Toimintasuunnitelma JHL 674 ry
2018
Toiminta/tehtävä

Tavoite/toimenpiteet

Vastuuhenkilöt

Missä ja milloin

Tehdään jäsenkartoitus
ammattinimikkeistä ja
työpaikoista

Ammattinimikkeiden ja
työpaikkojen listaus sekä päivitys

jäsenasiainhoitaja,
pääluottamusmies

Tammikuu / helmikuu

Jäsenhankinta ja
jäsenkiinnittyminen

Saada alueellinen koulutiedottaja,
uusien sekä ammattiin
valmistuvien jäsenten
huomioiminen, lisätään
työpaikkakäyntejä,

hallituksen jäsenet
jäsenhankkijat
luottamusmiehet
aluetoimisto

Koko vuosi

Yhdistysrakenteeseen liittyvät
toimenpiteet

Saada hallitus entistä
toimivammaksi ja
monipuolisemmaksi. Pyrimme
laajentamaan toimintaa
nuorisojaostolla, vapaa-ajan
toimikunnalla

hallituksen jäsenet

Koko vuosi

Järjestöllisten valmiuksien
nostaminen

Jaetaan hallituksen jäsenille sekä
luottamusmiehille oma
toimintamalli esim. työtaistelut

hallituksen jäsenet,
luottamusmiehet

Tammi - helmikuu

Jaostotoiminta

Kohdennus nuoriin ja
maahanmuuttajiin unohtamatta
muuta jäsenistöä

hallituksen jäsenet,
luottamusmiehet

Koko vuosi

Yhdistyksen vapaa-ajan
toiminta jäsenille

Suunnitellaan perhetapahtumaa
Vasatokkaan / Kylpylä / Angry
Birds puisto. Vanhainkotiin
”ulkoilu” päivä, vanhusten viikko
lokakuun ensimmäisen
sunnuntain jälkeinen viikko
JHL jäsenristeily 1-2.9.2018

Hallitus

2 krt / vuodessa

Talousarviossa
varattu summa

Arviointi
(tekemisen jälkeen)

Järjestötoiminta

Vuoden painopiste!

JHL/järjestöpalveluyksikkö, elokuu 2017

Hallituksen kokous

Toimintasuunnitelma JHL 674 ry
2018
Toiminta/tehtävä

Tavoite/toimenpiteet

Vastuuhenkilöt

Missä ja milloin

Etsitään ratkaisuja
edunvalvonnan epäkohtiin

Luottamusmies tapaamiset

Pääluottamusmies

Kuukausittain

Järjestetään tapaaminen
tärkeimpien
yhteistyökumppanien kanssa

Tutustuminen aluetoimiston
henkilöstöön,
työnantajan edustajat ja jäsenet
(kutsu)

Hallitus

Tammikuu

Luento tai tapahtuma yhdessä
muiden järjestöjen kanssa

Hallituksen kokouksen alla
kahvihetki paikallisyhdistysten
toimijoille (puh joht ja sihteeri)

Hallitus

Maaliskuu

Yhdistyksen tai yhdistysten
luottamusmiestapaamiset

Vertaistuki, toiminnan tukeminen
ja osaamisen vahvistaminen,
yhteisymmärrys

pääluottamus

Muiden yhdistysten
pääluottamusmiehet
ennen yt kokousta.
Alakohtaisille
luottamusmiehille
1krt /kk

Yhdistyksen omat kurssit ja
liiton kurssit

Yhdistyksen toimihenkilöt ja
luottamusmiehet käyvät
tarvittaessa edunvalvonta- ja
järjestökoulutukset

hallitus,
luottamusmiehet

Helmikuu

Viestintäkurssi

Hallituksen jäsenten
viestintätaitojen parantaminen

hallituksen jäsenet

Helmikuu Rovaniemi

Jäsenkoulutus

Järjestetään koulutusta omalle
paikkakunnalle.

Hallitus

Paikallinen sopiminen –
koulutus

Yhdistyksen hallituksen jäsenten
ja luottamusmiesten koulutus

Aluetoimiston
kanssa

Talousarviossa
varattu summa

Arviointi
(tekemisen jälkeen)

Edunvalvonta

Koulutus

JHL/järjestöpalveluyksikkö, elokuu 2017

Syyskuu

Hallituksen kokous

Toimintasuunnitelma JHL 674 ry
2018
Toiminta/tehtävä

Tavoite/toimenpiteet

Vastuuhenkilöt

Missä ja milloin

Tiedotus: mitä, kenelle, milloin ja miten
Jäsenkirjeet/viestit

Jäsenten tavoittaminen ja
tiedottaminen uuden hallituksen
kokoonpanosta ja toimintatavoista

sihteeri /
jäsenasiainhoitaja

koko vuosi

Tiedotuskanavat kuntoon
(ilmoitustaulut, kotisivut,
facebook , jäsenten
sähköpostiosoitteet,
paikallislehti / motiivi ym.)

Näkyvyyden
parantaminen/tiedottaminen

hallituksen jäsenet

Tarvittaessa

Liiton esitteiden ja oppaiden
esille tuominen työpaikoilla

Tiedottamisen kohdentaminen
oikealle ammattiryhmälle/jäsenille

JHL/järjestöpalveluyksikkö, elokuu 2017

Yhteiskuntavaikuttaminen
hallitus ja
luottamusmiehet

Talousarviossa
varattu summa

Arviointi
(tekemisen jälkeen)

Toimintasuunnitelma JHL 674 ry
2018
2018

Tapahtuma

Paikka

Tammikuu

Hallituksen kokous
Jäsenkartoitus, nimikkeet ja työpaikat jäsenhankintaa
Työtaisteluohjeistus
Presidentinvaalien ensimmäinen vaalipäivä
Luottamusmiestapaaminen

Kunnantalo Lounatuuli

Helmikuu

Hallituksen kokous
Hallituksen koulutus 10-11.2.2018
Työpaikkakäynti
Hallitus toimivammaksi
Luottamusmiestapaaminen
Presidentinvaalien toinen vaalipäivä tarvittaessa

Kunnantalo Lounatuuli

Maaliskuu

Hallituksen kokous, vierailevat luottamushenkilöt
Työpaikkakäynti
Luottamusmiestapaaminen

Kunnantalo Lounatuuli

Huhtikuu

Hallituksen kokous kevätkokous asiat
KEVÄTKOKOUS
Työpaikkakäynti
Luottamusmiestapaaminen

Kunnantalo Lounatuuli

Toukokuu

Hallituksen kokous
Työpaikkakäynti
Luottamusmiestapaaminen
Opiskelijastipendi

Kunnantalo Lounatuuli

Kesäkuu

Hallituksen kokous
Vanhainkoti vierailu, kalakestit (savustetaan siikaa)

Kunnantalo Lounatuuli

Heinäkuu

LOMA

LOMA

Elokuu

Hallituksen kokous
Opiskelijoiden tapaaminen Saakissa

Kunnantalo Lounatuuli

JHL/järjestöpalveluyksikkö, elokuu 2017

Aika

LOMA
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2018
Syyskuu

Hallituksen kokous
Luottamusmiestapaaminen
Paikallinen sopimuskoulutus
Kooste opiskelijatapaamisista
Jäsenristeily

Kunnantalo Lounatuuli

Lokakuu

Hallituksen kokous syyskokous asiat
Luottamusmiestapaaminen

Kunnantalo Lounatuuli

Marraskuu

Hallituksen kokous
SYYSKOKOUS
Luottamusmiestapaaminen

Kunnantalo Lounatuuli

Joulukuu

Hallituksen kokous

Kunnantalo Lounatuuli

JHL/järjestöpalveluyksikkö, elokuu 2017
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Muuta toimintasuunnitelmaan liittyvää:
Järjestötoiminta
Yhdistys järjestää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset ja tarpeen vaatiessa yleiskokouksia.
Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa pääsääntöisesti ensimmäisenä tiistaina ja tarpeen vaatiessa.
Palkkiot:
Puheenjohtajalle, sihteerille, taloudenhoitajalle, pääluottamusmiehelle, jäsenasiainhoitajalle ja mökkiemännälle maksetaan palkkiota 300€/vuosi ja
kotisivujen ylläpitäjälle 200€/vuosi sekä mökki-isännälle maksetaan laskua vastaan enintään 300€ suuruinen kulukorvaus.
Jäsenistö:
Jäsenistön muistaminen:
Hallituksen jäsenet ja luottamusmiehet käyvät jäsenten syntymäpäivillä ja eläkkeelle jääntitilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan. 50 ja 60 vuotta
täyttäviä jäseniä muistetaan 25 € arvoisella lahjakortilla tai kukkakimpulla. Ammattiin valmistuvia jäseniä muistamme 50 € suuruisella stipendillä.
Aktiivijäseniä muistetaan 40 € arvoisella lahjakortilla.
Lehtietu:
Yhdistyksen lehtietu on 8.50€/jäsen. Lehtietu käytettävissä Kansan Tahtoon ja Pohjolan Työhön
Talous:
Talousarvioon varataan määrärahat koulutus-, vapaa-ajan-, yhdistys- ja mökkitoiminnalle.
Tapahtumiin ja retkiin osallistumisesta ja omavastuista päättää hallitus erikseen.
Koulutus:
Yhdistys maksaa kurssimaksun hallituksen hyväksymistä Lapin alueen koulutuksista.
Kulukorvausta maksetaan kunnan ulkopuolella tapahtuvista koulutuksista seuraavasti: Yhdistys- ja luottamusmiestoimintaan liittyvästä
koulutuksesta 15€/matkapäivä, jos liitolta ei saa päivärahaa. Ansionmenetystä, majoituskorvausta ja päivärahaa maksetaan hallituksen päätöksen
mukaisesti sellaisesta koulutuksesta, josta on suoranaista hyötyä yhdistyksen toimintaan.
Mökki:
Mattojärven mökki on edelleen jäsenistön käytössä. Talousarviossa varataan määrärahaa mökin ylläpitotöihin ja tarvittaviin hankintoihin.
Käyttökorvausta peritään ma - pe 10€/vrk tai pe - su 15€/vrk. Aktiivitoimijat ja talkoolaiset voivat käyttää mökkiä maksutta.
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