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Yleistä
Suomen tiedetoimittajain liitto ry:n tarkoituksena on edistää tieteen ymmärrystä ja arvostusta sekä
kriittistä ajattelua. Visionsa mukaan liitto toimii vahvana aloitteentekijänä tiedeviestinnässä
kehittäen tiedeviestinnän kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Liitto lujittaa jäsentensä
ammatillista identiteettiä ja tehostaa heidän verkostoitumistaan.
Suomen tiedetoimittajain liitto on perustettu vuonna 1985, ja siihen kuuluu lähes 1 200
jäsentä. Jäsenkunta koostuu tiedejournalisteista, tieteellisten lehtien ja sarjojen toimittajista,
yliopistojen ja tutkimuslaitosten tiedottajista ja muista tiedeviestinnän parissa työskentelevistä.
Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Toimihenkilöitä ovat
päätoiminen pääsihteeri ja sivutoiminen taloudenhoitaja.
Liitto on jäsen seuraavissa koti- ja ulkomaisissa yhteisöissä: Tieteellisten seurain valtuuskunta,
Kopiosto ry, Helsingin kansainvälinen lehdistöklubi, European Union of Science Journalists
Associations (EUSJA), World Federation of Science Journalists (WFSJ) ja European Association of
Science Editors (EASE).

Talous
Toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla ja Kopioston maksamilla valokopiointi- ja digitaalisen
kopioinnin korvauksilla. Kopiosto-korvausten arvioidaan vähenevän pidemmällä aikavälillä, mutta
korvaustason iso vaihtelu on tehnyt talouden suunnittelusta lyhyellä tähtäimellä haastavaa.

Yleiskokoukset
Vuosikokous pidetään huhtikuussa, ja siinä käsitellään vuoden 2018 toimintakertomus ja
tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Vaalikokous pidetään
marraskuussa, ja siinä käsitellään vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan
liiton puheenjohtaja ja jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle.

Koulutus
Koulutustoiminnassa painotetaan ammatillista, mutta myös tiedeviestinnän rooliin yhteiskunnassa
keskittyvää koulutusta. Koulutuksen sisältöjä valmistellaan hallituksen koulutustyöryhmässä.
Vuoden 2019 suurimmat koulutustapahtumat ovat Sanan valta 5 -koulutuspäivä huhtikuussa,
ja 6. Kansallinen tiedeviestinnän kongressi loka-marraskuussa.
Tiedeviestinnän etiikkaa ja vaikuttavuutta käsittelevä 2-päiväinen seminaari järjestetään
kevätkesällä.
Liitto järjestää muita koulutustilaisuuksia ja vierailuja kiinnostaviin kohteisiin. Liitto järjestää
kaksi kaikille jäsenille suunnattua opintomatkaa. Heinäkuussa järjestetään yhteinen matka ja lisäksi
myönnetään stipendejä tiedetoimittajain maailmankongressiin Lausanneen, Sveitsiin 1.–5.7.2019.
Loppuvuodesta järjestetään opintomatka Pauliina Raennon johdolla Andalusiaan, Espanjaan.
Koulutusta järjestetään yhdessä alan muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Huuhkajat-ryhmän
iltapäiväseminaareja järjestetään läpi vuoden, ja aluetoimintaa järjestetään yliopistokaupungeissa
jäsenten ehdotusten mukaan.
Liitto tukee jäsentensä osallistumista merkittäviin koti- ja ulkomaisiin konferensseihin ja
tapahtumiin.

Apurahat ja palkinnot
Liitto jakaa apurahoja jäsenkunnan ammatillista osaamista kehittäviin ja muihin tiedeviestintään
liittyviin hankkeisiin. Apurahoja jaetaan kaksi kertaa vuodessa, mutta liitolla on mahdollisuus
myöntää apuraha poikkeustapauksessa ja perustellun syyn vuoksi myös apurahakausien
ulkopuolella.
Liitto myöntää Vuoden tiedetoimittaja -palkinnon, ja lisäksi liitto voi jakaa enintään kaksi
kunniapalkintoa. Palkinnot jaetaan liiton perinteisessä Valon juhlassa 1. helmikuuta Helsingissä.

Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Internet-sivusto www.tiedetoimittajat.fi on yhdistyksen julkaisu- ja tiedotustoiminnan pääfoorumi,
jossa julkaistaan Tiedetoimittaja-lehteä, ajankohtaisia tiedotteita ja Tiedekeskiviikko-blogia, jota
kirjoittavat kutsutut asiantuntuntijat. Liiton viestinnän vuorovaikutuksellisin foorumi on facebooksivusto, minkä lisäksi liitolla on aktiivisessa käytössä myös twitter-tili. Vuonna 2018 uudistettu
sähköinen uutiskirje tavoittaa kaikki jäsenet, minkä lisäksi käytössä on erillinen info-postituslista
liiton ulkopuolisten toimijoiden valikoitujen tiedotteiden ja kutsujen jakamiseen. Liitto edistää
uutta kirjahanketta julkistamalla kirjoittajakutsun.

Tutkimukset ja selvitykset
Liitto tekee pienimuotoisia jäsenkyselyitä tarpeen mukaan.

Neuvontapalvelut
Liitto tarjoaa neuvontaa liiton toimialaan liittyvissä kysymyksissä ja tukee
asiantuntemukseen pohjaavaa keskinäistä tietojen vaihtoa ja osaamisen jakamista.

jäsenten

Kansainvälinen toiminta
Suomen tiedetoimittajain liitto toimii aktiivisesti eurooppalaisten tiedetoimittajajärjestöjen liitossa
EUSJA:ssa ja tiedetoimittajayhdistysten maailmanjärjestössä WFSJ:ssa. Tieteellisten toimittajien
EASE on henkilöjäsenten järjestö, ja Suomen tiedetoimittajain liitto tarjoaa tiedejulkaisuja tekeville
jäsenilleen mahdollisuuden kuulua järjestöön yhteisöjäsenyyden kautta. Erikseen nimettävät
hallituksen jäsenet edustavat liittoa EUSJA:n ja WFSJ:n yleiskokouksissa.

Näyttelyt ja muu tiedeviestintää edistävä toiminta
Liitto pyrkii tehostamaan niin jäsenhankintaa kuin liiton tunnettuutta jäsenryhmien edustamissa
yhdistyksissä ja näiden tilaisuuksissa. Tiedeviestinnän yhteiskunnallinen vaikuttavuus tulee olemaan
liiton toimintaa läpäisevä teema vuonna 2019. Liitto muun muassa järjestää puhetaitoa ja puheen
tutkimusta yhdistävän yleisötapahtuman Tieteiden yössä 10. tammikuuta Helsingissä Tieteiden
talolla. Liiton yleisöseminaarissa Tieteen päivillä 10. tammikuuta keskustellaan tiedeviestinnän
vaikeista aiheista.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Liitto ja sen edustajat ovat mukana lukuisissa työryhmissä ja hankkeissa, joiden tavoitteena on
tiedeviestinnän aseman vahvistaminen yhteiskunnassa. Liitto on Tieteellisten seurain
valtuuskunnan jäsenjärjestö sekä mukana muun muassa luovien alojen Tekijäfoorumissa.

