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1.

Hallitus ja toimihenkilöstö vuonna 2021

Sääntömääräisen
hallituksen
vuonna
2021
muodostivat
puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri, tiedottaja sekä tapahtumavastaava.
Toimihenkilöstöön kuuluivat somevastaava, yrityssuhdevastaava, yhteistyövastaava,
fuksivastaava, YET-, EKM-, ja AGERE-opintovastaavat, hankintavastaavat (2),
urheiluvastaava, kulttuurivastaava, yhdenvertaisuusvastaava ja tilavastaava. Lisäksi
nimitettiin 15 hengen suuruinen VITAminit-tapahtumatiimi, jonka joukosta nimitettiin
ympäristö- ja kansainvälisyysvastaavat.
Hallitus 2021
Puheenjohtaja Katja Lindell
Varapuheenjohtaja Catarina Korpela
Taloudenhoitaja Viola Pasanen
Sihteeri Benjamin Lamberg
Tiedottaja Jaakko Jämsä
Tapahtumavastaava Katariina Kemppainen
Toimihenkilöt 2021
Somevastaava Eevi Kaila
Yrityssuhdevastaava Eveliina Kiiski
Hankintavastaava Laura From
Hankintavastaava Iida Vanha-Aho
Fuksivastaava Kaarlo Forsman
Yhteistyövastaava Emma Tuomisto
YET-kandiopintovastaava Mauri De Meulder
EKM-maisteriopintovastaava Isa Stucki
AGERE-maisteriopintovastaava Linda Pesu
Kulttuurivastaava Anna Afanasyeva
Urheiluvastaava Janne Jääskeläinen
Yhdenvertaisuusvastaava Petra Hautala
Tilavastaava Mikael Lehtonen
Lisävirat 2021
Ympäristövastaava Jenna Kuivalainen
Kansainvälisyysvastaava Nea Eränpalo

2.

Yleistä

Vuoden 2021 hallitus ja toimihenkilöstö ovat toteuttaneet parhaansa mukaan
yhdistyksen tarkoitusta (seuraava kappale on mukailtu yhdistyksen säännöistä
kohdasta 3. §), eli; toimineet Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen
tiedekunnan
taloustieteiden
opintosuuntien
opiskelijoille
tarkoitettuna
yleishyödyllisenä yhdistyksenä, ajaneet edellä mainittujen tieteiden opiskelijoiden
yhteisiä etuja, edistäneet jäsentensä työllistymistä sekä kaventaneet yliopiston ja
työelämän välistä kuilua. Lisäksi Viikin taloustieteilijät on ollut mukana kehittämässä
mainittujen tieteiden opetusta ja tutkimusta yhteistyössä tiedekunnan ja yliopiston
kanssa, edistäneet jäsenistönsä yhteenkuuluvuutta ja toimineet jäsenistönsä
yhdyssiteenä alan ammattiryhmiin sekä opiskelijajärjestöihin.
3.

Onnistumiset ja kehityskohteet

Vuoden 2021 alussa puheenjohtajan johdolla kirjattiin hallituskauden painopisteiksi
jäsenistön aktivoiminen, VITAn roolin korostaminen suunnannäyttäjänä ja
taloustieteen osaston kattoainejärjestönä, ainejärjestösuhteiden vaaliminen sekä
koulutusohjelman tunnettuuden lisääminen. Painopisteisiin ja yhdessä kirjoitettuun
toimintasuunnitelmaan palattiin toistuvasti vuoden aikana.
Jäsenistön aktivoimisella tarkoitettiin monipuolisten, koko jäsenistöä aktivoivien
tapahtumien järjestämistä niin, että jäsenille tarjottaisiin mielekästä tekemistä ja
yhteisöllisyyttä edistäviä tapahtumia pandemiatilanteesta huolimatta. Jäsenistön
aktivoimisen tavoitteena oli sekä uusien opiskelijoiden ryhmäyttäminen että
vuosikurssien välisen yhteishengen kohottaminen. VITA järjesti yhteensä 43
tapahtumaa vuonna 2021, ja hallitus katsoo onnistuneensa tarjoamaan runsaasti
ohjelmaa ja tekemistä jäsenistölleen. Tapahtumakenttä sisälsi muun muassa
illanviettoja, pöytäjuhlia, urheilutapahtumia, kulttuuritapahtumia, työelämätapahtumia
ja opintoihin liittyviä tapahtumia. Tulevina vuosina toiveena on erityisesti kehittyä
matalan
kynnyksen
tapahtumien
ja
harrastustoiminnan
aktiivisemmassa
järjestämisessä.
Seuraava tavoite oli VITAn roolin korostaminen suunnannäyttäjänä ja taloustieteen
osaston kattoainejärjestönä. VITA panosti vuonna 2021 näkyvyyteen hankkimalla
teltan erilaisia tapahtumia varten. Muiden taloustieteiden ainejärjestöjen kanssa tehtiin
tiivistä
yhteistyötä
ja
yhteydenpitoa.
Ainejärjestöille
laadittiin
yhteinen
tapahtumakalenteri ja ainejärjestöt myös kokoustivat yhdessä suunnitellakseen
toimihenkilöiden määrää ja sopeuttaakseen mahdollisia virkojen päällekkäisyyksiä
järjestöissä. Kokousten perusteella tehtiin muokkauksia VITAn vuoden 2022
toimihenkilöstön kokoonpanoon kahdella tavalla: maisteriopintovastaavat toimivat
jatkossa opintosuuntakohtaisten järjestöjen toimihenkilöstöissä, ja VITAlle valitaan
fuksivastaavan sijasta fuksikapteeni, joka koordinoi opintosuuntakohtaisten

ainejärjestöjen
fuksivastaavien
sekä
tuutorien
toimintaa.
VITAn
roolia
suunnannäyttäjänä ja kattoainejärjestönä voitaisiin edelleen kehittää esimerkiksi
säännöllisillä yhteiskokouksilla opintosuuntakohtaisten ainejärjestöjen hallitusten
kanssa.
Ainejärjestösuhteiden vaalimisella tarkoitettiin luotujen ainejärjestösuhteiden
elvyttämistä ja ylläpitämistä. Vuoden 2021 tapahtumista 23 järjestettiin yhteistyössä
muiden ainejärjestöjen tai kiltojen kanssa. Erityisesti yhteistyötapahtumat tiedekunnan
muiden ainejärjestöjen kanssa edesauttoivat hyvän yhteishengen luomista
tiedekunnan sisällä. Wappuna järjestettiin yhteistyössä koko Viikin kampuksen
yhteiset etäsitsit, johon osallistui zoomin kautta arviolta jopa 300-500 henkilöä. Eräs
toinen
merkittävä poikkitieteellinen tapahtuma oli tiedekunnan uuden
poikkitieteellisen urheilujärjestön, Sisu ry:n, järjestämät ensimmäiset Viikin
mestaruuskisat, jossa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöt kisasivat
toisiaan vastaan. Kolmantena nostona mainittakoon joulukuussa järjestetyt
poikkitieteelliset taloussitsit, johon osallistui 6 ainejärjestöä tai kiltaa Aalto-yliopiston ja
Helsingin yliopiston eri tiedekunnista.
Viimeinen painopiste vuonna 2021 oli koulutusohjelman tunnettuuden lisääminen.
VITA osallistui vuonna 2021 YET-kandiohjelman markkinointiin. Alkuvuodesta
yhteistyössä VEKE ry:n ja Vuorovaikeutus ry:n kanssa VITA tuotti koulutusohjelmalle
uuden markkinointivideon. Viikin taloustieteilijät ry kannustaa aktiivisesti jäsenistöään
mukaan
Helsingin
yliopiston
opiskelijalähettilästoimintaan
ja
viestii
lähettilästoiminnasta jäsenistölle omien viestintäkanaviensa kautta. 2021 ympäristö- ja
elintarviketalouden kandiohjelman esittely lukioissa jäi koronapandemian takia
tavoiteltua vähäisemmäksi. Loppuvuodesta päivitettiin lukioesittelyitä varten
käytettävät diaesitykset, ja kannustettiin jäsenistöä pitämään lukioesittelyitä vuoden
2022 yhteishakua varten.
Toiminnan kehittämiseksi VITAlla on käytössä palautelomake, jolla jäsenet voivat antaa
anonyymia palautetta järjestön toiminnasta. Lomakkeen kautta annetut palautteet
otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja niiden pohjalta kehitetään toimintaa.
Tulevia VITAn kehityskohteita ovat muun muassa toiminnan avoimuuden lisääminen
esimerkiksi jakamalla kokousten pöytäkirjoja, sekä matalan kynnyksen tapahtumien
lisääminen. Vuonna 2022 VITA saa onneksi käyttöön järjestötilan, joka mahdollistaa
esimerkiksi kertsikahvien järjestämisen kampuksella. Kehitettävää on vielä myös
kokoustamiskäytännöissä; esimerkiksi aavistuksen tiheämpi kokoustamisväli ja
jäsenten rutiininomainen kutsuminen kokouksiin olisivat mahdollisia toimia
kokoustamisen kehittämiseksi. Viestintä on nykyisellään VITAlla monikanavaista ja
aktiivista, mutta nykyistä ennakoivammalla tiedottamisella voitaisiin paremmin välittää
jäsenistölle tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tulevista tapahtumista.

Vuosi 2021 oli poikkeuksellissista olosuhteista huolimatta VITAlle onnistunut, ja VITA
pääsi
loppuvuodesta
juhlistamaan
näyttävästi
12-vuotissyntymäpäiväänsä.
Työelämätoiminta oli aktiivista, ja ViikkiAreenaa oli järjestämässä iso tiimi VITAlaisia,
vaikka tapahtuman järjestämisvastuu siirtyikin tänä vuonna VITAlta MMYL ry:n
alaisuuteen.
4.

Kokoukset

Yhdistyksen hallitus kokousti vuoden aikana 10 kertaa, joista 4 kertaa etänä ja 6 kertaa
kasvotusten tai hybridikokouksena. Hallituksen kokoukset sijoittuivat tasaisesti
opintokuukausille. Näiden lisäksi pidettiin useita pienempiä suunnittelukokouksia ja
tapaamisia eri projektien suunnitteluvaiheessa pienemmillä kokoonpanoilla.
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 17.02.2021 hybridikokouksena. Kokouksessa
käytiin läpi edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto sekä myönnettiin vastuuvapaus edelliselle hallitukselle. Lisäksi päätettiin
vuoden 2021 liittymismaksusta (15 euroa + KideAppin palvelumaksu 0,40€) ja
jäsenmaksusta (0 euroa).
Sääntömääräinen syyskokous, eli yhdistyksen vaalikokous, pidettiin 19.11.2021
Pupu-klusterilla osoitteessa Mechelininkatu 3D. Kokous suoratoistettiin verkkoon.
Kokouksessa valittiin hallitus ja toimihenkilöstö vuodelle 2022.
5.

Taloudenpito

Yhdistyksen taloudenpitoa lähdettiin toteuttamaan vuonna 2021 niin VITAn pitkän
aikavälin tavoitteiden kuin erityisesti tälle toimikaudelle asetettujen tavoitteiden
mukaisesti. Yhdistyksen vuonna 2020 tekemä voitto oli vakauttanut taloudellisen
tilanteen, jonka vuoksi vuonna 2021 yhdistys pystyi valitsemaan yhdeksi toimikauden
painopisteeksi jäsenistönsä aktivoittamisen ja ryhmäyttämisen haastavista
poikkeusoloista huolimatta. Taloudenpidon näkökulmasta tätä tavoitetta tuettiin
rahoittamalla monipuolisia matalan kynnyksen etätapahtumia keväällä 2021 ja
järjestämällä jäsenistölle normaaleja yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia sisätiloissa ja
kasvotusten heti koronapandemiatilanteen niin salliessa.
VITAn pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti myös vuodelle 2021 laadittiin harkittu
talousarvio, jota seurattiin läpi vuoden. Yhdistyksen taloudenpitoa hoidettiin
tapahtumakohtaisilla budjeteilla ja kaikissa yhdistyksen tekemissä päätöksissä otettiin
huomioon taloudellisen tilanteen turvaaminen parhaalla mahdollisella tavalla
poikkeusolojen aiheuttamasta ajoittaisesta epävarmuudesta huolimatta. Talousarvion
suunnitelmien mukaisesti VITA teki toimikaudella 2021 pientä tappiota, jota selittää
muun muassa yhdistyksen aktiivinen tapahtumien järjestäminen ja vuodelle 2021

kohdistetut hankinnat.
Kuluneella toimikaudella VITA rahoitti tavoitteiden mukaisen yhdistystoiminnan
sujuvoittamista hankkimalla muun muassa oman teltan, kaiuttimen ja panostamalla
yhdistyksen verkkosivujen päivittämiseen ja visuaaliseen ilmeeseen. Näillä pyrittiin
parantamaan yhdistyksen näkyvyyttä niin tapahtumissa kuin verkossa. Vuoden 2021
suurin yksittäinen taloudellinen panostus oli yhdistyksen menneen taipaleen
juhlistaminen VITAn 12-vuotissyntymäpäivillä. Tapahtuma kokosi yhteen jäsenistöä
useilta eri vuosikursseilta.
Tärkeimpiä tulonlähteitä yhdistyksen toiminnalle vuonna 2021 olivat yhdistyksen
saamat toiminta-avustukset ja yhteistyösopimukset, sekä tuotot ViikkiAreenan
järjestämisestä ja koulutusohjelmalle tehdystä markkinoinnista. Sponsorituloja yhdistys
sai hankittua sekä haalareiden hankintaa että syntymäpäiväjuhlia varten. VITA myi taas
edellisen vuoden tapaan uusille opiskelijoille suosittuja fuksipaketteja, jotka olivat yksi
varainhankinnan lähde. Tapahtumista kerättävillä osallistumismaksuilla VITA ei tehnyt
voittoa vaan pyrki ainoastaan kattamaan järjestämisestä koituvat kulut.
Kuluneen toimikauden päättyessä yhdistyksen taloudellinen tilanne on kestävä ja näin
ollen yhdistys pystyy jatkamaan aktiivisen toiminnan ylläpitämistä myös tulevalla
toimikaudellaan.
6.

Tiedotus ja tiedonsiirto

Viikin taloustieteilijät tiedottavat toiminnastaan monikanavaisesti: nettisivuilla,
Facebookissa, Instagramissa, Snapchatissa, 2019 perustetussa LinkedInissä,
VITA-työpaikkailmoitukset-ryhmässä, sähköpostilistalla sekä kampukselta löytyvällä
ilmoitustaululla.
Vuonna 2021 yhdistyksen tärkeimpiä virallisia tiedotuskanavia olivat Facebook,
Instagram sekä VITAn sähköpostilista. Sähköpostin kautta jäsenistölle välitettiin muun
muassa VITAn kuukausitiedotteita, sääntömääräisten yhdistyksen kokouksien kutsut,
tietoa hallituksen toiminnasta, Agronomiliiton tiedotteita, stipendikuulutuksia, tietoja
opintoja koskevista asioista sekä Viikin muiden ainejärjestöjen tapahtumista. Tänä
vuonna Facebook toimi päätiedotusvälineenä tapahtumien markkinoinnissa ja
avoimista työpaikoista ilmoitettiin 2018 perustetulla “VITA -työpaikkailmoitukset”
-Facebooksivulla. Instagram oli aktiivisessa käytössä, ja kanavalla toteutettiin
esimerkiksi työelämä-takeovereita. Vuonna 2021 myös kehitettiin verkkosivujen
ilmettä ja toiminnallisuuksia.
Hallituksen ja toimihenkilöiden ensisijainen viestintä tapahtui WhatsApp-sovellukseen
tehdyn viestiryhmän kautta. Yhdistyksen dokumentteja, kuten esityslistoja ja

pöytäkirjoja, ylläpidettiin Google Drivessa. Asiakirjoja ei myöskään tulostettu
kokouksiin, vaan niitä tarkasteltiin sähköisesti, vähentäen tarvetta paperin
kulutukselle. Esityslistoihin kirjattiin vuonna 2021 entistä enemmän informaatiota ja
esityksiä kokoustajille, jotta kokouksiin valmistautuminen olisi sujuvampaa. Tämän
lisäksi luotiin valmis esityslista -ja pöytäkirjapohja, minkä avulla yhtenäistetään
asiakirjoja ja uudistetaan visuaalisesti yhdistyksen käyttämät asiakirjat.
VITA haluaa panostaa tiedon avoimeen saatavuuteen, minkä vuoksi
toimintasuunnitelma sekä yhdenvertaisuus-, ympäristö- ja kansainvälisyyssuunnitelma
julkaistiin yhdistyksen verkkosivuilla. Hallituksen kokoukset ovat lähtökohtaisesti
avoimia jäsenille, joskin vain yhdistyksen kokouksiin erikseen kutsutaan koko
jäsenistö sähköpostilistalla ja Facebook-tapahtuman kautta. Vuonna 2021 hallituksen
kuukausitiedotteissa tuotiin esille nostoja hallituksen kokouksien keskusteluaiheista ja
päätöksistä.
7.

Toimijoiden perehdytys ja jaksaminen

Jokainen yhdistyksen hallituksen jäsen ja toimihenkilö saavat tukea toimintaansa.
Hallituksen puheenjohtajisto ja yhdenvertaisuusvastaava fasilitoivat perehdytyksiä
järjestövirkoihin ja muita tuen muotoja. Jokaiselle toimijalle järjestetään vuoden
vaihteessa, tammi-joulukuussa henkilökohtainen perehdytys. Perehdytyksestä vastaa
väistyvä hallitus ja toimihenkilöstö. Jokaiseen virkaan on olemassa testamentti, jota
viranhaltijat päivittävät vuosittain. Testamentit ovat kirjallisia perehdytysmateriaaleja,
joita toimijat pystyvät hyödyntämään perehdytysten pohjana, virassa toimimisen
tukena sekä toiminnan jatkuvuuden ja tiedonsiirron välineenä. Lisäksi puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja osallistuivat HYYn koulutuksiin alku- ja
loppuvuonna tarjonnan puitteissa. Vuonna 2021 puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
osallistuivat kevään puheenjohtajakoulutuksiin, ja taloudenhoitaja osallistui
koulutuksiin sekä keväällä että syksyllä. Hallituksen ja toimihenkilöstön jäseniä
kannustettiin myös osallistumaan HYY:n virityspäiviin ja muihin koulutuksiin.
Toimijoiden jaksaminen ja viihtyminen on kaikessa järjestötoiminnassa erittäin tärkeää.
VITAn varsinaisessa toiminnassa toimijoiden jaksamisesta huolehditaan esimerkiksi
tarjoamalla kokouksissa eväitä ja pitämällä taukoja. Varsinaisen toiminnan lisäksi
toimijoille järjestettiin virkistäytymistä karonkan muodossa. Vuoden 2021 karonkka
pidettiin poikkeuksellisesti syyslukukaudella, ja se pidettiin tänä vuonna Asikkalan
lomameijerillä. Lisäksi hallitus ja toimihenkilöstö virkistäytyivät pitkin vuotta mm.
kokousaftereiden muodossa.
VITAn hallituksen ja toimihenkilöstön jäseniä kiitetään aktiivisesta ainejärjestötyöstä.
He voivat saada kiitoksena aktiivisesta ainejärjestötyöstä oikeuden vaihtaa
jäsennauhansa ansionauhaksi, joka on tummansininen ja sen keskellä kulkee

valkoinen raita. Vuonna 2021 kiitos jaettiin 13 toimijalle, jotka eivät vielä olleet saaneet
tunnustusta. Kaikki toimijat saavat lisäksi vuoden päätteeksi todistuksen aktiivisesta
ainejärjestötyöstä.
8.

Opintoasiat

Vuodeksi
2021 opintovastaaviksi valittiin kolme henkilöä: AGERE- ja
EKM-maisteriopintovastaavat sekä YET-kandiopintovastaava. Sekä EKM-maisteri- ja
YET-kandiopintovastaavat toimivat opiskelijaedustajina opintosuuntien johtoryhmissä
ja valvoivat näin opiskelijoiden etua opetukseen liittyvässä päätöksenteossa sekä
veivät johtoryhmiin myös opiskelijapalautetta opetuksesta ja kursseista.
AGERE-opintovastaava kommunikoi aktiivisesti AGERE- maisteriohjelman johtoryhmän
opiskelijaedustajan
kanssa.
Palautetta
kerättiin
ympäri
vuoden
VITAn
opintopalautelomakkeen kautta. Opintovastaavat organisoivat keväällä kukin omalle
koulutusohjelmalleen, yhdessä muiden taloustieteen osaston ainejärjestöjen kanssa
oppiainetapaamiset. Tapaamisissa keskusteltiin osaston koulutusohjelmien opettajien
kanssa
mahdollisia
kehityskohteita
sekä
käytiin
aktiivista
keskustelua
koulutusohjelmista yleisesti. Keväällä järjestettiin myös AGERE-maisterin aamukahvit
Vuorovaikeutus ry:n kanssa. Syksyllä fukseille esiteltiin maisteriopintovaihtoehtoja
YET-001 Orientoiva opintojakso yhteydessä. Joulukuussa järjestettiin vielä
EKM-maisteri- ja YET-kandiohjelman yhteiset Pikkujoulut, jossa opettajat ja opiskelijat
pääsivät keskustelemaan vapaamuotoisemmin koulutusohjelmista sekä vaihtamaan
kuulumisia. AGERE-maisterin opettajat ja opiskelijat tapasivat vastaavasti
virtuaaliglögien parissa.
VITA osallistui vuonna 2021 myös YET-kandiohjelman markkinointiin. Alkuvuodesta
yhteistyössä VEKE ry:n ja Vuorovaikeutus ry:n kanssa VITA tuotti koulutusohjelmalle
markkinointivideon. Viikin taloustieteilijät ry myös kannustaa aktiivisesti jäsenistöään
mukaan Helsingin yliopiston opiskelijalähettilästoimintaan ja viestii näistä asioista
jäsenistölle omien viestintäkanaviensa kautta. Tänä vuonna ympäristö- ja
elintarviketalouden kandiohjelman esittely lukioissa jäi koronapandemian takia
tavoiteltua vähäisemmäksi. Loppuvuodesta päivitettiin lukioesittelyitä varten
käytettävät diaesitykset, ja kannustettiin jäsenistöä pitämään lukioesittelyitä vuoden
2022 yhteishakua varten.
9.

Fuksit ja uudet jäsenet

Syksyllä 2021 ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa oli 79 aloituspaikkaa.
VITAan liittyi 86 uutta jäsentä, joista suurin osa oli ensimmäisen vuoden
YET-opiskelijoita, mutta myös jonkin verran vanhempia opiskelijoita sekä opiskelijoita
muista koulutusohjelmista, kuten ympäristötieteistä, metsäekonomiasta sekä
maatalousekonomiasta.
VITAn
jäseneksi
voi
liittyä
Kide.App-palvelussa.
Jäsenlomakkeella on joulukuusta 2021 alkaen kerätty jäsenrekisteriin uusien jäsenten

opiskelijanumerot. Jäsenrekisteriin kerätään tietoja VITAn tietosuojaselosteen
mukaisesti. Tietosuojaseloste löytyy jäsenlomakkeelta sekä järjestön verkkosivuilta.
VITA pitää yhteyttä koulutusohjelmien tuutoreihin fukseille suunnatun ohjelman
suunnittelussa. Yhteydenpidosta vastaa VITAn fuksivastaava. Kevätlukukaudella 2021
VITA järjesti vuonna 2020 aloittaneille fukseille haalarinkastajaishaasteen, joka
toteutettin osana etäwappua. Keväällä myös VITAn fuksivastaava laati yhdessä VITAn
toimijoiden ja YET-tuutorien kanssa uusille opiskelijoille suunnatun YET-fuksioppaan,
joka julkaistiin mm. tiedekuntajärjestön verkkosivuilla. Syyslukukaudella tuutorit ja
VITAn fuksivastaava järjestivät orientaatioviikon jokaiselle päivälle uusille fukseille
suunnattua ohjelmaa sekä tutustuttivat heidät Viikin kampukseen. Kaikki tapahtumat
järjestettiin ulkona rajoitusten ja turvallisuuden vuoksi. Orientaatioviikon järjestäminen
fyysisesti, mutta rajoitusten mukaisesti ulkona, oli erittäin tärkeää uusien fuksien ja
ryhmäytymisen kannalta. Syksyllä järjestettiin myös uusille jäsenille suunnatut
fuksisitsit. Ennen vuoden 2021 syyskokousta VITA järjesti myös ainejärjestöillan, jonne
halukkaat uudet jäsenet saivat tulla tutustumaan VITAn toimintaan.
10.

Yritysyhteistyö ja yhteydenpito sidosryhmiin

VITA järjestää tavallisesti aktiivisesti yritysexcursioita. Yritysvierailuihin pyritään
valitsemaan kohteita, jotka palvelisivat koko jäsenistöä, eikä vain esimerkiksi yhtä
opintosuuntaa. Tällä osoitetaan, että VITA on kaikkia jäseniään tasapuolisesti
palveleva kattoainejärjestö.
Vuonna 2021 VITA oli mukana järjestämässä Viikin ekonomistien työelämäviikkoa, joka
koostui kolmesta ekskursiosta ja kahdesta alumni-illasta. Työelämäviikon lisäksi VITA
järjesti 4 muuta ekskursiota sekä CV-sparrailun kevätlukukaudella ja CV-klinikan
loppuvuodesta. Perinteisesti VITAn järjestämän suuremman työelämätapahtuman,
ViikkiAreenan, pääjärjestämisvastuu siirtyi vuonna 2021 tiedekuntajärjestö MMYL
ry:lle. Päävastuun siirtymisestä huolimatta VITA ja VITAlaiset olivat vahvasti mukana
tuottamassa ViikkiAreenan Ständillä-podcastia sekä järjestämässä ViikkiAreenan
yritysbailuja.
VITA teki vuonna 2021 tavoitteiden mukaisesti paljon järjestöyhteistyötä. Ennestään
vahvoja suhteita Viikin taloustieteen osaston muiden järjestöjen (Vuorovaikeutus ry ja
VEKE ry) kanssa syvennettiin entisestään esimerkiksi yhteisessä Wappulähetyksessä,
ainejärjestöolympialaisissa, oppiainetapaamisissa ja työelämäyhteistyön kautta. VITA:n
johdolla järjestöillä on oma keskustelukanava myös WhatsAppissa, sekä yhteinen
tieto- ja vinkkipankki Google Drivessa. Myös alan ammattiliittojen, Agronomiliiton ja
Loimun, kanssa tehtiin yhteistyötä. Agronomiliitto myönsi VITAlle keväällä
toiminta-avustusta ja jakoi syksyllä stipendin ansioituneelle VITAn toiminnassa

työelämäyhteyksiä parantaneelle henkilölle. Vastineeksi Agronomiliitto sai näkyvyyttä
yhdistyksen viestintäkanavissa sekä paikan vuoden 2021 opiskelijahaalareissa.
11.

Yhdenvertaisuus

Viikin taloustieteilijät ry on avoin, syrjimätön ja monimuotoinen opiskelijoiden yhteisö.
Ainejärjestön toiminnassa noudatetaan vuoden 2021 kevätkokouksessa hyväksyttyä
yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Yhdenvertaisuussuunnitelma luo vahvan pohjan
yhdenvertaisuuden toteutumiselle ja kehittymiselle ainejärjestön toiminnassa. VITAn
yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on tarjota työkaluja ja keinoja tasa-arvon
toteutumiselle sekä tukea yhdenvertaisuuden toteutumista opiskelijoiden
keskuudessa, opinnoissa, järjestössä ja sen toiminnassa. Yhdenvertaisuusvastaava
pitää huolta yhdenvertaisuuden toteutumisesta ainejärjestön päätöksenteossa ja sen
huomioon ottamisesta tapahtumissa. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa määrätään
myös tapahtumaturvallisuudesta järjestön tapahtumissa.
Vuonna 2021 yhdenvertaisuusvastaava oli oma toimihenkilövirkansa, kuten oli myös
vuonna
2020. Yhdenvertaisuusvastaava pitää huolta yhdenvertaisuuden
toteutumisesta ainejärjestön päätöksenteossa ja sen huomioon ottamisesta kaikissa
tapahtumissa.
Viikin taloustieteilijät ei suvaitse tapahtumissaan häirintää missään muodossa.
Konkreettisena toimena häirinnän ehkäisemiseksi VITA ylläpitää verkkosivuillaan
lomaketta, joka kantaa nimeä häirintävapaa VITA (linkki lomakkeeseen). Lomake on
kaksikielinen. Lomakkeen kautta jäsenet voivat anonyymisti ilmoittaa, jos he ovat
kokeneet tai havainneet minkäänlaista häirintää tai epämiellyttävää kohtelua VITAn
alaisissa tapahtumissa.
12.

Kansainvälisyys

VITAn toiminnassa toteutetaan kansainvälisyyssuunnitelmaa ja otetaan näin
kansainvälisyys osaksi VITAn toimintakulttuuria. Kansainvälisyys ei ole VITAssa eritelty
omaksi osa-alueeksi vaan se on integroitu koko ainejärjestön toimintaan. Kv-toiminnan
koordinoijana ja yhteyshenkilönä toimi 2021 tapahtumatiimistä erikseen valittu
kansainvälisyysvastaava. VITAn kaikki varsinaiset jäsenet, myös vaihto-oppilaat, ovat
ainejärjestön tasavertaisia, yhtä tärkeitä jäseniä. Tapahtumaviestintä hoidettiin pääosin
suomeksi, mutta monessa tapauksessa tapahtumista kerrotaan vähintään lyhyesti
englanniksi. Yhdistyksen säännöissä määrätään myös erikseen, että “1. § …
Yhdistyksen kieli on suomi, mutta jokaisella on oikeus esittää asiansa myös ruotsin tai
englannin kielellä.”

13.

Ympäristö

Yhdistykselle valitaan syyskokouksessa ympäristövastaava. Vuonna 2021
ympäristövastaavaksi valittiin VITAn tapahtumatiimin jäsen. Vuoden 2020
ympäristösuunnitelmaa on noudatettu Viikin taloustieteilijät ry:n toiminnassa vuonna
2021. Yhdistyksen tarkoitus on toimia taloustieteen osaston opiskelijoiden
yhteishyödellisenä edunvalvojana, mikä 2017 vuoden jälkeen on käytännössä
tarkoittanut ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman kattoainejärjestönä
toimimista. Keskimäärin yhdistyksen jäsenet sekä toimijat ovat hyvin valveutuneita
ympäristövaikutuksiin liittyvissä kysymyksissä.
Ainejärjestön tavoitteena on minimoida kestämätön materiaalin käyttö. Kokouksen
pöytäkirjat ja esityslistat lähetetään sähköpostitse ja tulostamista vältetään. Muu
tiedonvälitys ja asiakirjahallinto tapahtuu mahdollisuuksien mukaan digitaalisessa
muodossa. Jätteen määrä pyritään minimoimaan tapahtumissa ja jätteet kierrätetään
tilannekohtaisten mahdollisuuksien puitteissa. Pullot ja tölkit palautetaan kauppaan ja
myös pantittomat tölkit toimitetaan pullonpalautukseen tai metallinkierrätykseen.
Tapahtumissa huolehditaan selkeillä kierrätysmerkinnöillä siitä, että jätteet on helposti
lajiteltavissa myös osallistujille.
Tapahtumat järjestettiin lähes poikkeuksetta siten, että ne olivat julkisten
kulkuyhteyksien saavutettavissa. Myös tapahtumien tarjoilu- ja oheistuotehankinnat
pyrittiin toteuttamaan keskitetysti välttäen ylimääräistä autoilua.
Ruoantuotannon ympäristökuormitus huomioidaan Viikin taloustieteilijät ry:n
toiminnassa. Tapahtumatarjoiluja suunniteltaessa pyrittiin suosimaan kotimaisia
raaka-aineita sekä usein myös kasvisruokaa ja vegaanista ruokaa. Tapahtumien
ruokatarjoilut ollaan suunniteltu huolellisesti ja toteutettu suunnitelman mukaan
ruokahävikin minimoimiseksi. Osallistujille tarjotaan aina myös mahdollisuus
vegaaniseen ruokavaihtoehtoon (samoin kuin muihin erityisruokavalioihin sopiviin
vaihtoehtoihin).
14.

Järjestötilat

Viikin taloustieteilijät ry perustettiin vuonna 2009 ja vuonna 2017 VITAsta tuli yksi
maatalous-metsätieteellisen
tiedekunnan
suurimmista
ainejärjestöistä
koulutusohjelmauudistusten myötä. Vuodesta 2018 alkaen VITA on virallisesti toiminut
YET-kandiohjelman (79 aloituspaikkaa v. 2021) opiskelijoiden kattoainejärjestönä.
Lisäksi VITAlla on aktiivisia jäseniä muista MMTDK:n kandiohjelmista sekä useista
maisteriohjelmista. Koko olemassaolonsa aikana VITAlla ei ole ollut käytössään Viikin
kampuksella järjestötilaa tai järjestön varastotilaa (pl. yksi kaappi MMYL ry:n kertsillä),
mikä on aiheuttanut kuormitusta sekä jäsenistölle että ennen kaikkea järjestön

hallitukselle ja toimihenkilöstölle, jotka ovat joutuneet säilyttämään järjestön irtaimistoa
omissa kodeissaan.
Vuonna 2021 tähän asiaan saatiin kaikkien VITAlaisten helpotukseksi muutos, kun
tiedekuntajärjestö MMYL ry, VITA sekä muut MMTDK:n ainejärjestöt käynnistivät
dialogin tiedekunnan kanssa MMTDK:n järjestötilasopimuksen uudistamiseksi.
Sovittelun tuloksena saatiin aikaiseksi kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu, jossa VITA
yhdessä Vuorovaikeutus ry:n, VEKE ry:n ja Lipidi ry:n kanssa muuttavat Viikin
kampuksen E-talossa sijaitsevaan, tähän mennessä graduklinikkana toimineeseen
tilaan. Tilan yhteydestä VITA ry:lle myönnetään myös yhteinen varastotila VEKE ry:n ja
Vuorovaikeutuksen kanssa.
Vuoden lopussa 2021 VITA odottaa vielä lopullista tilasopimuksen laatimista ja
allekirjoittamista, mutta tilanne näyttää jo lupaavalta. Tilasopimuksen uudistus on ollut
vuoden 2021 merkittäviä saavutuksia Viikin taloustieteilijöille, ja tilan käyttöönotto
alkuvuodesta 2022 merkitsee merkittävää parannusta VITAlaisten hyvinvoinnille ja
yhteisöllisyydelle.
15.

Tapahtumat

Viikin Taloustieteilijät ry järjesti vuoden 2021 aikana 43 tapahtumaa. Näistä 14 oli
työelämä- tai edustustapahtumia, 18 juhlaa, viisi urheilu- ja kulttuuritapahtumaa sekä
kuusi yhteistä ajanviettoa tai yhdistyksen toimintaan liittyviä tapahtumia. 23
tapahtumaa järjestettiin yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa, niin Viikin
kampukselta kuin laajemminkin.
Kevätlukukausi polkaistiin käyntiin viikon kestävällä Tour de Ski Viikki -tapahtumalla.
Tapahtuma kannusti joukkueisiin jakautuneita jäseniämme keräämään kilometrejä joko
hiihtäen tai luistellen. Alkuviikon kestänyt tapahtuma huipentui loppuviikosta
pidetyihin, varsin onnistuneisiin, After Ski -etäsitseihin. Pandemiatilanteesta huolimatta
erilaisia tapahtumia on järjestetty ja järjestö on saanut jäsenistöään osallistumaan
etätapahtumiin
aktiivisesti.
Muita
erityisen
onnistuneita
etätapahtumia
kevätlukukauden aikana olivat esimerkiksi muiden Viikin ainejärjestöjen kanssa
järjestetty Viikin SUURI km-kisa, monet etäexcursiot sekä Wappusitsit.
Syyslukukaudelle lähdettiin hieman rauhoittuneen pandemiatilanteen siivittämänä.
Orientaatioviikko järjestettiin tuutorien ja ainejärjestöjen toimesta turvallisesti
ulkotiloissa, sallien kuitenkin fukseille mahdollisimman hyvät mahdollisuudet tutustua
toisiinsa. Orientaatioviikolla VITA järjesti uusille opiskelijoille VITA-illan ja yhdessä
Vuorovaikeutus ry:n ja VEKEn kanssa ainejärjestöolympialaiset, joissa uudet opiskelijat
pääsivät tutustumaan toisiinsa ja ainejärjestötoimintaan leikkimielisen kisailun ja

rennon tutustumisen lomassa. Seuraavalla viikolla järjestettiin jo viime vuonna suureen
suosioon nousseet VITAn Fuksisitsit ulkoilmassa telttasitseinä. Sitsit täyttyivät
ennätysajassa ja keräsivät niin uusia kuin vanhojakin VITAlaisia yhteen, ollen yksi
vuoden suurimmista tapahtumistamme.
Loppuvuoden helpottuneet tapahtumarajoitukset sallivat tapahtumien järjestämisen
vapaammin. Excursioille päästiin paikan päälle yritysten luo ja juhlia järjestettiin
normaalisti sisätiloissa. Syksyn suurimpia tapahtumia olivat BILEBILEET C-Grundilla,
yhdessä Sampsan kanssa järjestetty Fuksiristeily, sekä VITAn 12 v Synttärit ja Sillis.
Puolitoista vuotta kestäneiden rajoitusten jälkeen oli opiskelijoiden yhteisöllisyyden
kannalta erittäin tärkeää saada sitoutettua ja aktivoitua jäsenistöä uudestaan mukaan
toimintaan.
Tapahtumakalenterin (alla) ulkopuolelta mainittakoon, että hallitus ja toimihenkilöstö
järjesti kokouksia ja tapaamisia sekä huolehti myös toimijoiden jaksamisesta ja
virkistyksestä suunnitelmallisesti. Esimerkiksi uuden ja vanhan hallituksen
vaihtokaronkassa
virkistyttiin
yhdessä
mökkeillen
viikonloppu
Asikkalan
Lomameijerillä. Ohjelmassa oli sitsaamista, kokkailua, pelejä, ja saunomista.
Tapahtumat jakautuivat suhteellisen tasaisesti kevät- ja syyslukukausien välille.
Poikkeuksellisesta kevätlukukaudesta sekä syyslukukauden alusta huolimatta VITAn
hallitus ja toimihenkilöt onnistuivat sopeutumaan vallitseviin ja muuttuviin tilanteisiin
tapahtumien osalta erityisen hyvin.
16.

Tapahtumakalenteri

Listaan on merkattu yhdistyksen jäsenistölle avoimet tapahtumat. Näiden lisäksi
järjestettiin kokouksia ja tapaamisia hallitus- ja toimihenkilökokoonpanolla.
PVM

Tapahtuma

Järjestäjä(t)

Osallistujia

Tapahtuman tyyppi

Paikka

13.-17.2.

Tour de Ski Viikki

VITA

47

Urheilutapahtuma

Instagram/
Facebook

16.2.

CV-sparrailu

VITA

4

Työelämätapahtuma

Zoom

17.2.

Yhdistyksen kevätkokous

VITA

15

Yhdistyksen toiminta

Intiankatu 21/
Zoom

18.2.

AfterSki -etäsitsit

VITA

70

Juhla

Zoom

23.2.

MTK-excursio

VITA

25

Työelämätapahtuma

Teams

9.3.

Gaia-excursio

VITA, VV

50

Työelämätapahtuma

Howspace

11.3.

YET-oppiainetapaaminen

VITA,
Vuorovaikeutus,

70

Opintotapaaminen

ZOOM

VEKE, YET-jory
22.-11.4
.

Viikin SUURI km-kisa

VITA, Lipidi,
Sampsa, MYO, EKY,
YFK, MYY

742

Urheilutapahtuma

Instagram/
Facebook

16.4.

AGERE-oppiainetapaaminen

VITA, VV

21

Opintotapaaminen

Zoom

20.4.

Työelämäviikko:
Fazer-excursio

VITA, VEKE, VV

30

Työelämätapahtuma

Zoom

21.4

Työelämäviikko:
AGERE-alumni-ilta

VITA, VEKE, VV

Työelämätapahtuma

Zoom

22.4.

Työelämäviikko: Pinoa Foods
-excursio

VITA, VEKE, VV

22

Työelämätapahtuma

Zoom

22.4.

Työelämäviikko:
EKM-alumni-ilta

VITA, VEKE, VV

12

Työelämätapahtuma

Zoom

27.4.

Työelämäviikko:
Slush-excursio

VITA, VEKE, VV

15

Työelämätapahtuma

Zoom

29.4

EKM-oppiainetapaaminen

VITA, VEKE

50

Opintotapaaminen

Zoom

29.4.

Viikin ekonomistien wappu:
Skumppajooga

VITA, VEKE, VV

40

Juhla

Zoom

29.4.

Viikin ekonomistien wappu:
Jallun wappuhulinat

VITA, VEKE, VV

30

Juhla

Zoom

29.4.

Yhteisetäsitsit

VITA, MMYL,
Sampsa, +muita

400

Juhla

Zoom

30.4

Viikin ekonomistien wappu:
Haalarikastajaiset

VITA, VEKE, VV

50

Juhla

Telegram

30.4.

Viikin ekonomistien wappu:
Wappuetäsitsit

VITA, VEKE, VV

60

Juhla

Zoom

16.7.

Festarisitsit

VITA

25

Juhla

Viikki

31.8.

Orientoivan viikon VITA-ilta

VITA

100

Juhla

Viikki

1.9.

Ainejärjestöolympialaiset

VITA, VEKE, VV

70

Juhla

Kaivopuisto

8.9.

Fuksisitsit

VITA

120

Juhla

Viikki

16.9.

Alumni-ilta

VITA, VEKE, VV

50

Työelämätapahtuma

Viikki

18.9.

Yhteislähtö Helsinki
Bienniaaliin

VITA, VV

13

Kulttuuritapahtuma

Vallisaari

30.9.

Afterwork Heidi's Bier barissa

VITA

70

Juhla

Heidi’s Bier Bar

13.10.

VITA x Sakea excu

VITA

4

Työelämätapahtuma

Sakean toimisto,
Punavuori

14.10.

BILEBILEET

VITA

130

Juhla

C-Grundi

20.10.

Ruokatieto-excu

VITA

15

Työelämätapahtuma

Vanha Talvitie 2

27.-29.1
0.

Viikin mestaruuskisat (VM)

SISU, VITA, Sampsa,
MYO, Lipidi

200

Urheilutapahtuma/Juhla

Viikki, Myllypuro,
Hermanni

2.11.

VITAn rasti MMYLlin
fuksiaisissa

VITA, MMYL ry

220

Edustustilaisuus

Keskusta

8-10.11.

VITA X Sampsa Fuksiristeily

VITA, Sampsa

130

Juhla

Itämeri, Tukholma

11.11.

ViikkiAreenan Yritysbailut

MMYL ry, VITA,
muita järjestöjä

80

Työelämätapahtuma

Viikki Think
Company

15.11.

Vaalietkot

VITA

13

Alkoholiton illanvietto

Sivistys

19.11.

VITAn 12v synttärit

VITA

180

Juhla

G18

20.11.

Sillis

VITA

180

Juhla

Vartiokylän
työväentalo

23.11.

Yhdistyksen syyskokous

VITA

30

Yhdistyksen toiminta

Pupu-klusteri

1.12.

CV-klinikka

VITA

10

Työelämätapahtuma

Pupu-klusteri

7.12.

Kartelli-sitsit

VITA

65

Juhla

Alina-sali

9.12.

Taloussitsit

Prodeko,
Maanmittarikilta,
VITA, KTTO,
Sampsa, Kopeda

170

Juhla

Servin mökki

9.12.

YET- ja EKM
-koulutusohjelmien
pikkujoulut

YET-jory ja EKM-jory

20

Vapaamuotoinen
tapaaminen

Viikki

17.12.

Yhteislähtö Viikki-speksiin

VITA

12

Kulttuuritapahtuma

Kulttuuritalo
Martinus
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