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1. HALLINTO
Hallituksen jäsenet 18.3.2021 asti:
Hallituksen puheenjohtaja Salli Hakala (2019–2021) ja varsinaiset jäsenet Teuvo Arolainen
(2020–2021), Tiina Hakala (2019–2021), Maisa Hopeakunnas (2019–2021), Aino-Marja Kontio
(2019-2021, Erja Lohikoski (2019–2021), Sari-Leena Lund (2019–2021), Mirkka Ruohonen (2019–
2021), Ilse Skog (2020–2021), Helena Torkko (2019–2021, erosi 15.1.2021), Laura Walden (2020–
2021) ja varajäsenet Anna-Leea Hyry (2019–2021) ja Päivi Kari (2019–2021, erosi 15.1.2021).
JATin sääntömääräisessä vuosikokouksessa 18.3.2021 valittiin hallituksen jäsenet sekä
toiminnantarkastajat kaudelle 2021–2022:
Hallituksen puheenjohtaja Nilla Hietamäki ja varsinaiset jäsenet: Tommi Hatinen, Pia-Maria
Jokipii, Päivi Kari, Anna Lind, Kaisa Pitkänen, Kirsi Storckovius, Helena Torkko, Satu-Mari Tolonen,
Tytti Tyrväinen ja Leena Vähäkylä. Varajäseniksi valittiin Anna Groth ja Helena Berg.
Toiminnantarkastajina toimivat Erja Saraste ja Katri Myllykoski ja varatoiminnantarkastajina
Riitta Ropo ja Hannu Waher.
Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 12 kertaa. Järjestäytymiskokouksessa 31.3.2021 hallitus
valitsi varapuheenjohtajaksi Helena Torkon, sihteeriksi Kirsi Storckoviuksen ja taloudenhoitajaksi
Päivi Karin.
2. TALOUSTILANNE
JATin jäsenmaksu päätettiin vuosikokouksessa hallituksen suosituksesta säilyttää 40 eurossa.
Jäsenmaksu halutaan säilyttää edullisena, koska jäsenet arvostavat JATin monipuolista toimintaa
ja edullista hintaa. Vuoden 2021 aikana hallitus teki toiminnan organisoinnin helpottamiseksi
seuraavat sopimukset: Ajantasalla Oy:n kanssa jatkettiin yhteistyötä jäsenhallinnon, -viestinnän
ja tapahtumajärjestämisen palvelujen muodossa. Yhdistys vaihtoi GoToMeeting/GoToWebinar palvelun omaan Teams-palveluun etätapahtumien ja etäkokousten järjestämistä varten. JATille
hankittiin Office 365 -paketti, jonka kuukausikustannus on 10,50 €/kk (+alv). Yhdistykselle
hankittiin puheenjohtaja Nilla Hietamäen nimiin Nordean luotto- ja pankkikortti maksuliikenteen
helpottamiseksi. Muita, kiinteitä kuluja, kertyy vuosittain ulkoistetusta talousasioiden
hoitamisesta, pankkikuluista sekä sovellus- ja tietoliikennemaksuista.
JAT osallistui Viesti ry:n ja Procomin kanssa IROResearch Oy:n toteuttamaan Viestintäala 2021 tutkimukseen noin 790 € osuudella.
JATin järjestämät vierailut ja muut tapahtumat ovat osallistujille pääosin ilmaisia. Vain osasta
tapahtumia peritään pieni osallistumismaksu kulujen kattamiseksi ja viime hetken peruutusten
ehkäisemiseksi. Viestintäpäivät, koulutukset ja matkat pyritään järjestämään niin lähelle
omakustannushintaa kuin mahdollista.
Tilikauden alijäämäksi oli budjetissa arvioitu 9 433 euroa ja vuoden 2021 alijäämä oli 9 341,04
euroa. Jäsenmaksuja kertyi 13 140 euroa, mikä jäi arvioita pienemmäksi. JATin pankkitilin saldo
oli vuoden 2021 lopussa 22 285,01, joten taloudellista tilannetta voidaan edelleen pitää hyvänä.

3

3. VUODEN 2021 TAVOITTEET JA TOTEUTUS
JATin vuoden 2021 toimintasuunnitelma vahvistettiin yhdistyksen sääntömääräisessä
vuosikokouksessa 18.3.2021. Vuoden 2021 toiminnan tavoite: Jäsenistön ammatillisia valmiuksia,
verkostoitumismahdollisuuksia ja virkistystä tarjoavien vierailujen ja muiden tapahtumien
järjestäminen säännöllisesti läpi vuoden. Jäsentilaisuuksien tarjoaminen ensisijaisesti
etäosallistumisena johtuen pandemian aiheuttamista kokoontumisrajoituksista.
Suunnitelmissa ollutta ulkomaan opintomatkaa Brysseliin ei voitu pandemiatilanteen vuoksi
toteuttaa.
Vuonna 2021 tapahtumista viestittiin jat.fi-sivustolla, sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjeissä.
Tapahtumat, niiden ajankohdat ja osallistujat
JAT järjesti vuonna 2021 jäsenistölleen 20 tapahtumaa. Tapahtumissa oli yhteensä yli 800
osallistujaa. Viestinnän ala 2021 -tutkimuksen tulosten julkaiseminen järjestettiin yhdessä
Procomin ja Viestin kanssa.
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi vuonna 2021 jatkettiin tapahtumien järjestämistä
webinaareina. Kevätpuolella toteutettiin myös kolme edellisenä syksynä ideoitua
ammattikirjallisuusiltaa.
Myös kaksi uudenlaista tapahtumatyyppiä konseptoitiin: JAT-aamukahvit olivat kestoltaan 45
minuuttia, ja ne sisälsivät noin 10 minuutin alustuksen ja sen jälkeen keskustelua. Toinen uusi
konsepti oli Tuoretta tiedettä, joissa esiteltiin valmistuneita opinnäytetöitä. Tuoretta tiedettä tapahtumat avattiin kaikille alan opiskelijoille.
21.1. Ammattikirjallisuusilta, livehaastattelussa Jaakko Kilpeläinen: Miten maksimoida
mediahuomio ja saada oma viesti näkyviin mediassa?
16.2. Ammattikirjallisuusilta, livehaastattelussa Salla-Maaria Laaksonen: Faktat nettiin!
Asiantuntijaviestintä sosiaalisessa mediassa
19.3. JATin viestintäpäivät, teemana ympäristö – viestintä – tulevaisuus
13.4. Ammattikirjallisuusilta, livehaastattelussa Tiina Raevaara: Miten tieteestä tehdään
yleistajuista?
11.5. JAT-webinaari: Puheenvuoroja viestinnästä poikkeusoloissa
19.5. JAT-webinaari: Uusia tuulia työyhteisöviestinnassä – kolme esimerkkiä Tukesista.
27.5. JAT-aamukahvit: Viestijöiden rooli saavutettavuustyössä
2.6. JAT-webinaari: Tutkitun tiedon teemavuosi esittäytyy JATille
9.6. JAT-aamukahvit: React & share -työkalun käyttö
16.8. JAT-webinaari: Viestijä valmentajana – esimerkkejä Kelasta ja Tilastokeskuksesta
27.8. JAT-aamukahvit: Kuntalainen puhuu, kuuleeko strategia?
13.9. JAT-webinaari: Julkisen hallinnon strategia – työkaluja siilojen räjäyttelyyn
21.9. JAT-aamukahvit: Mediatiedotteen teko – sisäisestä säädöstä sujuvaan prosessiin
7.10. JAT-aamukahvit: viestijä kirjailijana
13.10. JAT-webinaari: Näkökulmia viestinnän johtamiseen julkishallinnossa
27.10. JAT-aamukahvit: Vinkkejä intranetin uudistuksen kynnykselle
11.11. JAT-webinaari: ”Ei ole pitkäksi aika käynyt” – koronaviestinnän kokemuksia
17.11. Webinaari: Viestinnän ala 2021 -tutkimuksen tulokset. Yhteistyössä ProComin ja Viestin
kanssa.
24.11. Tuoretta tiedettä: Viestinnällä vuorovaikutteiseen asiakassuhteeseen
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1.12. JAT-aamukahvit: Uutiskirjeet – turhaa sähköpostin täytettä vai tavoittavaa viestintää?
9.12. Tuoretta tiedettä: Valtaavatko viestijät toimittajan tontin?
JATin ja Procom ry:n välisten yhteistyömuotojen kartoittaminen
Edellinen hallitus oli selvittänyt jäsenien näkemyksiä JATin tulevaisuudesta kyselyllä
helmikuussa 2020. Samalla kysyttiin jäsenten kantaa viestinnän ammattilaisjärjestöjen,
JATin ja ProComin, yhteistyön tiivistämiseen tai yhdistymiseen. Koska JATin sääntöjen
mukaan yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa vähintään kolmen viikon väliajoin
pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä
annetuista äänistä, hallitus valmisteli ehdotuksen jäsenten päätettäväksi. Kokouksista
ensimmäinen pidettiin ylimääräisenä yhdistyksen kokouksena 28.1.2021, kokous
toteutettiin verkkokokouksena. Esityksestä käytiin vilkasta keskustelua ja asiasta
äänestettiin. Ääniä annettiin yhteensä 55, joista 28 oli ei-ääniä ja 27 jaa-ääniä. Hallituksen
ehdotus hylättiin, koska hyväksyminen olisi vaatinut ¾ enemmistön äänistä. Toista
kokousta ei tarvittu ja JAT jatkaa itsenäisenä yhdistyksenä.
4. JÄSENISTÖ
Vuoden 2021 lopussa JATiin kuului 356 jäsentä, joista kymmenen on kunniajäseniä.
Vuoden aikana JATiin liittyi 61 jäsentä, ja yhdistyksestä erosi tai erotettiin yhteensä 52
jäsentä. Jälkimmäinen luku sisältää kahtena peräkkäisenä vuotena jäsenmaksunsa
maksamatta jättäneet seitsemän jäsentä.
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Jäsenistön sijoittuminen eri työpaikkasektoreille vuoden 2021 lopussa:
Sektori
Valtio
Kunta
3. sektori
Oppilaitokset
Seurakunnat
Ei määritelty
Yhteensä

Jäsenmäärä
171
144
13
6
2
20
356

Osuus jäsenistöstä (%)
48,0
40,4
3,7
1,7
0,6
5,6
100,0

JATin sosiaalisen median kanavat ja uutiskirjeet
Verkkosivujen ja jäsenkirjeiden rinnalla JATilla on Twitter-tili, Facebook-ryhmä sekä
LinkedIn-tili. Sosiaalisen median seuraajamäärät kehittyivät huimasti vuoden aikana
seuraavasti: Facebook-ryhmä kasvoi 36 seuraajalla edellisen vuoden loppuun verrattuna,
vuoden lopussa jäseniä oli 454. Facebook-ryhmä on avoin eikä sidottu JATin jäsenyyteen.
Twitterissä yhdistys sai vuoden aikana 141 uutta seuraajaa, seuraajamäärä joulukuussa
2021 oli 1 226.
LinkedIn-tilin seuraajat lähtivät ilahduttavaan kasvuun. Vuoden 2020 lopussa heitä oli 61 ja
vuoden aikana liittyi 126 eli vuoden 2021 lopussa seuraajia oli huikeat 182.
Uutiskirjeiden tilaajia oli vuoden lopussa 363. Toimintavuoden aikana jäsenille lähetettiin
12 uutiskirjettä.
JATin kultaiset ansiomerkit ja kunniajäsenet
JAT ry myönsi vuonna 2021 kultaisen ansiomerkin valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi
Anttikoskelle ja Lahden kaupungin viestintäjohtaja Heini Moisiolle.
JATin kunniajäseniksi nimettiin vuonna Päivi Kari ja Sari-Leena Lund. Kunniajäsenet eivät
suorita vuosittaista jäsenmaksua.
5. VIESTINNÄN EETTINEN NEUVOTTELUKUNTA VEN
JATin edustajina Viestinnän eettiseen neuvottelukuntaan kuuluivat puheenjohtaja Nilla
Hietamäki sekä varahenkilönä Helena Torkko.
6. YLEISTÄ JATISTA
JAT on julkisen alan viestijöiden verkosto, josta jäsenet saavat vinkkejä siihen, miten
julkisen alan viestintää toteutetaan toimivasti, tehokkaasti ja luovasti. Mukana on
viestinnän ammattilaisia monenlaisista julkisen alan organisaatioista.
Yhdistää järjestää erilaisia koulutuksia läpi vuoden. Julkisen sektorin viestintää toteutetaan
yleensä niukoilla resursseilla ja pienillä koulutusmäärärahoilla. Sen vuoksi JAT haluaa
tarjota jäsenilleen hyödyllisiä ja ajankohtaisia koulutustilaisuuksia ja tapaamisia.
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JATin tapahtumat toteutetaan useimmiten verkossa, joten osallistuminen onnistuu
olinpaikasta riippumatta. Tapahtumia järjestetään eri kellonaikoihin – JAT-aamukahvit
nautitaan lyhyen alustuksen ja keskustelun merkeissä jo ennen aamuyhdeksää, kun taas
JAT-webinaarit alkavat yleensä aikaisintaan klo 15 ja kestävät tunnista puoleentoista.
JATin visio:
Olemme aktiivinen ja vetovoimainen verkosto, joka yhdistää julkisen alan viestijät kautta
maan. Toimintamme perustuu aina jäsenistön ajankohtaisiin toiveisiin ja tarpeisiin.
Olemme helposti lähestyttävä ja jäsenten arvostama yhteisö, joka on tunnettu
laajemminkin viestijöiden ja koko julkisen alan keskuudessa.

