
  Inarin Jhl 674  2019 
  
YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA  
 

 

Toiminta/tehtävä Tavoite/toimenpiteet Vastuuhenkilöt Missä ja milloin Talousarviossa 
varattu summa 

Arviointi 
(jatkuvaa) 

Järjestötoiminta  

Jäsenhankinta,  
jäsenkiinnittyminen ja 
järjestämistyö 
 
Vuoden painopiste! 
 

Koulutiedottaja kiertää 
opiskelupaikat: Jäsenmäärän 
lisääminen, tietoa Ay-toiminnasta. 
Maahanmuuttajien huomioiminen: 
kertoa liitosta kahvituksen kera. 

hallituksen jäsenet 
koulutiedottaja 
luottamusmiehet 
Pääluottamusmies 

Koko vuosi 
 

 Hallitus 

Yhdistyksen toiminnan 
arviointi ja kehittäminen  

Joka kokouksessa käydään läpi 
suunnitelma ja arvioidaan jo 
tehdyt tavoitteet 
- jäsentietojen päivitys ja ajan 
tasalla pitäminen 
- lähipalvelu yhdessä 
aluetoimiston kanssa 

hallituksen jäsenet, 
luottamusmiehet 
 
puheenjohtaja, 
sihteeri ja 
pääluottamusmies 

Koko vuosi  Hallitus 

Järjestöllisten valmiuksien 
nostaminen  

Varmistaa yhdistyksen valmius 
järjestöllisiin toimenpiteisiin 
- työtaisteluvastaavan valinta ja 
tehtävien määrittely 

puheenjohtaja Tammikuu 
 
 
 
 
 
 

  

Yhteiskuntavaikuttaminen 
 

Eduskuntavaalit: mahdollisen 
oman jäsenen tukeminen: 
rahallinen tuki, kampanjoinnissa 
tukeminen. 
Jäsenien äänestysaktiivisuuden 
lisääminen: mainonta 
sosiaalisessa mediassa, 
ehdokkaan esitteleminen 

hallituksen jäsenet, 
luottamusmiehet, 
kaikki aktiivit ja 
jäsenet 

Vaalikampanjan ajan  
 
 
 
 
 
 

  

Yhdistyksen vapaa-ajan 
toiminta 

Kysely jäsenistölle.  
Keilaus, ruokailu Saariselkä  
Inarin järven risteily 

Puheenjohtaja 
Keijo 

4.9.2018 
Helmikuu -19 
Elo / syyskuu -19 
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Toiminta/tehtävä Tavoite/toimenpiteet Vastuuhenkilöt Missä ja milloin Talousarviossa 
varattu summa 

Arviointi 
(jatkuvaa) 

Jäsenten kohtaaminen Tehdä tutuksi luottamustoimintaa, 
tutustua jäseneen: 
henkilökohtainen tapaaminen 
neutraalissa paikassa. Nuorten 
peli / pizza ilta pubissa. 

Nuorisovastaava, 
luottamusmiehet 

Koko vuosi   

Sote / Maku 
Muuttuva yhteiskunta / 
yksityistäminen 

Ajan tasalla pysyminen: yleinen 
media keskustelu, tiedotteet 
Huomioi: yksityisalalle 
luottamusmies 

  
 
Syyskuu  

  

Ohjesääntö  Käydään läpi kokouksessa  puheenjohtaja Tammikuu    

Edunvalvonta 

Paikallisen ja alueellisen 
edunvalvontakyvyn 
korottaminen 

Ratkaisujen etsiminen 
edunvalvonnan epäkohtiin, 
vertaistuen ja osaamisen 
vahvistaminen 
-yhdistyksen 
luottamusmiestapaamiset 
- uusien luottamusmiesten ja 
työsuojeluvaltuutettujen 
hankkiminen 
Koulutuksiin kannustaminen 

hallituksen jäsenet, 
luottamusmiehet 
 
 
pääluottamusmies 

 
 
 
 
1 krt / kk 

  

Yhteistyön vahvistaminen 
 

Edunvalvontaympäristön 
muutoksen hallinta yhteistyössä,  
- yhdistyksen luottamusmiesten ja 
työsuojeluvaltuutettujen kanssa, 
työsuojelun uutiset kentältä  

puheenjohtaja 
hallituksen jäsenet, 
luottamusmiehet 
työsuojeluvaltuutetut 
 
 

   

 Kentälle enemmän joustavuutta: 
työpaikkakäynnit, kohtaamiset 
jäsenten kanssa.  

luottamusmiehet    
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Toiminta/tehtävä Tavoite/toimenpiteet Vastuuhenkilöt Missä ja milloin Talousarviossa 
varattu summa 

Arviointi 
(jatkuvaa) 

Työnantajan organisaatio- ja 
rakennemuutokset 

Kartoitetaan muutoksia, miten 
vaikuttaa yhdistykseen / jäseneen: 
Seurataan sote / maku 
edistymistä  

Hallitus  Jatkuva    

Luottamusmiehet / työpaikan 
yhteyshenkilöt  

Saada joka ammattialalle oma 
luottamusmies / yhteyshenkilö 

Hallitus Koko vuosi   

Kestävä kehitys / ekologia  Hallitus Jatkuva    

Koulutus 

Koulutussuunnitelman 
laatiminen 

Varmistaa yhdistyksen 
toimihenkilöiden osaaminen, tuki 
ja verkostoituminen 
- edunvalvonta- ja järjestökurssit 
 
- omaYhdistys 
- järjestäjäkurssit 
 
- verkkokurssit 
- työttömyysturva/ eläkeillat 
- keva koulutus 
 
 
 
- yhdistyksen oma kurssi  
(järjestöllisten valmiuksien 
nostaminen, jatkokoulutus kevään 
2018 koulutukseen) 

Kaikki 
yhdistystoimijat  
 
Aluetoimisto, 
Tarja, Virpi 
Aluetoimisto 
 
 
Tiedottaminen, 
mainostaminen 
facebook, s-posti, 
kotisivut 
Luottamusmiehet 
 
Tarja, Tero ja Visa 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jatkuva 
 
 
 
 
 
Helmikuu 2019 
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Jäsenkoulutukset 
 

Jäsenien aktivointi, saada uusin 
tieto / taito  
- ammattiala illat (ruokahuolto, 
koulunkäynninohjaajat) 
 
- JHL-opiston uusien jäsenten 
kurssit, ajankohtaispäivät ja 
ammatilliset opintopäivät 

    

Tiedotus: mitä, kenelle, milloin ja miten 

Jäsentietojen päivitys Kaikkien yhteystiedot ajan tasalle, 
henkilökohtainen yhteydenotto 
(puhelu) 

Puheenjohtaja, 
sihteeri, 
pääluottamusmies 

koko vuosi   

Tiedotuskanavien kuntoon 
laittaminen 

Yhdistyksen toiminnan näkyväksi / 
tutuksi tekeminen työpaikoilla ja 
työnantajan järjestämissä 
tilaisuuksissa 
- kotisivut kuntoon ja some 
kanavat käyttöön 
- tarkistetaan työpaikkojen 
ilmoitustaulut kuntoon 
(yhdistyksen tiedot, liiton oppaat, 
esitteet) 
Some päivittäjien koulutus, 
kotisivujen päivittäjälle 
materiaalia. 
- Työttömien jäsensivut: 
tatsi.org/lapin taikaa 

Hallituksen jäsenet 
ja luottamusmiehet 
 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja, 
pääluottamusmies  

koko vuosi 
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YHDISTYKSEN TOIMINTAKALENTERI 
  

2019  Tapahtuma Paikka  Aika 

Tammikuu Hallituksen kokous 
Työpaikkakäynnit 
Luottamusmies tapaaminen  
Yhdistyksen talouskatsaus 
 

 Kk toinen maanantai 

Yhdistyksen toimitettava ilmoitus toimihenkilöistä ja toimintasuunnitelma aluetoimistoon  viimeistään 31.1. 

Helmikuu Työpaikkakäynnit 
Luottamusmies tapaaminen  

  

Hallituksen kokous  
- yhdistyksen kevätkokouksen kokouskutsu 
(Liiton edustajiston kevätkokoukselle tehtävä aloitteet 2 kk ennen edustajiston kevätkokousta) 
Edellisen vuoden IV neljänneksen jäsenmaksupalautus tilitetään yhdistykselle viikolla 8 

 Kk toinen maanantai 

Hallituksen koulutus Tero Strand ja Visa Tammi 
Jäsenpäivä: keilaus ja ruokailu Saariselkä 2.2.2019 

  

Maaliskuu Eduskunta vaalit: ehdokashakemusten jättöpäivä: 05.03.2019  
Työpaikkakäynnit 
Luottamusmies tapaaminen  

  

Hallituksen kokous 
- kevätkokouksen asioiden valmistelu  

 Kk toinen maanantai 

   

Huhtikuu Eduskuntavaalien vaalipäivä: 14.04.2019  

Hallituksen kokous 
Kevätkokous  
- edellisen vuoden toimintakertomus  
- tilinpäätös 
Luottamusmies tapaaminen  

 Kk toinen maanantai 



  2019 
  
YHDISTYKSEN TOIMINTAKALENTERI 
  

Toukokuu Hallituksen kokous 
Työpaikkakäynnit  
Luottamusmies tapaaminen  
Kuluvan vuoden I neljänneksen jäsenmaksupalautus tilitetään yhdistykselle viikolla 21 
Opiskelijoiden stipendit 

 Kk toinen maanantai 

Kesäkuu Hallituksen kokous 
Yhdistyksen talouskatsaus 

 Kk toinen maanantai 

Heinäkuu LOMA LOMA LOMA 

Elokuu Hallituksen kokous 
- yhdistyksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelman suunnittelu 
Jäsenpäivän suunnittelu 
Kuluvan vuoden II neljänneksen jäsenmaksupalautus tilitetään yhdistykselle viikolla 34 
(Liiton edustajiston syyskokoukselle tehtävä aloitteet 2 kk ennen edustajiston syyskokousta) 

 Kk toinen maanantai 

Syyskuu Työpaikkakäynnit 
Hallituksen kokous 
- yhdistyksen syyskokouksen kokouskutsu 
- toimintasuunnitelmaesitys syyskokoukselle 
- talousarvioesitys syyskokoukselle 
Jäsenpäivä: Inarijärven risteily 

 Kk toinen maanantai 

Lokakuu Hallituksen kokous 
Työpaikkakäynnit  
Luottamusmies tapaaminen 
- Reilun kaupan viikko 

 Kk toinen maanantai 

Marraskuu Hallituksen kokous  
Syyskokous ajalla 1.10.-30.11. 
- yhdistyksen toimintasuunnitelma (liiton ohjeistukseen pohjautuva) 
- yhdistyksen talousarvio 
Työpaikkakäynnit 
Kuluvan vuoden III neljänneksen jäsenmaksupalautus tilitetään yhdistykselle viikolla 47 
Kohderyhmä ei tiedossa, kahvitilaisuus 

 Kk toinen maanantai 

Joulukuu Hallituksen kokous  Kk toinen maanantai 

 


