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Toimintasuunnitelma 2021
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. Tämän vision vahvistamiseksi liitto
käynnistää strategiatyön.
Suomen tiedetoimittajain liitto on perustettu vuonna 1985, ja siihen kuuluu noin 1 100 jäsentä.
Jäsenkunta koostuu tiedejournalisteista, tieteellisten lehtien ja sarjojen toimittajista, yliopistojen ja
tutkimuslaitosten tiedottajista sekä 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, European Union of Science Journalists Associations (EUSJA), World Federation of
Science Journalists (WFSJ) ja European Association of Science Editors (EASE).
Koko maailmaa koetteleva koronaviruspandemia tulee vaikuttamaan voimakkaasti liiton
toimintaedellytyksiin vuonna 2021.

Talous
Toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla ja Kopioston maksamilla valokopiointi- ja digitaalisen
kopioinnin korvauksilla. Liiton taloudellinen tilanne on hyvä, sillä koronapandemian aiheuttamien
poikkeusolojen vuoksi tapahtumien ja koulutustilaisuuden järjestäminen vaikeutui, mutta samalla
kulut pienenivät.

Yleiskokoukset
Vuosikokous pidetään huhtikuussa, ja siinä käsitellään vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös
sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Vaalikokous pidetään marraskuussa,
ja siinä käsitellään vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan liiton
puheenjohtaja ja jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle.

Koulutus
Koulutustoiminnassa painotetaan ammatillista osaamista, mutta tuodaan koulutukseen myös
valmiuksia tulevaisuuden haasteiden haltuunottoon. Tietoa jäsenten koulutustarpeista ja -toiveista
on kerätty loppuvuodesta 2020 kerätyllä kyselyllä.
Vuoden 2021 suurimmat koulutustapahtumat ovat Sanan valta 7 -koulutuspäivä ja 8. Kansallinen
tiedeviestinnän kongressi. Tapahtumien ajankohdat ja toteutustavat tulevat riippumaan vallitsevasta
koronapandemiatilanteesta. Vuosi 2021 tulee olemaan Tutkitun tiedon vuosi, ja 8. Kansallinen
tiedeviestintäkongressi on hyväksytty teemavuoden tapahtumaksi.
Liitto järjestää myös muita koulutustilaisuuksia ainakin alkuvuodesta painottuen webinaareihin.
Verkkokoulutusten intensiteetti ei luonnollisesti vastaa live-koulutuksia, mutta ne tarjoavat
turvallisen mahdollisuuden tietojen ja taitojen päivittämiseen.
Koulutusta järjestetään yhdessä alan muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Huuhkajatryhmän iltapäiväseminaareja pidetään toivon mukaan läpi vuoden, ja aluetoimintaa järjestetään
yliopistokaupungeissa jäsenten ehdotusten mukaan.
Liitto tukee jäsentensä osallistumista merkittäviin koti- ja ulkomaisiin konferensseihin ja
tapahtumiin, mikäli loppuvuonna 2021 tällainen toiminta olisi jo mahdollista.

Apurahat ja palkinnot
Liitto jakaa apurahoja jäsenkunnan ammatillista osaamista kehittäviin ja muihin tiedeviestintään
liittyviin hankkeisiin. Apurahoja myönnetään kahdessa erässä, kevään ja syksyn hauissa.
Liitto myöntää Vuoden tiedetoimittaja -palkinnon, ja Vuoden tiedeviestintäpalkinnot. Palkinnot
on perinteisesti jaettu Valon juhlassa helmikuussa Helsingissä, mikä on tarkoitus toteuttaa hybriditapahtumana 3. helmikuuta.

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 asiantuntijat. Liiton viestinnän vuorovaikutuksellisin foorumi on Facebooksivusto, minkä lisäksi liitolla on aktiivisessa käytössä myös Twitter-tili. Jäsen- ja
sidosryhmäviestintään liitto käyttää uutiskirjettä. Liiton verkkosivut ajanmukaistetaan vuonna 2021.
Lisäksi käynnistetään suunnittelu uusista julkaisuista.

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. Tieteen menetelmien, luotettavan
tiedeviestinnän ja vastuullisen tiedejournalismin tunnetuksi tekeminen suurelle yleisölle on
yksi liiton tehtäviä. Liiton tuottama Viheliäs tiede -keskustelu on hyväksytty yhdeksi Tieteen
päivien 2021 podcast-ohjelmaksi. Tieteiden Yössä on liiton ohjelmana 14.1.2021
Renessanssi-ohjelma. Lisäksi liitto tuottaa suurelle yleisölle tarkoitetun paneelikeskustelun
Turun kirjamessuille lokakuussa, mikäli kirjamessut järjestetään.

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.

