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Voimaa, verkostoja ja tukea Media-yhteisöstä

Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijoiden järjestö Media ry lähtee vuoteen 2022 rohkein

ja avoimin mielin. Tulevana vuonna haluamme tarjota jäsenistöllemme kattavaa

edunvalvontaa ja vaikutusmahdollisuuksia sekä ylläpitää viestinnän opiskelijoiden yhteisöä

muun muassa tapahtumien ja verkostomme kautta. Pyrimme tekemään tiivistä yhteistyötä

alan yritysten, alumnien sekä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa tänäkin vuonna.

Media ry järjestönä täyttää tänä vuonna jo 51 vuotta, ja se on vuosien varrella kartoittanut

itselleen vahvat perinteet ja jalansijan viestinnän opiskelijoiden opiskelijakulttuurissa.

Perinteiden ylläpitämisen ohella järjestö on kuitenkin pyrkinyt vuosittain kehittämään

toimintaansa yhä paremmin jäsenistöään palvelevaksi. Etenkin korona-ajan rajoitukset ovat

johtaneet siihen, että Media ry on järjestönä etsinyt uusia tapoja tuottaa jäsenistölleen

tapahtumia myös etänä. Haluamme kuitenkin edelleen vaalia pitkäikäisen järjestön historiaa

ylläpitäen vuosien saatossa kehittynyttä Media -kulttuuria. Tulevana vuonna tavoitteenamme

on jälleenrakentaa medialaista yhteisöä tuoden yhteen uudet ja vanhat viestinnän opiskelijat.

Jäsenistöltä saatu palaute on Medialle ensiarvoisen tärkeää, ja keräämme sitä useaa eri

kautta: suorana palautteena, palautekyselyissä (nettisivuiltamme löytyy jatkuvan palautteen

lomake ympärivuotuisesti) sekä jokaisen hallitusvuoden päätteeksi tehdyllä palautekyselyllä.

Käsittelemme kaiken kritiikin ja kehitysehdotukset hallituksen kesken, jotta jäsenistön ääni

kuuluisi toiminnassamme. Palaute auttaa järjestöämme uudistumaan ja kehittämään

toimintaamme vastaamaan yhä paremmin jäsenistön tarpeita.

Haluamme tulevana vuonna puuttua aktiivisesti Helsingin sanomissakin lokakuussa 2021

käsiteltyyn koulutusohjelmassa havaittuun syrjintään. Yhdenvertaisuus on Media ry:n

toiminnan tärkeimpiä tukipilareita, ja haluamme tehdä tulevana vuonna töitä kaikille

turvallisen tilan takaamiseksi.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on Media ry:lle toimintaa kantava voima.

Järjestökentällä teemme aktiivisesti yhteistyötä muiden politiikan ja viestinnän

koulutusohjelman järjestöjen kanssa. Lisäksi tiivis yhteistyö tulee perinteisesti jatkumaan eri

puolella Suomea toimivien viestinnän ainejärjestöjen sekä muiden valtiotieteellisen

tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa. Uutena yhteistyökumppanina vuonna 2022

espanjalaisen filologian ainejärjestö Setenta, jonka kanssa tulemme järjestämään
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yhteistapahtuman. Pidämme sujuvaa yhteistyötä ensiarvoisen tärkeänä ja myös

jäsenistömme etuna.

Järjestäytynyt hallinto toiminnan tukipilarina

Vuonna 2022 Media ry:ssä toimintaa johtaa joulukuun 2021 vaalikokouksessa valittu

puheenjohtajisto ja hallitus. Hallituksen sisäisiä pestinimikkeitä vuonna 2022 ovat

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri, opintovastaava,

työelämävastaava (sisältäen ammattijärjestöt), yhdenvertaisuusvastaava,

ympäristövastaava, viestintävastaava, ulkosuhdevastaava, tapahtumavastaava, kulttuuri- ja

hyvinvointivastaava, fuksivastaava sekä ainejärjestölehti Groteskin vastaava. Jokaisella

toimijalla on omat vastuualueensa, mutta koko hallitus tukee toisiaan. Media ry:n hallituksen

tehtävänä on järjestää tapahtumia, suorittaa jäsenistön edunvalvontaa sekä ylläpitää ja

rakentaa suhteita niin muiden järjestöjen, työelämäkumppaneiden kuin henkilökunnankin

kanssa.

Hallituksen jäsenten lisäksi Media ry:n toiminnassa on mukana paljon virkailijoita, jotka

tukevat hallituksen toimintaa. Virkailijat osallistuvat hallituksen toimintaan esimerkiksi

toimikunnissa ja tapahtumien ideoinnilla ja toteutuksella. Virkailijana toimiminen antaa

jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ja osallistua Media ry:n hallitustoimintaan

matalalla kynnyksellä, oman mielenkiinnon ja voimavarojen mukaan.

Uusille toimijoille takaamme aina perehdytyksen omaan vastuualueeseen heti vuoden

alussa. Hallituksen jäsenet perehdyttää lähtökohtaisesti edellisessä hallituksessa pestiä

hoitanut henkilö, mutta myös puheenjohtajisto auttaa tässä tarpeen tullen. Tukea

perehdytykseen saadaan myös Kannunvalajat ry:ltä sekä HYY:n tarjoamista koulutuksista.

Media ry järjestää aina toimintavuoden alussa kehittämispäivän, jossa uudet hallitustoimijat

pääsevät tutustumaan toisiinsa, ryhmäytymään sekä käymään järjestön käytännön asioita

läpi.

Hallitustoimijoiden jaksamiseen haluamme Media ry:ssä kiinnittää erityistä huomiota.

Pyrimme pitämään avoimen keskusteluyhteyden omasta jaksamisesta ja resursseista sekä

tarpeen vaatiessa uudelleen jaamme vastuuta toimijoiden kesken. Hallituksen hyvinvoinnista

ja virkistäytymisestä huolehtimiseksi pyrimme pitämään muutaman kerran vuodessa myös

virkistäytymistapahtumia.
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Vuonna 2022 otamme jälleen käyttöön palautekeskustelut hallitusvuoden puolivälissä.

Tarkoituksena on, että jokainen hallituksen jäsen varaa keväällä itselleen lyhyen

keskusteluajan puheenjohtajiston kanssa. Keskustelutilaisuudessa käymme läpi

ensimmäisen puolen vuoden kokemuksia ja ajatuksia järjestötoiminnasta. Tarkoituksena on

tukea yhteistyötä ja kartoittaa hallitustoimijoiden jaksamista, mahdollista lisätuen tarvetta

sekä tuntemuksia Media ry:n toiminnasta.

Toiminnan rahoittaminen - vakaa ja kestävä talous

Vuonna 2022 Media ry pitää taloutensa vakaana perustamalla monipuolisen toimintansa

pääasiassa edellisvuonna syntyneisiin tuloihin, tapahtumista ja yhteistyösopimuksista

syntyvään varainkeruuseen sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) järjestötukeen.

Media ry:n jäsenistön yhteisöllisyyden lisäämiseksi järjestämme tämän lisäksi

haalarimerkkien myyntiä, jonka avulla saadaan myös kerättyä toimintaan pientä lisätuloa.

Lisäksi panostus yhteistyöhön yrityskumppaneiden kanssa on vahvasti läsnä Media ry:n

toiminnassa koko vuoden 2022 aikana.

Jatkamme edellisvuonna käyttöön otettua tapaa kirjata Median tilitapahtumat kokousten

pöytäkirjoihin talouden läpinäkyvyyden takaamiseksi. Haluamme Mediassa toimia

vastuullisesti säännöksiä ja kirjanpitoa noudattaen. Viestimällä avoimesti taloudestamme

haluamme lisätä tietoutta ainejärjestön toiminnan rahoittamisesta.

Media ry:n vuoden 2022 budjetista suuri osa menee Media ry:n ainejärjestölehti Groteskin

toiminnan tukemiseen ja avustamiseen. Groteski tarjoaa medialaisille mahdollisuuden

toteuttaa itseään sekä saada arvokasta kokemusta juttujen kirjoittamisesta, kuvittamisesta

tai taittamisesta jo ennen valmistumista. Media ry:n vuoden 2021 vuosijuhlien merkittävien

järjestelykulujen ja muiden menojen jäljiltä taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi Media ry:n

tukea ainejärjestölehti Groteskille lasketaan vuoden 2021 1500 euron tukeen nähden.

Lehtitukien epävarman tilanteen vuoksi Media ry tukee ainejärjestölehti Groteskia 1350

eurolla vuonna 2022.

Media ry:n 51. vuosijuhlat tulevat olemaan Media ry:n vuoden 2022 suurin tapahtuma.

Tapahtuman tarkoituksena on jälleen antaa medialaisille tilaisuus verkostoitua ja ylläpitää

hyviä suhteita niin kanssaopiskelijoihin, ammattijärjestöihin kuin yrityskumppaneihinkin, sekä

juhlistaa ainejärjestön ikää ja kehitystä. Tapahtumaan aiomme tänäkin vuonna hankkimaan

sponsoreita parhaamme mukaan. Vuoden 2022 Media ry:n 51. vuosijuhlat ovat vuoden 2021

50. vuosijuhliin nähden pienemmät mutta vaativat merkittävästi aikaa sekä kuluja järjestää.
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Media ry myös panostaa muihin tapahtumiinsa, mutta pyrkii pitämään näiden kulut

mahdollisimman pieninä ja kannattaa ympäristöystävällisyyttä muun muassa käyttämällä

uudelleen jo olemassa olevia koristeita ja tarvikkeita tapahtumissaan.

Taloudenhoitajan toimintaa helpottavat talousarvio sekä budjetti. Ne varmistavat vakaan

talouden ja sen, ettei turhia kuluja synny. Tänäkin vuonna käytämme viitenumeroita, jotka

mahdollistavat maksuliikenteen sujuvuuden ja helpottavat kirjanpitoa. Hallitus ei saa

toiminnastaan rahallista palkkiota, mutta yhteisiä kokouskuluja syntyy vuoden mittaan

muutaman kymmenen euron edestä. Media ry kustantaa nämä kulut.

Yrityssuhteet polkuna työelämään

Media ry:n yrityssuhdetoiminta on edelleen vahvalla pohjalla. Tulevana vuonna

yrityssuhdetoimintaa haluamme kehittää ja jalostaa vielä pidemmälle, jotta Media ry:n

jäsenistön työelämämahdollisuudet kehittyisivät. Erityisesti tavoitteena on katsoa viestintää

aiempaa laajemmin, mahdollisuuksien mukaan myös julkisella sektorilla. Tätä rajoittanee

kuitenkin maksujen kerääminen perinteisistä ekskursioista, sillä julkiselta puolelta näiden

rahoittaminen lienee haastavampaa.

Yrityssafari-konseptia jatketaan vastaisuudessakin, kunhan koronatilanne mahdollistaa

lähityöt ja parhaan hyödyn saamisen mahdollisuudesta. Yrityssafareilla medialaiset pääsevät

tutustumaan viestintätoimistoissa tai esimerkiksi viestintäosastolla työskentelemiseen

muutamasta päivästä jopa parin viikon pituiseksi ajanjaksoksi. Mukaan pyritään saamaan

viestintätoimistojen lisäksi uusia toimijoita.

Syksyllä painotetaan työkokemusta ja työelämätaitoja; Media ry järjestää

yrityskumppaneiden kanssa runsaasti ekskursioita, joille niin uudet kuin vanhemmat

opiskelijat ovat tervetulleita. Syksyllä järjestettävä Yrityssafari mahdollistaa

työelämäkokemuksen keräämisen kaikenikäisille medialaisille. Aktiivista yhteistyötä

journalististen mediatalojen kanssa ei ole viime aikoina juurikaan ollut, mutta tätä on tarkoitus

vahvistaa tulevana vuonna. Suunnitteilla on edelleen ekskursio mm. Finnairille. Pyrimme

siihen, että monipuolisten vierailujen ja tapahtumien avulla medialaiset löytäisivät

ammatti-identiteettinsä ja saisivat näkymiä siihen, kuinka moninaisia työmahdollisuuksia

viestintäala tarjoaa.
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Yritysvierailuiden ja -safarien on tarkoitus olla vähintään jossain määrin kaikkia osapuolia

hyödyttäviä tilaisuuksia. Siksi ekskursioiden ja muiden tapahtumien suunnittelussa on

otettava jäsenistön toiveet huomioon ja rohkaistava yrityksiä profiloitumaan jäsenistön

silmissä vahvemmin. Ekskursioilla pyritään viimeiseen saakka välttämään “Viestintätoimiston

arkea” -tyyppisiä esityksiä. Työelämätapahtumia ei mainosteta ainoastaan sosiaalisen

median kanavissa vaan myös sähköpostilistalla. Markkinoinnin on oltava aktiivista ja helposti

lähestyttävää heti alkusyksystä, kun uudet opiskelijat aloittavat opintonsa. Suurempi

osallistujamäärä on eduksi ennen kaikkea opiskelijoille, ja pitää niiden järjestämisen

houkuttelevana myös yrityksille. Etätapahtumia vältetään mahdollisuuksien mukaan, ellei se

ole tapahtuman kannalta tarkoituksenmukaista.

Vuoden aikana järjestetään noin 10 ekskursiota sekä muita työelämätapahtumia vanhojen ja

uusien yrityskumppaneiden kanssa. Mahdollisuuksia työpajoihin ja esimerkiksi

kriisiviestinnän harjoitussimulaatioihin pyritään hyödyntämään jäsenistön eduksi.

Viestinnän opiskelijoiden edunvalvontaan kiinnitetään jälleen huomiota myös

ammattijärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Media ry jatkaa tiivistä yhteistyötään

Viesti ry:n, ProComin ja Journalistiliiton kanssa. Ajatuksena on tuoda ammattijärjestöjen

toimintaa lähemmäksi opiskelijoita ja vahvistaa opiskelijoiden asemaa viestinnän

ammattikentällä. Tätä voidaan toteuttaa erilaisten järjestöjen kanssa yhteistyönä

järjestettävien työelämätapahtumien kautta. Tapahtumien tarkempaa luonnetta selvitetään.

Alumnit osana medialaista yhteisöä

Media ry haluaa tarjota jäsenistöllemme lämminhenkisen yhteisön myös valmistumisen

jälkeen. Aiomme tänäkin vuonna ylläpitää alumnitoimintaamme yhteistyössä Median

alumniverkoston kanssa. Yhteydenpitoa helpottaa avoin keskusteluyhteys nykyisten sekä

entisten viestinnän opiskelijoiden, kuin myös henkilökunnan kesken. Alumnitoiminnalla

Media ry mahdollistaa myös uusien opiskelijoiden verkostoitumisen vanhojen ja jo

valmistuneiden opiskelijoiden kanssa.

Vuonna 2017 perustettu alumnikerho jatkaa toimintaansa tulevanakin vuonna. Hallituksen

ulkosuhdevastaava sekä puheenjohtajisto vastaavat yhteydenpidosta alumneihin esimerkiksi

vierailemalla säännöllisesti alumnikerhon johtoryhmän kokouksissa ja seuraamalla

johtoryhmän, sekä Media-alumnit -facebookryhmien toimintaa.

7



Viestinnän opiskelijoiden yhdistys Media ry
toimintakertomus 2022

Monet perinteiset alumnitapahtumat ovat ensisijaisesti alumniverkoston johtoryhmän

vastuulla, mutta kaikki tällaiset tapahtumat järjestetään yhteistyössä Media ry:n nykyisen

hallituksen kanssa resursseja jakaen. Keväällä pidettävissä Alumnien vappuskumpissa

opiskelijat ja alumnit ovat perinteisesti kokoontuneet tiedekunnalle juhlistamaan vappua

kuohuvan ja ruuan merkeissä, jolloin myös opiskelijat saavat mahdollisuuden tutustua

viestinnän alumneihin. Koronatilanteen salliessa tapahtuma tullaan järjestämään tänäkin

vuonna. Media ry haluaa olla aktiivisesti yhteydessä alumneihin ja lisätä näin

mahdollisuuksia verkostoitumiseen, sekä antaa alumneille mahdollisuuden ideoida uusia

tapahtumia. Opiskelijoiden sekä alumnien yhteiset tapahtumat ovat aiempina vuosina olleet

hyvin suosittuja ja kaivattuja. Täten haluamme tarjota myös mahdollisuuksia yhdistää

sukupolvia ja vuosikursseja monipuolisella tapahtumatarjonnalla.

Media valtiotieteellisen yhteistyön ytimessä

Valtiotieteellisen tiedekunnan sisällä Media ry jatkaa aktiivista ja hyvää yhteistyötään niin

tiedekunnan suuntaan kuin myös valtiotieteellisen muiden ainejärjestöjen kanssa. Median

läheisin yhteistyö politiikan ja viestinnän koulutusohjelman muiden ainejärjestöjen Valtio-opin

opiskelijat ry:n sekä Politiikan ja viestinnän opiskelijoiden yhdistys Valta ry:n kanssa jatkuu

edelleen lämpimänä ja tiiviinä. “PolVin” koulutusohjelman kolme ainejärjestöä toimivat

avoimessa keskusteluyhteydessä läpi vuoden niin puheenjohtajisto-, hallitus- sekä

jäsenistötasolla. Tulemme järjestämään vuonna 2022 useita yhteisiä tapahtumia sekä

harjoittamaan edunvalvontaa koulutusohjelmassa jakaen resurssejamme.

Media ry jatkaa myös aktiivista yhteistyötään valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö

Kannunvalajat ry:n kanssa. Viestimme Kannunvalajat ry:n tapahtumista ja uutisista

jäsenistöllemme sekä omalta osaltamme osallistumme Kannunvalajat ry:n toiminnan

kehittämiseen. Puheenjohtajisto osallistuu valtiotieteellisen ainejärjestöjen yhteisiin

puheenjohtajistopajoihin, ja muu hallitus osallistuu myös pestiensä mukaisesti yhteisiin

toimikuntiin, kuten opintotoimikuntaan. Lisäksi tiedekunnan tasolla olemme tiiviisti

yhteyksissä koulutusohjelmamme johtoryhmien opiskelijaedustajiin, ja viemme jäsentemme

asioita eteenpäin heidän kauttaan tiedekunnan tietoisuuteen.
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Ystävyystoimintaa ympäri Suomen

Media ry on luonut suhteita monien eri opiskelijajärjestöjen kanssa ympäri Suomen.

Tavoitteenamme on tänäkin vuonna vaalia näitä suhteita. Koronatilanne asettanee vielä

ainakin alkuvuodesta tapahtumien järjestämiselle haasteita, mutta mahdollistaa

ulkosuhteiden kehittämisen edelleen etätapahtumien muodossa. Toivotamme tervetulleeksi

tapahtumiimme yhteistyötahojemme edustajat sekä pyrimme järjestämään tapahtumia

yhdessä myös etänä.

Suurimmassa roolissa yhteistyökumppaneista ovat muiden yliopistojen viestinnän

opiskelijajärjestöt. Yhteistyökumppaneitamme muualta Suomesta myös vuonna 2021 ovat

Jyväskylän viestintätieteiden laitokselta journalistiikan ainejärjestö Lööppi ry sekä

puheviestinnän ainejärjestö Parku ry. Vaasan yliopistolta yhteistyötä teemme CoMedia ry:n

kanssa, ja Tampereelta journalistiikan ja viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö Vostok ry:n

sekä puheviestinnän opiskelijoiden ainejärjestö Reettorit ry:n kanssa. Haaga-Helian

journalismin opiskelijoiden ainejärjestö Skuuppi ry:n kanssa aloitettua yhteistyötä on tarkoitus

jatkaa myös tänä vuonna. Alustavasti on suunniteltu Median, Reettorien, CoMedian ja

Parkun kesken etäpuhetapahtuman järjestämistä, jossa jokaisella järjestöllä olisi kerran

vetovastuu. Muistakin työelämätapahtumista suunnitelmat tarkentuvat parhaillaan.

Pääkaupunkiseudulla tiivis yhteistyö Aalto-yliopiston Aalto Marketing Society:n sekä

Informaatioverkostojen kilta Athene:ryn kanssa tulee jatkumaan myös tulevana vuonna 2022.

Olemme jo avanneet keskusteluyhteyden kolmen järjestön kesken ja suunnitteilla on ainakin

kaksi tapahtumaa - Metrocrawl sekä kesäpiknik. Mahdollisuuksien mukaan olemme

kiinnostuneita tuomaan myös yhteiset yritysvierailut takaisin markkinoinnin ja

informaatioverkostojen opiskelijoiden kanssa viestinnän laaja-alaisen tarkastelun

mahdollistamiseksi. Aivan uutena yhteistyökumppanina tulemme järjestämään tapahtuman

yhdessä espanjalaisen filologian opiskelijoiden Setenta ry:n kanssa.

Pidämme yhteyttä myös koko Suomen viestinnän opiskelijoille tarkoitetun

verkostoitumistapahtuman Ydinviestin järjestäjiin Ydinviesti ry:seen. Media ry:n tarkoituksena

on osallistua tapahtumaan mikäli se järjestetään ja tiivistää yhteistyötä entisestään Ydinviesti

ry:n kanssa. Alkaneen vuoden tavoitteena on ylläpitää yhteistyötä eri järjestöihin yhteisillä

tapahtumilla sekä kutsumalla järjestöjen toimijoita ja jäseniä myös Media ry:n omiin

tapahtumiin.
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Ammattijärjestöt opiskelijoiden tukena työelämän
kynnyksellä

Viestinnän opiskelijoiden edunvalvontaan kiinnitetään jälleen huomiota myös

ammattijärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Media ry jatkaa tiivistä yhteistyötään

Viesti ry:n, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n ja Suomen Journalistiliiton kanssa.

Yhteisen toiminnan kautta takaamme opiskelijoillemme vahvemman aseman viestinnän

ammattikentällä tuomalla ammattijärjestöjen toimintaa lähemmäksi opiskelijoita.

Ammattijärjestöjen kanssa järjestettävät tapahtumat luonnistuvatkin parhaiten yhteistyössä

muiden viestinnän ja journalistiikan opiskelijoiden kanssa. Tulemme jatkamaan

keskusteluyhteyttä esimerkiksi Haaga-Helian journalistiikan opiskelijoiden kanssa

järjestäessämme ammattijärjestötapahtumia, sekä aktiivisesti mainostamaan alan toimijoiden

tapahtumia sähköpostilistallamme.

Työelämään liittyvät tapahtumat ovat perinteisesti olleet jäsenistön suosiossa ja näin ollen

niihin pyritään panostamaan. Tapahtumia järjestäessä pyrimme kuuntelemaan opiskelijoiden

toiveita ja tarpeita, sekä pitämään kynnyksen mukaan lähtemiselle matalana. Erityisesti

työnhakutaitojen kartoittamiseen liittyvät infotilaisuudet ovat havaittu jäsenistöä

kiinnostavaksi ja täten tulemme panostamaan näihin. Esimerkiksi Suomen journalistiliiton

opiskelijaedustaja tulee järjestämään syksyllä perinteisen Viiniä ja journalismia -tapahtuman

yhteistyössä Median ja Valta ry:n kanssa sekä mainostamaan liiton tapahtumia, kuten

Journalistiliiton opiskelijaseminaari.

Ammattijärjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä tärkeää onkin Media ry:n ja

ammattijärjestöjen keskinäinen tiivis yhteydenpito. Kaikki tapahtumat ideoidaan yhteistyössä

ammattijärjestöjen kanssa siten, että ne palvelevat viestinnän opiskelijoiden etuja

mahdollisimman hyvin.

Ajankohtaista ja inspiroivaa viestintää

Viestinnän opiskelijoiden ainejärjestönä Media ry haluaa panostaa ajankohtaiseen

viestintään. Ajankohtaisuus näkyy niin ajankohtaisten alustojen käytössä kuin viestinnän

sisällöissäkin. Viestinnän koordinoinnista vastaa viestintävastaava, mutta viestintää tuottaa

koko hallitus yhdessä.
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Media ry viestii jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen eri alustoja käyttäen, jotka ovat:

Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Tiktok ja Discord, sekä perinteinen sähköposti.

Sähköpostin avulla Media ry lähettää jäsenistölleen kuukausittaista uutiskirjettä, joka kokoaa

tärkeitä uutisia ja tulevia tapahtumia samaan kirjeeseen. Sähköpostilistalle liittyminen

tapahtuu Media ry:n virallisilta verkkosivuilta löytyvien ohjeiden kautta. Facebook toimii myös

tärkeässä osassa jäsenistölle viestimisessä, jossa julkaistaan esimerkiksi jokainen

tapahtuma ja ilmoittautumisohjeet.

Toinen tärkeä viestintämuoto on Instagramissa julkaistava kuukausipostaus, johon merkitään

tulevan kuukauden tapahtumat aina helposti saatavilla olevaan kuvamuotoon. Vuonna 2022

Media ry myös panostaa enemmän Instagramin “tarinat” osioon, johon voimme postata

matalalla kynnyksellä sisältöä. Yksi uusi idea jota Media ry alkaa toteuttamaan tulevana

vuotena on jokaisen kokouksen jälkeen julkaistava “tarina”, johon lisäämme kokouksessa

käsiteltyjä asioita. Tämä tuo järjestön hallituksen päätöksiä ja toimintaa lähemmäksi

jäsenistöä ja helpottaa ainejärjestön asioiden seuraamista matalalla kynnyksellä.

Instagramiin olemme suunnitelleet tälle vuodelle myös enemmän viihdesisältöä, jonka

tarkoituksena on vahvistaa Median brändiä sekä yhdistää medialaista kulttuuria.

Vuonna 2022 Media ry jatkaa hienoa ja ajankohtaista sisältöä, jota on luotu Tiktok

sovellukseen. Haluamme samaistuttavalla, ajankohtaisella ja trendejä seuraavalla

sosiaalisen median käytöllä inspiroida myös tulevia opiskelijoita ja innostaa uusia jäseniä

liittymään toimintaan mukaan. Media ry myös pyrkii jakamaan sisältöään monissa eri

kanavissa samanaikaisesti saavutettavuuden maksimoinniksi. Näin ollen Tiktok videot

esimerkiksi julkaistaan myös Instagramin “reels” osioon.

Vuonna 2022 Media ry jatkaa myös harkkablogia viestinnän välineenä. Harkkablogin avulla

medialaiset pääsevät työstämään kirjoitustaitojaan ja jakamaan kokemuksiaan harjoitteluista

Media ry:n verkkosivuilla. Blogipostauksia jaetaan myös muissa media  kanavissa.

Media ry:n hallituksen sisäinen viestintä tapahtuu virallisissa asioissa pääasiallisesti Google

driven, Facebookin ja Whatsappin avulla. Google driven sisältöä voidaan tarvittaessa jakaa

myös jäsenistölle. Facebook toimii hallituksen sisäisen viestinnän kanavana, sekä

whatsapp-ryhmä nopeaa viestintää vaativana kanavana. Hallituksella on myös oma

Snapchat ryhmä, johon ei kuulu virallista viestintää, vaan kanava on olemassa ennemminkin

yhteishengen kasvattamiseksi. Facebookin, Whatsappin ja Snapchatin ryhmät ovat avoinna

myös Media ry:n virkailijoille.
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Aktiivista edunvalvontaa ja opiskelijoiden ääni
kuuluviin

Media ry:n opintoasioista huolehtii tänä vuonna yksi opintovastaava. Opintovastaava toimii

tiedonvälittäjänä ja keskustelun ylläpitäjänä hallinnon ja jäsenistön välillä. Opintovastaava

valvoo jäsenistön etua monissa yhteyksissä, joista keskeisimpiä ovat oppiainekokoukset

viestinnän henkilökunnan kanssa ja tiedekuntatapaamiset tiedekunnan opintoasianpäällikön

kanssa. Opintovastaava myös edustaa Media ry:tä Kannunvalajat ry:n opiskelijoiden

yhteisessä opintotoimikunnassa. Aktiivista edunvalvontaa harjoitetaan myös politiikan ja

viestinnän koulutusohjelman johtoryhmissä.

Media ry jatkaa myös opintoasioiden hoitamisessa aktiivista yhteistyötä koulutusohjelman

kahden muun järjestön, Valtio-opin opiskelijat ry:n sekä Valta ry:n opintovastaavien kanssa.

Kaikkien kolmen edellä mainitun järjestön opintovastaavat viestivät keskenään yhteisellä

keskustelualustalla. Lisäksi opintovastaava on mukana keskustelualustalla, jossa on

mahdollisuus kommunikoida koko valtiotieteellisen tiedekunnan muiden ainejärjestöjen

kanssa. Opintovastaavat tekevät myös tiivistä yhteistyötä myös politiikan ja viestinnän

opintoedustajien kanssa jotta tiedonkulku opintoasioissa on jouhevaa.

Media ry:n, Valtio-opin opiskelijat ry:n ja Valta ry:n opintovastaavat järjestävät yhteistyössä

keväällä opintosuuntaifon ennen opintosuuntien täsmennysmenettelyn alkamista.

Tavoitteena on tukea opiskelijoita opintosuunnan valinnassa. Opintovastaavat tulevat myös

myöhemmin tänä vuonna järjestämään vaikuttamis- ja vaihtoinfon fukseille ja vaihdosta

kiinnostuneille opiskelijoille, joka on aiempina vuosina osoittautunut menestyksekkääksi

tapahtumaksi. Tiiviin ainejärjestöyhteistyön avulla pyritään aktiivisesti häivyttämään eri

opintosuuntien välillä vallitsevia kuiluja, jotka vaikuttavat negatiivisesti koulutusohjelman

yhtenäisyyteen.

Edunvalvonnan tavoitteena on, että viestinnän pääaineopinnoissa säilytetään laadukas

opetus ja laajat kurssivalikoimat. Koronapandemia tulee näkymään opinnoissa edelleen

vuonna 2022 ja alkuvuoden opinnot tullaan toteuttamaan ainakin osittain etänä. Jatkuvasti

muuttuva pandemiatilanne aiheuttaa epävarmuutta opintoihin sekä heikentää opiskelijoiden

jaksamista ja hyvinvointia. Media ry pyrkii kiinnittämään laajasti huomiota siihen, että

etäopinnot toteutuvat mahdollisimman joustavina sekä sosiaaliset kontaktit niin toisiin

opiskelijoihin kuin opetushenkilökuntaan tulevat säilymään myös etäyhteyksin.
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Tavoitteena on yhdessä opetushenkilökunnan kanssa luoda sellaisia toimintatapoja, joilla

etäopetuksen mielekkyys ja sujuvuus toteutuu. Siirryttäessä etäopetuksesta

kokonaisuudessaan lähiopetukseen, on huomioitava pitkään jatkuneen etäopetuksen

vaikutukset. On esimerkiksi kiinnitettävä huomiota siihen, että monet nykyiset opiskelijat

eivät ole koskaan olleet lähiopetuksessa. Suunnitelmissa on myös toteuttaa opetusta

koskeva kysely opiskelijoille, jonka avulla voidaan kerätä tietoa opiskelijoiden ajatuksista ja

mahdollisista kehityskohteista.

Koulutuspoliittisissa kysymyksisissä olennaista on tehokas viestintä, joka edistää

vuoropuhelua. Viestinnän on oltava selkeää, ymmärrettävää ja helposti saatavilla. Media ry

tulee jatkamaan tänäkin vuonna opintoasioihin liittyviä tiedotteita, tilannekatsauksia ja

kokousmuistioita Media ry:n sähköpostilistalla sekä Media ry:n Facebook-ryhmässä. Media

ry käyttää toiminnastaan viestimiseen myös Instagramia. Lisäksi koko koulutusohjelmaa

koskevissa kysymyksissä viestitään Facebookin kautta ryhmissä Polvi-opinto sekä Media ry.

Lisäksi käytössä ovat yhteiset sähköpostilistat.

Edunvalvontaa edistetään tulevana vuonna keräämällä aktiivisesti palautetta jäsenistöltä.

Vuonna 2021 käyttöön otettua opintoasioihin keskittyvää jatkuvan palautteen -lomaketta

tullaan jatkamaan myös tänä vuonna, sillä se todettiin toimivaksi. Lomakkeen avulla

opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta matalalla kynnyksellä opintoasioista milloin

tahansa, eikä pelkästään periodin lopussa. Opintovastaavat pyrkivät tarvittaessa

kontaktoimaan opetushenkilökuntaa jo ennen kurssin loppumista, mikäli tarvetta tähän

ilmenee. Lomake todettiin toimivaksi kanavaksi havaita ongelmakohtia ajoissa. Lomakkeen

hallinnointi tapahtuu kiertävästi ainejärjestöltä toiselle: vuonna 2021 sitä hallinnoi Valta ry:n

opintovastaavat ja vuonna 2022 Valtio-opin opiskelijat ry. Vuonna 2023 hallinnointi tulee

olemaan Media ry:n vastuulla.

Jäsenistöä myös kannustetaan antamaan aktiivisesti palautetta ja esittämään rohkeasti

kysymyksiä opintoihin liittyvissä asioissa. Palautetta ja kysymyksiä on mahdollista esittää

lomakkeen lisäksi sähköpostitse opintovastaaville. Myös Media ry:n nettisivuilta löytyvää

järjestön omaa jatkuvan palautteen lomaketta on mahdollista hyödyntää opintoasioissa.

Media ry:n opintovastaava ohjaa kysymykset tarvittaessa eteenpäin esimerkiksi

Kruununhaan opiskelijapalveluihin tai tieteenalavastaavalle.

Media ry:n tarkoituksena on jatkaa myös menestyksekästä kandi- ja graduiltama konseptia

tänäkin vuonna. Tapahtumassa kandin tai grandunsa jo kirjoittaneet opiskelijat esittelevät

tutkielmaansa ja kirjoitusprosessiaan sekä vastaavat tutkielman kirjoittamista koskeviin
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kysymyksiin. Tapahtuma halutaan lähtökohtaisesti pitää lähitapahtumana, mutta myös

etätapahtumasta on positiivisia kokemuksia. Lisäksi Media ry tulee julkaisemaan

vapaaehtoisten opiskelijoiden lähettämiä viestinnän kandidaatintutkielmia järjestön

nettisivuilla olevassa kandikirjastossa, jotta opiskelijamme saavat tukea omien tutkielmiensa

kirjoittamiseen. Kandikirjastomme on saanut myös kehuja henkilökunnan puolelta.

Media ry pyrkii lisäämään yhteistyömahdollisuuksia henkilökunnan kanssa erilaisilla

tapahtumilla, joissa syvennetään opintojen kannalta kiinnostavia ja ajankohtaisia teemoja.

Pandemiatilanteen helpottaessa Media ry pyrkii järjestämään jäsenistölle mielekkäitä

opintoteemaisia lähitapahtumia: esimerkiksi aiemmilta vuosilta tuttu kuukausittainen

tohtorikoulutettavien iltapäiväkahvit -tapahtuma on tarkoitus elvyttää. Opintotapahtumien

suunnittelussa pyritään kiinnittämään tänä vuonna erityistä huomiota maisterivaiheessa

olevien opiskelijoiden aktivoimiseen.

Fuksit tervetulleiksi ja osaksi medialaista yhteisöä

  Media ry:lle tärkeä prioriteetti on toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi niin

valtiotieteelliseen tiedekuntaan kuin ainejärjestöönkin. Median hallituksessa jatkaa vuonna

2022 fuksivastaava, jonka tehtävänä on toimia yhdistävänä tekijänä uusien opiskelijoiden ja

Median välillä. Fuksivastaava edustaa Media ry:tä fuksitapahtumissa, tutustuttaa uusia

opiskelijoita Median toimintaan ja rohkaisee ainejärjestöön liittymistä. Tavoitteena on luoda

Mediasta uusille opiskelijoille avoin ja turvallinen ympäristö, jonka toimintaan on helppo

osallistua matalalla kynnyksellä.

Media ry:n fuksivastaava toimii tiiviissä yhteistyössä Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n

fuksivastaavien kanssa. Fuksivastaavat suunnittelevat yhdessä uusille opiskelijoille

suunnattuja tapahtumia, joiden tarkoituksena on hauskanpidon ohella tutustuttaa fukseja

ainejärjestötoimintaan. Suunnitteilla on esimerkiksi ainejärjestöinfotilaisuus. Fuksivastaavien

tehtävänä on lisäksi tuutortoiminnan koordinoiminen ja tuutorien tiedottaminen

ainejärjestöihin liittyvistä asioista.

Fuksivastaava on aktiivisesti mukana fuksien toiminnassa heti uusien opiskelijoiden

valinnasta alkaen. Syksyn orientaatioviikolla fuksivastaava osallistuu fuksitapahtumiin ja

informoi uusia opiskelijoita Media ry:stä. Fuksivastaavan lisäksi myös Media ry:n muu

hallitus osallistuu suurempiin fuksitapahtumiin syksyllä esimerkiksi rastin pitämisen

muodossa. Tapahtumissa fuksivastaava on saatavilla kaikissa Media ry:tä koskevissa
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kysymyksissä. Fuksivastaavan tavoitteena on innostaa opiskelijoita ottamaan osaa Median

toimintaan ja tapahtumiin. Toimintaan kannustetaan mukaan esimerkiksi kutsumalla fukseja

Median tapahtumiin sosiaalisen median kautta tai kasvokkain tapahtumissa, sekä

suosittelemalla Median sähköpostilistalle liittymistä ja Median sosiaalisen median tilien

seuraamista.

Uusien opiskelijoiden Media ry:n toiminnasta tiedottamisen lisäksi fuksivastaavan vastuulla

on myös informoida Median muuta hallitusta fuksien toiminnasta ja tapahtumista.

Fuksivastaava raportoi muulle hallitukselle esimerkiksi fuksien esittämistä kysymyksistä ja

fuksitapahtumien kulusta sekä varmistaa, että Media ry:n järjestämät tapahtuvat eivät osu

fukseille suunnattujen tapahtumien päälle.

Kansainvälisiä viestijäverkostoja

Media ry huomioi kansainvälisyyden toiminnassaan mahdollistamalla toimintaan

osallistumisen kielitaidosta ja verkostoista riippumatta. Tulemme jälleen tulevana vuonna

järjestämään tapahtumia, jotka ovat saavutettavissa myös vaihto-oppilaalle. Haluamme

toiminnallamme tarjota matalan kynnyksen tutustua opiskelijoihin eri maista ja kulttuureista,

sekä osallistumaan tapahtumiimme myös ilman ennalta muodostuneita kontakteja. Pyrimme

viestimään toiminnastamme tehokkaasti myös englannin kielellä, jotta toimintamme tulee

tutuksi jokaiselle vaihto-oppilaalle sekä Global Politics and Communication

-maisteriohjelmassa opiskelevalle. Tapahtumakuvaukset kirjoitetaan lähtökohtaisesti

kahdella kielellä - suomeksi ja englanniksi. Sopeutamme kielivalinnan aina osallistujien

mukaan ja viestimme selkeästi, mikäli tapahtuma toteutetaan vain suomeksi. Tällaisia

tapahtumia voivat olla esimerkiksi työelämätapahtumat, jotka järjestetään yhteistyössä alan

työnantajien kanssa.

Haluamme kannustaa myös suomenkielisessä koulutusohjelmassa opiskelevaa jäsenistöä

näkemään maailmaa ja verkostoitumaan opiskelijavaihdoissa sekä ulkomailla suoritetuissa

työharjoittelussa. Opintovastaavamme varmistaa myös vaihtomahdollisuuksista

tiedottamisen. Lisäksi pyrimme vuonna 2022 viestimään sosiaalisessa mediassamme

jäsenistömme kokemuksista opiskeluvaihdoista ulkomailla. Toiminnallamme haluamme

rakentaa kansainvälisyyteen kannustavaa ilmapiiriä.
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Kestävän ympäristön turvaaminen

Media ry haluaa toiminnallaan olla mahdollisimman ympäristöystävällinen. Noudatamme

toiminnassamme 2020 luotua Media ry:n ympäristöohjelmaa, jota jokainen hallituksen jäsen

on sitoutunut noudattamaan. Ympäristöohjelman toteutumisesta ja tarvittaessa

päivittämisestä vastaa ympäristövastaava.

Media ry panostaa erityisesti tapahtumien ympäristöystävällisyyteen. Tapahtumien tarjoilu

pyritään pitämään aina vegaanisena. Ruoan suhteen pyrimme ostamaan myös

sesonkituotteita ja pyrimme minimoimaan ruoasta syntyvän jätteen määrän hankkimalla

tuotteita harkitusti. Media ry:n tapahtumissa halutaan myös välttää kertakäyttöastioiden

käyttöä tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan. Astiasto ja tilat ovatkin yhteisessä käytössä

kaikkien politiikan ja viestinnän ainejärjestöjen kanssa, joka mahdollistaa

ympäristöystävällisen yhteiskäytön ja vähentää turhaa ostamista. Oikeanlainen kierrätys on

myös tärkeä osa toimintaamme ja asia, johon Media ry panostaa. HYY:n tilat tarjoavat

erinomaiset puitteet kierrätykseen ja jatkossakin Media ry aikoo hyödyntää näitä puitteita

mahdollisimman tehokkaasti.

Muita tapoja, joilla Media pyrkii ympäristöystävälliseen toimintaan on sähköinen viestintä,

joka vähentää paperijätteen syntymistä. Jos media järjestää tapahtumia, jotka vaativat

siirtymistä paikasta toiseen, suosimme julkisia kulkuvälineitä ja yhteiskuljetuksia

mahdollisuuksien mukaan. Esimeriksi mahdollisuuksien mukaan järjestettävä Media ry:n

matka pyritään järjestämään niin, että sijainti on julkisilla kulkuvälineillä saavutettavissa.

Tapahtumiemme hiilijalanjälkeä on myös mahdollista kompensoida, jonka mahdollisuutta

tulemme jatkamaa myös vuonna 2022. 2022 jatkamme myös päästöjemme seuraamista,

jotta voimme saada lisää dataa hiilijalanjälkemme seurantaan, joka taas auttaa meitä

tulevaisuudessa tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja.

Viestinnän ainejärjestönä haluamme panostaa myös ympäristövaikuttamiseen ja toimia

esimerkkinä toiminnallamme. Informoimme jäsenistöämme ympäristöasioista ja toimimme

ympäristöohjelman mukaan kaikessa toiminnassamme.
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Yhdenvertaisuus toiminnan perustana

Media ry korostaa kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, joiden

toteutumisesta pitävät huolta Median ry:n vuoden 2022 hallituksessa kaksi

yhdenvertaisuusvastaavaa. Yhdenvertaisuusvastaavien tehtävänä on esimerkiksi huolehtia

Median tapahtumien sujumisesta Kannunvalajat ry:n Turvallisemman tilan periaatteita

noudattaen sekä varmistaa, että mahdolliset syntyneet ongelmatilanteet käsitellään

asianmukaisesti. Median yhdenvertaisuusvastaavat toimivat aktiivisessa yhteistyössä

politiikan ja viestinnän muiden ainejärjestöjen Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n

yhdenvertaisuusvastaavien kanssa. Yhteistyöllä varmistamme ongelmatilanteiden sujuvan

käsittelyn ja yhtenäistämme ainejärjestöjen yhdenvertaisuuskäytäntöjä.

Yhdenvertaisuusvastaavien vastuulla on huolehtia, että Media ry:n tapahtumat ovat kaikille

avoimia ja tasavertaisia, ja että tapahtumiin osallistuminen onnistuisi matalalla kynnyksellä.

Yhdenvertaisuuden nimissä Media ry:n tapahtumakuvaukset julkaistaan aina sekä suomeksi

että englanniksi. Tällä kannustamme esimerkiksi vaihto-opiskelijoita osallistumaan Median

tapahtumiin. Tapahtumista viestitään niin sähköpostitse kuin sosiaalisen median eri

kanavissa, jotta mahdollisuus tapahtumista kuulemiseen olisi mahdollisimman suuri. Lisäksi

pyrimme ottamaan esteettömyyden huomioon tapahtumia suunnitellessa, ja

tapahtumakuvauksissa mainitaan aina tapahtumatilan esteettömyydestä tai esteellisyydestä.

Ilmaisia tapahtumia pyritään järjestämään tasa-arvon toteutumiseksi, ja Median tapahtumiin

on myös aina mahdollista osallistua alkoholittomana.

Media ry:lle on tärkeää varmistaa, että Median tapahtumat olisivat kaikille osallistujille

mahdollisimman turvallisia, ja suhtaudumme kiusaamiseen vakavasti. Media ry:n

tapahtumissa on aina paikalla yksi tai useampi ongelmatilannehenkilö, jonka yhteystiedot

ilmoitetaan tapahtumakuvauksessa, ja joka esitellään myös tapahtumassa.

Ongelmatilannehenkilölle voi ilmoittaa tapahtuman aikana mahdollisista ilmenneistä

epäkohdista, joihin puututaan tilanteen vaatimalla tavalla. Lisäksi Media ry:llä on käytössä

ongelmatilannelomake, jota käsittelevät yksinoikeudella yhdenvertaisuusvastaavat.

Ongelmatilannelomakkeella voi ilmoittaa Median tapahtumiin liittyvistä ongelmatilanteista

luottamuksellisesti. Media ry:llä on on lisäksi olemassa jatkuvan palautteen lomake, jonka

kautta Median toimintaan liittyvistä epäkohdista on helppo ilmoittaa tilanteen vaatiessa.

Media ry tiedostaa vuoden 2021 syksyllä esille nousseen keskustelun viestinnän

opiskelijoiden kokemasta kiusaamisesta Helsingin yliopistossa ja politiikan ja viestinnän
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opiskelijoiden keskuudessa. Aktiivinen yhteistyö muiden politiikan ja viestinnän opiskelijoiden

ainejärjestöjen, eli Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n, yhdenvertaisuusvastaavien

kanssa luo mahdollisuuden keskustella eri teemoista ja toimista, jotka liittyvät opiskelijoiden

kokemaan kiusaamiseen tai syrjintään. Media ry ottaa läpi vuoden 2022 huomioon sen

jäsenten turvallisen olon priorisoinnin yhdenvertaisuusvastaavien yhteistyön ja

kiusaamiskyselyn käsittelyn lisäksi kaikessa toiminnassaan.

Monipuolisia elämyksiä ja juhlahumua

Tänä vuonna Mediassa toimii yksi tapahtumavastaava, kenen tukena toimii kuitenkin

tapahtumatoimikunta. Tavoitteena tänä vuonna olisi jäsenistöä monipuolisesti osallistavat ja

piristävät tapahtumat, joilla saisimme energiaa myös pandemian jatkuessa.

Yhteistyöhankkeita on jo aloitettu muiden HYY:n alaisten ainejärjestöjen kanssa ja jatkamme

myös perinteistä yhteistyölinjaa Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa. Näiden lisäksi

haluamme jatkaa yhteistyötä HYY:n ulkopuolisten järjestöjen, kuten Aalto marketing

society:n, Athene ry:n ja Skuuppi ry:n kanssa.

Helmikuun yhteistyösuunnitelmat joudutaan siirtämään maaliskuulle voimassa olevien

rajoitusten vuoksi. Poikkitieteellisiä tapahtumia on toivottu ja suunnitteilla onkin

Kuppala-tapahtuma Espanjan opiskelijoiden ainejärjestön Setenta ry:n kanssa.

Poikkitieteellisyyttä edistävät myös tapahtumakalenterissa suunnitteilla oleva Metrocrawl

yhteistyöhanke sekä kesäpicnic yhdessä Athene ry:n ja Aalto marketing societyn kanssa.

Yhteistyötapahtumat ovat olleet suosittuja ja ne on koettu tärkeiksi opiskelijakulttuuria

edistäviksi tekijöiksi koronapandemian keskellä.

Kevään Alinavuorolle on mietitty teemasitsejä, joihin haluamme panostaa niiden ollessa

vuoden ensimmäiset. Esityslistallamme on myös jonkinlainen vapputapahtuma, joihin

jäsenistöllämme on muodostunut suurta mielenkiintoa edellisten etävappujen jälkeen.

Vapputapahtuma järjestetään mahdollisesti yhteistyössä POLVI-tutkintolinjan muiden

järjestöjen kanssa. Alustavasti olemme myös miettinyt myös muita yhteistapahtumia, kuten

kesäkauden avajaisia.

Moni perinteisimmistä tapahtumistamme ajoittuu syksylle. Fuksitapahtumat kuten fuksiaiset

ja fuksiseikkailu ovat meille tärkeitä sillä ne osallistavat uusia opiskelijoita toimintaamme ja

yhteisöömme jo opiskeluiden alkuvaiheessa. Perinteeksi muodostuneet kymppisitsit
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järjestetään myös tänä vuonna, sillä kysyntä niille ei sen suuren suosion vuoksi lakkaa.

Vuoden isoin tapahtuma tulee olemaan jälleen vuosijuhlamme, joka seuraa edellisten

50v-juhlien loistokkaissa jalanjäljissä. Näihin juhliin suuntaamme paljon resursseja, jotta

saamme tänäkin vuonna aikaan arvokkaat ja laajalle jäsenistölle mahdolliset juhlat.

Haluamme tarjota monipuolisia mahdollisuuksia olla toiminnassamme mukana, joten

panostamme myös alkoholittomiin ja rentoihin tapahtumiin, joita tukee urheilu-, kulttuuri- ja

hyvinvointitapahtumat. Tätä tavoitetta toteuttaaksemme aiomme olla aktiivisesti saatavilla ja

yhteyksissä jäsenistöömme, jotta toiveita tapahtumille voi halutessaan esittää.

Media ry:lle on ehdottoman tärkeää että toimintamme on turvallista sekä kiusaamisen ja

syrjinnän vastaista. Tämän vuoksi noudatamme jokaisessa tapahtumassa Kannunvalajien

turvallisen tilan periaatteita ja pidämme tapahtumissa ongelmatilannehenkilöt. Velvoitamme

niin osallistujia kuin yhteistyökumppaneitamme tutustumaan ja noudattamaan näitä

periaatteita. Käytämme myös palautelomakkeita, joiden kautta voi olla meihin yhteydessä

ongelmatilanteen sattuessa.

Kulttuuria ja hyvinvointia vastapainona opinnoille

Kulttuuri-, urheilu- ja hyvinvointitapahtumat saavat tänäkin vuonna jatkoa ja niihin halutaan

panostaa entistä enemmän pitkittyneen pandemian vuoksi. Lähdemme vuoteen liikkeelle

Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa järjestämällä yhteislähdön Valtsikan speksiin.

Olemme myös lähettäneet jäsenistöllemme kyselylomakkeen, johon voi ehdottaa

aktiviteetteja tai ideoida toimintaa. Jatkamme tiivistä yhteistyötä politiikan ja viestinnän

yhteisten ainejärjestöjen kanssa kanssa, jotta osallistaisimme mahdollisimman paljon

yhteisten tutkintolinjamme opiskelijoita ja rakentaisimme näin myös yhteisöllisyyttä

pitkittyneellä etäyhteyksien aikakaudella. Tätä yhteistyötä varten olemme verkostoituneet

SuVi-toimikunnassa, kannunvalajien urheiluvastaavien kanssa, sekä luoneet yhteisiä

keskusteluryhmiä.

Viime vuoden crossfit- tapahtuma oli todella pidetty, joten pyrimme järjestämään

urheilutapahtumia lisää. Tämän toteutukseen tulemme tekemään yhteistyötä muiden

ainejärjestöjen kanssa ja olemme yhteyksissä Unisportiin sekä muihin liikkumispalveluihin.

Pyrimme toteuttamaan yhteistyössä myös erilaisia retkiä sekä ulkotapahtumia sään

lämmettyä.
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Henkinen hyvinvointi on Media ry:lle sydämen asia ja haluammekin toiminnassamme edistää

sitä niin osallistujien kuin hallituksenkin kesken. Suunnitteilla on esimerkiksi hyvinvointiviikko,

jolloin keskittäisimme huomion kokonaisvaltaisesti fyysisistä, henkisistä, tunteellisista,

sosiaalisista, taloudellisista, älyllisistä ja ympäristöllisistä komponenteista koostuvaan

hyvinvointiin. Henkistä hyvinvointia tulee tukemaan myös rennot taide- ja kirjallisuusiltamat.

Hallituksen ja virkailijoiden kesken tulemme järjestämään saman teemaista

virkistystoimintaa, jotta jaksaisimme uusissa pesteissämme mahdollisimman hyvin koko

vuoden. Järjestämme myös palautekyselyitä hallituksen jäsenille, jotta voimme puuttua

mahdollisiin epäkohtiin hallituskauden toiminnassa.

Groteski media-alan tulevaisuutta viittomassa

Media ry:n ainejärjestölehti Groteski jatkaa toimintaansa vuonna 2022. Lehti ilmestyy

tuttuun tapaan neljä kertaa vuodessa sekä fyysisenä printtinä että näköispainoksena

verkossa. Groteski tarjoaa viestinnän opiskelijoille paikan kehittää itseään kirjoittajana ja

kuvittajana. Viestinnän ainejärjestölehtenä haluamme luoda alustan teoriaopintoja

tasapainottavaan luovaan kirjoittamiseen, sekä media-alan ammattitaitojen kehittämiseen.

Vuonna 2022 lehteä päätoimittavat Agnes Jakobson, Elisa Kauppinen, Emilia Viitamäki ja

Lyydia Laukkanen. Päätoimitus haluaa tulevana vuonna jatkaa lehden moton mukaista

teemaa - röyhkeä, rietas ja relevantti. Rohkean linjan ohella lehdessä noudatetaan kuitenkin

Kannunvalajien turvallisemman tilan periaatteita, eikä röyhkeys saa missään nimessä ilmetä

lehden sivuilla eikä kirjoitusprosessin aikana syrjivänä tai loukkaavana toimintana.

Groteskissa haluamme toisia kunnioittaen herättää ajatuksia ja kritiikkiä ympäröivää

maailmaa kohtaan. Erityisesti vuonna 2022 haluamme aktivoida myös koulutusohjelman

tuoreita opiskelijoita ja nuorempaa sukupolvea, jotta Groteski voi tulevaisuudessakin edustaa

jäsenistöä ajankohtaisilla teemoilla.

Päätoimitus haluaa painottaa mahdollisuutta matalan kynnyksen osallistumiseen.

Tavoitteenamme on rohkaista kaikkia kirjoittamisesta tai kuvittamisesta kiinnostuneita

näyttämään taitonsa, vaikka aikaisempaa kokemusta lehden tekemisestä ei olisikaan.

Haluamme tarjota alustan, jossa voi häpeilemättä niin onnistua kuin epäonnistuakin. Neljästi

vuodessa pidettävät toimituskokoukset ovat avoimia tilaisuuksia ja etenkin ensimmäisen

vuoden opiskelijoita kannustetaan osallistumaan. Julkaisutilaisuuksia eli julkkareita,

järjestetään niin ikään neljästi vuodessa, ja niissä juhlistetaan valmista lehteä.

Groteskin omilla verkkosivuilla voidaan julkaista artikkeleita, jotka eivät mahdu tai ehdi
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varsinaiseen printtilehteen, joka takaa näin jokaiselle jäsenelle mahdollisuuden julkaista

kirjoituksiaan. Verkkosivuilla julkaistavat tekstit on helppo linkittää esimerkiksi työhakemuksiin

ja ne voivat toimia hyvinä työnäytteinä opiskelijoille. Lehteen kirjoittamaan ovat tervetulleita

medialaisten lisäksi vaihto-opiskelijat ja muut Media ry:n ystävät.

Päätoimituksen tukena toimii tulevana vuonna lehden visuaalisesta ilmeestä vastaava Art

Director, Anna Charpentier, sekä Groteski-toimikunta. Toimikuntaan ovat tervetulleita kaikki

lehden teosta kiinnostuneet, jotka toivovat osallistuvansa Groteskin toimintaan aktiivisesti

kuitenkin ilman päätoimittamisen kaltaisia velvotteita. Tiivis yhteydenpito Groteskin ja Media

ry:n välillä kuuluu hallituksen Groteski-vastaavan vastuulle. Median taloudenhoitaja hallitsee

myös Groteskin taloutta vuoropuhelussa Groteski-vastaavan kanssa. Media ry tukee

Groteski-lehteä vuonna 2022 taloudellisesti 1350 eurolla

Groteski haluaa tulevanakin vuonna kehittää lehteä ylläpitäen ajankohtaisuutta sekä

journalistista tasoa, josta Groteski on tunnettu. Avoimen vuoropuhelun ja tiedottamisen

toteutamme sosiaalisessa mediassa, jossa olemme aktiivisia muun muassa Facebookin,

Instagramin ja omien verkkosivujemme kautta.

Tapahtumat 2022

Tammikuu
11.1. Median hallituksen kehittämispäivä

18.1. Groteskin I toimituskokous

Helmikuu
14.2. Opintosuuntainfo yhdessä Valta ry:n ja valtio-opin opiskelijoiden kanssa

20.2 Rentoutumisiltama

28.2. Media ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Maaliskuu
3.3. Hallituksen tutustumis- ja virkistysilta

22.3. Metrocrawl -approt, yhteistyössä Athenen ja AMS:in kanssa

29.3. Hengailuilta CoMedia ry:n ja Skuupin kanssa

Groteski 1/22 julkistamistilaisuus

Groteskin II toimituskokous

Tapahtuma Kreabilla
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Kuppala-bileet yhdessä Setenta ry:n kanssa

Huhtikuu
7.4. Polvin yhteislähtö Pikkulaskiaiseen

13.4. Sitsit Alinassa

19.-23.5 Yhteislähtö Valtsikan speksiin

30.4. Alumnien vappuskumpat

Tohtorikoulutettavien iltapäiväkahvit

Kevään Yrityssafarit

Miltton sparrailuilta

Toukokuu
1.5. Median Vappuspecial

Pääsykoebileet koulutusohjelmaan hakeneille

Groteski 2/22 julkistamistilaisuus

Kesän avajaiset (yhteistyössä Valta ry:n ja Valtio-opin opiskelijat ry:n kanssa)

Kesäkuu

Heinäkuu
Hallitusmökki (hallituksen virkistyspäivä)

Elokuu
11.8. AMS, Athene ja Media: Kesäpiknik

Syyskuu
HYY:n avajaiskarnevaalit

Oppiainepetankki

Kuppala-tapahtuma yhteistyössä vanhempien viestinnän opiskelijoiden kanssa

Fuksiaiset

Kannunvalajien fuksisuunnistuksen rasti Vallan ja VOOn kanssa

Juomapeliturnajaiset fukseille

Rasti HYY:n Fuksiseikkailussa

Opinto- ja vaihtoinfo yhteistyössä Vallan ja VOOn kanssa

Groteskin III toimituskokous

Ainejärjestöinfo yhteistyössä Vallan ja VOOn kanssa
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Lokakuu
10.10. Median Kymppisitsit ja Kymppiklubi

Kandi- ja graduiltama

Lajikokeilu urheilutapahtuma

Yrityssafari

Tohtorikoulutettavien iltapäiväkahvit

Viiniä ja journalismia -työelämätapahtuma yhteistyössä Vallan ja Journalistiliiton kanssa

Valtamedia -juhlat yhteistyössä Vallan kanssa

Marraskuu
19.11. Media ry:n 51. vuosijuhla

20.11. Media ry:n vuosijuhlien silliaamiainen

Media ry:n sääntömääräinen vaalikokous ja vaalikokouksen jatkot

Groteskin 3/22 julkistamistilaisuus

Groteskin IIII toimituskokous

Ydinviesti

Opintoteemainen tapahtuma (yhteistyössä Vallan ja VOOn kanssa)

Haalarimerkkien ompeluilta

Joulukuu
Polvin fuksien järjestämät pikkujoulut

Groteskin 4/22 julkistamistilaisuus

Tohtorikoulutettavien iltapäiväkahvit

Luottamustehtävät

Vuoden 2022 hallitus:

Heta Heikkilä: puheenjohtaja

Elisa Kauppinen: varapuheenjohtaja ja Groteski-vastaava

Herman Heliste: taloudenhoitaja ja yhdenvertaisuusvastaava

Siri-Tuuli Kemppainen:         opintovastaava ja sihteeri

Seppo Kivimäki: työelämä- ja ulkosuhdevastaava

Noora Honkola: tapahtuma- ja hyvinvointivastaava
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Aino Ketola: yhdenvertaisuus-, tila- ja fuksivastaava

Viestintä ja kehitys -säätiön edustaja
Eetu Piilola, varaedustaja Krista Karhu

Suomen Journalistiliiton edustaja
Eetu Piilola, varaedustaja Krista Karhu

Groteskin päätoimittajat
Agnes Jakobson, Elisa Kauppinen, Emilia Viitamäki, Lyydia Laukkanen

Työelämätoimikunnan yhteyshenkilö
Seppo Kivimäki

Tapahtumatoimikunnan yhteyshenkilö
Noora Honkola

Historiikkitoimikunnan yhteyshenkilö
Sofia Dahlskog

Groteski-toimikunnan yhteyshenkilöt
Agnes Jakobson, Elisa Kauppinen, Emilia Viitamäki, Lyydia Laukkanen
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