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Toiminta/tehtävä Tavoite/toimenpiteet  Vastuuhenkilöt Missä ja milloin Talousarviossa 

varattu summa 
Arviointi 
(jatkuvaa) 

Jäsenhankinta, järjestämistyö ja jäsenkiinnittyminen 
 Työpaikka vierailut. Koulu 

vierailut. Etujen kertominen: 
hyvät koulutukset, jäsenedut 
(vertailu ytk ja liiton välillä). 
Mahdollinen oma / JHL:n 
jäsenviikko. Yhteydenpito 
jäseniin sähköisillä 
palveluilla. Stipendien jako 
opiskelijoille / koululaisille. 
Oma Jhl esite jäsenille. Liiton 
sivujen mainostaminen 
tiedotteissa, somessa, 
yhdistyksen omilla sivuilla 

Luottamusmiehet, 
koulutiedottaja, hallitus, some 
päivittäjä 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toukokuu 2022 

  

      

Paikallisen edunvalvonnan ja järjestöllisen voiman vahvistaminen 
 Näkyvyyden parantaminen: 

ilmoitustaulut kuntoon, 
yhteystieto päivitykset. 
Varmistetaan yhdistyksen 
valmius järjestöllisiin 
toimenpiteisiin. Työpaikkojen 
yhteyshenkilöiden kartoitus ja 
yhteiset tapaamiset. Sote ja 
Hyte koulutukset sekä 
vaikutuksien kartoittaminen 
työpaikoilla. Aluevaalien 
materiaalia työpaikoille. 

Luottamusmiehet, hallitus Tammikuu 2022 
 
 
 
 
 
Tammikuu 2022 
 
 
 
 
Tammi/ helmi 

  

      

Jäsenten työehtojen parantaminen 
 Edunvalvontaketjun 

tunnettavuuden 
vahvistaminen: yhteystiedot, 
oma luottamusmies esittäytyy 
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työpaikalla, paikallisen 
sopimisen mahdollistaminen, 
aktiivinen luottamusmies 
toiminta, keinoja työolojen 
parantamiseen (kysely 
jäsenistölle). 
Työsuojeluorganisaatiosta 
tiedottaminen. 

 
 
 
 
Kysely helmikuu 
2022 
 
Tammikuu 2022 

      

 Ammattialatoiminnan vahvistaminen 
 Ammattialaillat: 

Ruokapalvelu, lähihoitajat. 
Luottamusmiestapaamiset -> 
vertaistuki, koulutukset.  
Liiton kohdennetut 
koulutukset omalle 
jäsenistölle 

Aluetoimistolta kouluttaja. 
 
 
Luottamusmiehet 

Ruokapalvelu 
keväällä 2022 
Tapaamiset joka 
kk hallituksen 
kokouksen 
jälkeen.  

  

      

Koulutus: mitä, kenelle, milloin ja miten 

Hallituksen koulutus 
päivä 

Uuden hallituksen ja aktiivien 
sisäänajo / opastus koulutus 

Puh.joht., siht., aluetoimisto Paikallisesti / 
webinaari sekä 
opisto / 
aluetoimisto. 
Heti 
alkuvuodesta 

300  

Lm ja aktiivien 
koulutusta / sekä 
ammatilliset koulutukset 
jäsenille 

Tietoa ja taitoa työhön, 
ammattiala illat, Rapu, 
Lähihoitajat, henkilökohtaiset 
avustajat, Pph 

Liitto / aluetoimisto Opisto / 
etäkoulutus 

300  

Tiedotus: mitä, kenelle, milloin ja miten 

Jäsenkirjeet, 
sähköpostit, FB sivut, 
kotisivut (alakohtaisille 
jäsenille) 

Tieto koulutuksiin saatava 
jäsenistölle 

Luottamusmiehet, 
tiedotusvastaavat 

Työpisteet, 
tiedotuskanavat, 
sähköpostilla 
oman 
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edustettavien 
koulutukset 

      

Yhteiskuntavaikuttaminen (YKV); mitä, kenelle, milloin ja miten 
 Paikallislehti Inarilainen 

mukaan tapahtumiin 
Markkinatapahtumissa info 
piste, Koulut ja 
ammattioppilaitokset 
(Nuorten / opiskelijoiden ja 
maahanmuuttajat 
huomioiminen) 
Lautakuntien jäseniä 
kutsutaan kokoukseen. 

Puh.joht., ym. aktiivit Ivalon ja Inarin 
kylällä 
 
 
 
 
 
 
tammikuu / 
helmi 

  

Muut ammattiliitot 
tapaamiset, opiskelijat 

Kouluilla käynnit ja infoa 
JHL:stä, SAKK-kouluvierailu 
elo/syyskuussa  
 

Pääluottamusmies/ 
koulutiedottaja 

   

     

Yhdistyksen vapaa-ajan 
toiminta 

Valjakkoajelu/perhetapahtuma  
omat jäsenet 
 

 Kaamosrannan ryhmäkodin 
lettukestit  
 
Männikön lauluhetki / 
koiravierailu  

 
 pikkujoulut  

marras/joulukuussa  
 

 Hallituksen kauden 
päättäjäiset 
 
Mattojärven talkoot kevät ja 
syksy 

 Järveläisen 
Annilla 
maaliskuussa 
Kesäkuu 
 
 
Lokakuu 
 
 
Marras / 
joulukuu 
 
 
Joulukuu 
 
 

 
500 
 
100 
 
 
 
 
 
1500 
 
 
 
500 
 
 
300 
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2022  Tapahtuma Paikka  Aika 

Tammikuu Hallituksen kokous 
Luottamusmiestapaaminen 
Työpaikkojen yhteyshenkilöiden kartoitus sekä yhteinen tapaaminen 
Ilmoitustaulut kuntoon työpaikoilla 
Lautakuntien jäsenten kutsuminen kokoukseen 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tammikuun 
loppupuoli 

Helmikuu Hallituksen kokous 
- toimintakertomus ja tilinpäätös 
- kevätkokouksen kokouskutsu 
Työpaikka käynnit  
Luottamusmies tapaaminen 
Toiminnan- ja tilintarkastuksen valmistelu 
Valjakkoajelu / perhetapahtuma Järveläisen Annilla 
Keinoja työolojen parantamiseen kysely jäsenistölle 
Edustajistovaalit 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sähköposti 

 

Maaliskuu Hallituksen kokous 
- kevätkokouksen asioiden valmistelu 
Työpaikka käynnit 
Luottamusmies tapaaminen 
Kevätkokous ajalla 1.3 - 30.4  
- edellisen vuoden toimintakertomus 
- tilinpäätös 

  

Huhtikuu Hallituksen kokous 
Työpaikkakäynnit 
Luottamusmies tapaaminen 
Toimintakertomuksen valmistelua  

  

Toukokuu Hallituksen kokous 
Työpaikkakäynnit 
Luottamusmies tapaaminen 
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Kesäkuu Hallituksen kokous 
Luottamusmies tapaaminen 
 

  

Heinäkuu Loma   

Elokuu Hallituksen kokous 
Luottamusmies tapaaminen 

  

Syyskuu Hallituksen kokous 
Luottamusmies tapaaminen 
SAAK-kouluvierailu 
Koivikon lettukestit 

  

Lokakuu Hallituksen kokous 
Työpaikkakäynnit 
Luottamusmiestapaaminen 
Syyskokous ajalla 1.11 – 15.12 
-yhdistyksen toimintasuunnitelma  
-yhdistyksen talousarvio 

  

Marraskuu Hallituksen kokous 
Työpaikkakäynnit 
Luottamusmies tapaaminen 
Pikkujoulut   

  

Joulukuu Hallituksen kokous 
Luottamusmies tapaaminen 
Ilmoitus toimihenkilöistä ja toimintasuunnitelma aluetoimistoon 
Hallituksen kauden päättäjäiset 

  

 


