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Informaatiotutkimuksen yhdistyksen toimintavuosi 2021 oli pandemian
sävyttämä. Kaikki yhdistyksen tapaamiset hallituksen kokouksista syysseminaariin pidettiin verkossa Teamsin välityksellä.
Teknisesti nämä
tapaamiset onnistuivat hyvin, elettiinhän toista koronavuotta ja verkkokokouksiin ja -seminaareihin oli jo edellisenä vuonna totuttu.
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Toiminnan painopisteet: lehti ja seminaarit
Tieteellisen yhdistyksen toiminnan keskeisiä kulmakiviä ovat alan ajankohtaisen tutkimustiedon jakaminen ja verkostoituminen. Yhdistyksen julkaisema Informaatiotutkimus-lehti onkin ollut kenties keskeisin tapa uuden
tiedon jakamisessa etenkin näin korona-aikaan. Vuoden viimeinen numero
olikin lehden 40-vuotisjuhlanumero. Lehti julkaisi vuonna 2021 yhden
numeron myös yhteistyössä Rajapinta-yhdistyksen kanssa.
Yhdistys järjesti syysseminaarin, jonka teemana oli ”Informaatioalan
ammattilaisia vaan millaisia? Koulutuksen painopisteet ja työelämäntarpeet”. Seminaari onnistui hyvin ja kirvoitti keskustelua eri näkökulmista.
Omalta osaltaan se antoi eväitä koulutuksen suunnitteluun ja visioi tulevaisuuden tarpeita. Kevätseminaaria ei valitettavasti voitu koronan takia
järjestää.
Toiveikkaana tulevaisuuteen
Etäseminaareilla ja -kokouksilla on etunsa ja haittansa. Monelle osallistuminen tapahtumaan on helpompaa, kun matkaa toiselle paikkakunnalle ei
tarvitse tehdä. Toisaalta seminaarien keskeinen tavoite on herättää keskustelua ja antaa mahdollisuus mielipiteiden vaihtoon. Valitettavan usein juuri
keskusteluosio jää laimeammaksi kuin perinteisessä seminaarissa, jossa
debattia käydään kasvokkain. Verkkoseminaarit eivät myöskään edistä
verkostoitumista samalla tavoin kuin kollegan kohtaaminen kasvokkain.
Epäviralliset taukokeskustelut ja iltatilaisuudet ovat tärkeitä juuri verkostoitumisen kannalta.
Tätä kirjoitettaessa Aluehallintovirasto on luopunut rajoituksista ja
Informaatiotutkimuksen päivät voidaan järjestää syksyllä 2022 perinteiseen
tapaan. Vihdoinkin kollegat voivat kohdata kollegoja muutenkin kuin verkossa
ja vaihtaa ajatuksia, seurata esityksiä ja osallistua keskusteluun kasvokkain.
Me elämme kriisien keskellä: pandemian lisäksi maailmanpoliittinen
tilanne on tulenarka. Näinä aikoina informaatiotutkimuksella on erityinen
tehtävä: tiedon oikeellisuuden puolustaminen. Vaikka disinformaation varjot
ovat synkkiä juuri nyt, jonkun tulee puolustaa oikeaa informaatiota ja osoittaa
että totuus ei pala tulessakaan, kuten sanonta kuuluu. Tutkijoilla on tässä iso
ja merkittävä rooli totuudenmukaisen tiedon puolustajina.
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