaa 
6.9.  Kannunkaatajaiset     125 osallistujaa 
7.9.  Polvin fuksiaiset     160 osallistujaa 
10.9.  Kannunvalajien fuksisuunnistus   213 osallistujaa 
13.9.  Polvin hallitushengailu (yhteistyössä Valta ry:n 

ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa)   52 osallistujaa 
15.9.  Groteski III toimituskokous    15 osallistujaa 
15.9.  Polvin vaikuttamis- ja vaihtoinfo (yhteistyössä  

Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa) 35 osallistujaa 
30.9.  Polvin fuksien metsäretki (yhteistyössä Valta ry:n 

ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa)   20 osallistujaa 
 
2.10.  Crossfit x Media ry     8 osallistujaa 
4.10.  Puheenjohtajan pubivisa – osa 2   8 osallistujaa 
4.10.  Valtsikan kirjakerho     8 osallistujaa 
5.10.  Polvi goes HYY Fuksiseikkailu (yhteistyössä  

Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa) 15 osallistujaa 
10.10.  Kymppisitsit      80 osallistujaa 
12.10.  Polvin fuksien peli-ilta (yhteistyössä Valta ry:n 

ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa)   18 osallistujaa 
20.10.  Median haalarimerkkien ompeluilta   16 osallistujaa 
 
3.11.  (Puna)viiniä ja journalismia (yhteistyössä  

Valta ry:n ja Suomen Journalistiliiton kanssa) 20 osallistujaa 
9.11.  Median leffailta     15 osallistujaa 
11.11.  Polvin juomapeli-ilta (yhteistyössä Valta ry:n 

ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa)   60 osallistujaa 
20.11.  Median 50. vuosijuhla     220 osallistujaa 
20.11.  Median 50. vuosijuhlien jatkot   250 osallistujaa 
21.11.  Median 50. vuosijuhlien sillis    130 osallistujaa 
22.11.  Valtsikan kirjakerho     7 osallistujaa 
24.11.  Median ekskursio valtionhallintoon   10 osallistujaa 
24.11.  Groteskin IV toimituskokous    14 osallistujaa 
26.11.  Polvin fuksimökki (yhteistyössä Valta ry:n 

ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa)   15 osallistujaa 
30.11.  Median kandi- ja graduiltama    20 osallistujaa 
 
2.12.  Median vaalikokous     41 osallistujaa 
3.12.  Polvin fuksisitsit (yhteistyössä Valta ry:n 

ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa)   60 osallistujaa 
4.12.  Groteskin III julkkarit     10 osallistujaa 
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7.12.  Polvin yhteislähtö Pintaremontti-näytelmään 
  (yhteistyössä Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat  

ry:n kanssa)      8 osallistujaa 
7.-17.12. Median Yrityssafari: Valtionhallinto   2 osallistujaa 
8.12.  Vaikuttamaan valtiolle? (yhteistyössä Valtio-opin 
  opiskelijat ry:n kanssa)    14 osallistujaa 
8.12.  Valtsikan kirjakerhon pikkujoulut   8 osallistujaa 
11.12.  Median hallituksen kämppäapprot   9 osallistujaa 
15.12.  Vaikuttajaviestintää verkossa, ekskursio Kreabille  

(yhteistyössä Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa) 11 osallistujaa 
 
Vuoden aikana Media ry:n tapahtumissa oli yhteensä 2 697 osallistujaa. 
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Luottamustehtävät 
 
Vuoden 2021 hallitus 
 

Anna Enbuske  puheenjohtaja 

Sanna Antila  varapuheenjohtaja, alumnivastaava 

Elisa Kauppinen taloudenhoitaja, ympäristövastaava 

Kati Makkonen sihteeri, ammattijärjestövastaava, ulkosuhdevastaava 

Eetu Piilola  työelämävastaava 

Nina Kaitemo  opintovastaava, tilavastaava 

Heta Heikkilä  opintovastaava, yhdenvertaisuusvastaava 

Maija Hirvo  yhdenvertaisuusvastaava, kulttuurivastaava, hyvinvointivastaava 

Jessica Pyöriä  tapahtumavastaava, viestintävastaava 

Vera Lampila  tapahtumavastaava, fuksivastaava 

Krista Karhu  Groteski-vastaava 

 
Viestintä ja kehitys -säätiön edustaja 
Aino Hokkanen, varaedustaja Anna Kananen 

 

Suomen Journalistiliiton edustaja 
Aino Hokkanen, varaedustaja Anna Kananen 

 

Groteskin päätoimittajat 
Krista Karhu ja Emma Viitanen 

 

Työelämätoimikunta 
Yhteyshenkilö: Eetu Piilola 

Jäsenet: Ei jäseniä vuonna 2021 

 

Juhlatoimikunta 
Yhteyshenkilöt: Vera Lampila ja Jessica Pyöriä 

Jäsenet: Ei jäseniä vuonna 2021 
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Media ry:n 50v juhlatoimikunta 
Yhteyshenkilö: Mona Zabihian 

Jäsenet: Anna Enbuske, Amanda Laukkanen, Anni Rossi, Emilia Tiainen, Heta Heikkilä, Iina 

Helenius, Jessica Pyöriä, Julia Rautiainen, Krista Karhu, Lotta Kallio, Mona Zabihian, Nelli 

Sajakoski, Sanna Antila, Vera Djakonoff, Eetu Piilola, Elisa Kauppinen, Kati Makkonen, 

Maija Hirvo, Nina Kaitemo, Noora Honkola, Siiri Mäkinen, Vera Lampila 

 
Historiikkitoimikunta 
Yhteyshenkilö: Sofia Dahlskog 

Jäsenet: Sofia Dahlskog, Heidi Puomisto, Ripsa Niemi, Emma Viitanen, Maiju Pellikka, Pilvi 

Nikarmaa, Roosa Savo, Tuomas Heikkilä 

 

Groteski-toimikunta 
Yhteyshenkilöt: Krista Karhu ja Emma Viitanen 

Jäsenet: Krista Karhu, Emma Viitanen, Rosa Kaimio, Anna Kananen, Lyydia Laukkanen, 

Rosa Lehtokari, Pilvi Nikarmaa, Netta Pasuri, Heidi Puomisto, Antti Putila, Anni Rossi, Leo 

Taanila, Iina Vaaranen 

 
 


