
 
  
 

Julkisen alan tiedottajat (JAT) ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 
2020 
  
Tavoitteista yleisesti  
 
Julkisen alan tiedottajat (JAT) ry on vapaaehtoistoimintaan perustuva yleishyödyllinen yhteisö, 
jonka tavoitteena on vahvistaa jäsentensä ammatti-identiteettiä, kehittää heidän osaamistaan ja 
lisätä heidän ammatillista arvostustaan. Tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen perustuvan 
verkostoyhteistyön sekä siihen perustuvien aloitteiden ja kannanottojen toivotaan parantavan 
samalla julkisen viestinnän laatua yleisemminkin.  
 
JAT järjestää jäsenilleen ammatillisia valmiuksia kehittävää ja verkostoitumismahdollisuuksia 
tarjoavaa toimintaa ja tuo tarvittaessa esiin näkemyksiään julkisen viestinnän asioista. JAT 
tutkituttaa lisäksi säännöllisesti viestijöiden ammattikunnan ja viestintäalan kehitystä yhteistyössä 
muiden viestintäjärjestöjen kanssa.  
 
JAT on aktiivinen ja vetovoimainen verkosto, joka yhdistää julkisen alan viestijät kautta maan. 
Toimintaa kehitetään koko ajan jäsenistön eduksi ja heidän toiveidensa mukaisesti. JAT haluaa olla 
helposti lähestyttävä ja jäsentensä arvostama yhteisö, joka on tunnettu laajemminkin viestijöiden 
keskuudessa.  
 

Toiminnan luonteesta  
 
JAT toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä jäsenistölle joko kokonaan maksuttomia tai varsin 
edullisia koulutus- ja virkistystilaisuuksia, tutustumisvierailuja ja opintomatkoja. Toiminnan 
painopiste on kotimaassa. Yhteistyötä muiden maiden viestijöiden kanssa tehdään 
mahdollisuuksien mukaan. Vertailukohtia suomalaiseen julkiseen viestintään haetaan ulkomaille 
suuntautuvilla opintomatkoilla, joita tehdään pääsääntöisesti yksi per vuosi.  
 
Kotimaassa JAT:n yhteistyökumppaneita ovat muun muassa ProCom ry, Viesti ry, Kirkon viestintä 
sekä viestinnän opetusta tarjoavat oppilaitokset, joiden kanssa tehdään joka toinen vuosi 
Viestinnän ammattilaiset –tutkimus. Viimeinen tutkimus on tehty vuonna 2019. Yhteistyötä 
tehdään jossain määrin myös muiden viestintäalan yhteisöjen sekä alan koulutusta tarjoavien 
yritysten ja yhteisöjen kanssa. Toimintavuonna teetetään JATin jäsenten keskuudessa tutkimus 
yhteistyön tiivistämistä ProCom ry:n kanssa. Asiasta keskustellaan alustavien tulosten pohjalta 
vuosikokouksessa 2020. 
  
Aktiivinen jäsenistö on JAT:n toiminnan edellytys. Jäsenet ovat tervetulleita suunnittelemaan ja 
järjestämään jäsentilaisuuksia ja opintomatkoja sekä viestimään JAT:n toiminnasta muun muassa 
potentiaalisille uusille jäsenille.  
 
JAT:n hallitus toimii luottamuselimenä vapaaehtoispohjalta ja ilman erillistä korvausta.  
Yhdistyksen talous on vakaa, mikä mahdollistaa rajoitetussa määrin myös ulkopuolisten palvelujen 
käytön. Jäsenasiat, kirjanpito sekä jäsen- ja osallistumismaksujen laskutukset on hoidettu näin jo 



useiden vuosien ajan.  Vuoden 2020 alussa JAT aloitti myös ostopalveluna viestintätoimiston 
kanssa yhteistyön JATin verkkosivuista ja muusta jäseniä palvelevasta viestinnästä. 
 

Vuoden 2020 toiminnan tavoitteet: 
 
 

 Jäsenistön ammatillisia valmiuksia, verkostoitumismahdollisuuksia ja virkistystä tarjoavien 

vierailujen ja muiden tapahtumien järjestäminen säännöllisesti läpi vuoden.  

 Jäsentilaisuuksiin tarjoaminen etäosallistumisena aina kun mahdollista.  
 

 Ulkomaan opintomatkan toteuttaminen Brysseliin syksyllä 2020, mikäli matkalle saadaan 
tarpeeksi lähtijöitä.  

 
 JATin ja Procom ry:n välisten yhteistyömuotojen kartoittaminen 

 
 Verkkosivujen elävöittäminen palvelemaan paremmin jäseniä ja kertomaan enemmän JATin 

toiminnasta 
 

 Helmikuussa 2020 tehdyn jäsenkyselyn ja sen pohjalta tehtävän pro gradu -tutkielman 
nostamien kysymysten ottaminen huomioon toiminnassa 

 
 Opiskelijajäsenten rekrytointi viestintäalan oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kautta 

 
 Markkinoinnin tehostaminen julkisen alan viestijöille 

 
 

Alkuvuodesta toteutuneet ja loppuvuodelle suunnitellut tapahtumat:  
 

30.1. Tammibileet, Musiikkimuseo FAME, Helsingissä 
12.-13.3. Viestintäpäivät Jyväskylässä 

Suunnitteilla mm:  

 Vierailu Helsingin Seudun ympäristöpalvelut (HSY) viestintään huhtikuussa  

 Vierailu Helsingin kaupungin viestintään (kriisiviestintä) toukokuussa 

 Syksyn ulkomaan opintomatka Brysseliin syys-lokakuussa 

 

 

 

 

 


