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Strategiset painopistealueet 2023 
1. Jäsentemme toimeentulon, työehtojen ja työmarkkina-aseman parantaminen 
2. Työpaikkojen järjestäytyminen, toimiva yhdistys ja osaavat aktiivit 
3. Kilpailukykyiset jäsenedut ja jäsenpalvelut 
4. Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja joukkovoiman vahvistaminen 
5. Yhteiskunnallisen vaikutusvallan kasvattaminen 

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

Arviointi 

1. Jäsentemme toimeentulon, työehtojen ja työmarkkina-aseman parantaminen 

Paikallisen ja 
alueellisen 
edunvalvontakyvyn 
vahvistaminen 

Ratkaisujen etsiminen 
edunvalvonnan 
epäkohtiin, vertaistuen 
ja osaamisen 
vahvistaminen 
Edunvalvonta ketjun 
työjaon tarkentaminen: 
luottamusmiestapaami
set, 
luottamusmiesklubit 
Uusien 
luottamusmiesten ja 
työsuojeluvaltuutettuje
n hankinta ja koulutus 

hallituksen jäsenet 
luottamusmiehet 
 
 
 
luottamusmiehet 
aluetoimisto 

koko vuosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tarvittaessa 

 hallitus 
luottamusmieskokouk-
set 
jaostojen 
kokoontumiset 

Järjestöllisten 
valmiuksien 
nostaminen 

Varmistaa yhdistyksen 
valmius järjestöllisiin 
toimenpiteisiin 
Työtaisteluvastaavan 
valinta ja tehtävien 
määrittely 

hallituksen jäsenet, 
luottamusmiehet, 
työjaosto, hallitus 

koko vuosi 
 
 
hallituskausittain 

 hallitus 

Kartoitetaan 
edunvalvonnan 
epäkohtia 
 
 
 

Epäkohtien 
korjaaminen 

luottamusmiehet 
hallituksen jäsenet 

koko vuosi  luottamusmiespalave-
rit  
hallitus 
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2. Työpaikkojen järjestäytyminen, toimiva yhdistys ja osaavat aktiivit 

Yhdistyksen toiminnan 
arviointi ja 
kehittäminen 
 
Lähipalvelu = yhteistyö 
aluetoimiston ja 
yhdistysten välillä 

Säilyttää toimiva 
yhdistysrakenne 
uudistuvassa 
ympäristössä 
Lähipalvelu yhdessä 
aluetoimiston kanssa 
Jäsenpalautteen 
kerääminen mm. 
yhdistyksen 
tilaisuuksissa 
Kehityskeskustelut 
yhdistyksen 
toiminnasta 

hallituksen jäsenet 
 
 
 
aluetoimisto 
 
hallituksen jäsenet 
 
 
 
luottamusmiehet 
aluetoimisto 

koko vuosi 
 
 
 
 
 
koko vuosi 
 
 
 
kerran vuodessa 

 hallitus 
 
 
 
 
 
hallitus 

Päivitetään listaa 
ammattinimikkeistä ja 
työpaikoista 

Ennakkotietoa 
tulevaisuuden 
suunnitteluun ja 
vertailu edelliseen 
vuoteen 

jäsenasiainhoitaja 
luottamusmiehet 

koko vuosi  hallitus 

Yhteistyön 
vahvistaminen 

Edunvalvontaympärist
ön muutoksen hallinta 
yhteistyössä muiden 
yhdistysten, järjestöjen 
ja yhdistyksen 
luottamusmiesten sekä 
työsuojeluvaltuutettuje
n kanssa 
Tapahtumat 
yhteistyökumppaneide
n kanssa 
Luottamusmiesklubit 
Työsuojeluklubit 

puheenjohtaja 
hallituksen jäsenet 
luottamusmiehet 
työsuojeluvaltuutetut 
 
 
 
 
 
 
 
aluetoimisto 

koko vuosi  hallitus 
luottamusmiehet 

Luottamusmies- ja 
työsuojeluvaalit 

Ehdokkaat työsuojelu- 
ja 

hallitus 
luottamusmiehet 
työsuojeluvaltuutetut 

tarvittaessa   
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luottamusmiesvaaleihi
n 

Hallituksen jäsenten ja 
aktiivien koulutus 

Perehdyttäminen ja 
sitouttaminen tehtäviin 
Koulutussuunnitelman 
laatiminen 

kaikki yhdistystoimijat  tammikuu 
 
tarvittaessa 
yhteistyössä 
aluetoimiston kanssa 

 hallitus 

3. Kilpailukykyiset jäsenedut ja jäsenpalvelut 

Yhdistyksen omat 
jäsenedut 

Kesämökki Kelokolo 
Vapaa-aikajaoston 
tapahtumat 
Hyvinvointituki 
Lehtituki 

   hallitus 
vapaa-aikajaosto 

Toimihenkilöiden 
saavutettavuus 

Yhteystiedot 
kotisivuilla, Seutunen, 
työpaikkakansiot, 
työpaikkojen intrat 

   hallitus 

4. Yhteisöllisyyden, osallisuuden ja joukkovoiman vahvistaminen 

Jäsenkoulutus Ammatilliset 
opintopäivät 
Ajankohtaispäivät 
Ajankohtaisista asioista 
tiedottaminen 
Jäsenten 
koulutustoiveet 

kaikki yhdistystoimijat koko vuosi   

Jaostotoiminta Syyskokouksen 
vahvistamat jaostot: 
ammattialajaostot, 
edunvalvontajaostot, ei 
ammatilliset jaostot 
Toimitaan lähellä 
jäsentä ja varmistetaan 
aktiivien toiminnan 
jatkuminen 

hallitus 
jaostojen vetäjät 
 
 
 
 
 
 
 
 

koko vuosi  hallitus 
arvioidaan jaostojen 
aktiivisuus ja tehdään 
tarvittavat 
toimenpiteet 
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Jäsenten aktivointi 
jaostotoimintaan 
Ammattialafoorumit 

 
 
valtakunnallinen 
verkosto 

hallitus 
 
foorumin jäsenet 

5. Yhteiskunnallisen vaikutusvallan kasvattaminen 

Yhteiskuntavaikuttami-
nen 

Yhteydenpito päättäjiin 
Jäsenten osallisuuden 
tukeminen 
yhteiskuntavaikuttamis
een 
eduskuntavaalit 

hallituksen jäsenet, 
luottamusmiehet, 
kaikki aktiivit ja jäsenet 

koko vuosi 
 
 
 
tarvittaessa 

  

Yhdistyksen 
tunnettavuuden 
lisääminen 

Kunnissa/alueella, 
mielipidekirjoitukset, 
kannanotot, blogit, 
haastattelut, 
päivitykset someen ja 
verkkosivuille 

hallitus   hallitus 

6. Tiedotus: mitä, kenelle, milloin ja miten 

Jäsenten tavoittaminen Jäsentietojen päivitys: 
ammatti, työpaikka, 
puhelinnumero, 
sähköposti 
Työssäkäyvien tiedot 
ajan tasalle 
Jäsenhankintaviikot ja-
kampanjat  

hallitus 
tiedotusjaosto  
luottamusmiehet 

koko vuosi   

Tiedotuskanavat 
kuntoon 

Yhdistyksen toiminnan 
näkyvyys työpaikoilla 
Kotisivujen ja 
somekanavien 
ylläpitäminen 
Työpaikkojen 
ilmoitustaulujen 
päivittäminen 

tiedotusjaosto 
ATK-vastaava 
hallituksen jäsenet 
luottamusmiehet 

koko vuosi   

Jäsenille tiedottaminen Yhdistys- ja jäsenkirjeet tiedotusjaosto    
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Jäsenlehti Seutunen 
Kotisivut 
Somekanavat 
Sähköpostitiedotteet 
Jaostojen rooli 
tiedottamisessa 
Uusien jäsenten 
tilaisuudet 

 
 
 
 
jaostojen vetäjät 
 
Työjaosto 
Jäsenasiainhoitaja 

kerran vuodessa 
 
 
 
 
 
2-3 kertaa vuodessa 

 

 

 

Yhdistys tukee: 
- 50€/jäsen yhden kerran vuodessa hyvinvointituki (mm. hieronta, konsertti, festivaalit, elokuvat, teatteri, museo, urheilukisojen pääsyliput) tai 

harrastustoiminnan kerta-, kuukausi-, vuosi- tai sarjalipuista kuittia vastaan. (Kuitti/kuitit maksuista ja tilinumero taloudenhoitajalle). Tuki 
haettava kerralla. Yksi maksutapahtuma / jäsen / vuosi. Mikäli hyvinvointituen hakemusten summa nousee yli 15 000€, hallituksella on oikeus 
tarkastella yhdistyksen taloudellista tilannetta hyvinvointituen maksamisen suhteen. 

- Jäsenten työväenlehtitilauksia tuetaan 10€/jäsen 
- Yhdistyksen jäseniä, jotka ovat ehdolla eduskuntavaaleissa  
- Jäsenille järjestetään kaksi kertaa vuodessa ilmainen uintiviikko Virkistysuimala Vesikossa, Rantakylän sekä Outokummun uimahalleissa viikoilla 

10 ja 43. Viikot pysyvät joka vuosi samoina. Selvitetään muiden uimahallien laskutuskäytänteitä. 
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TOIMINTAKALENTERI VUOSI 2023 
 

 

2023 Tapahtuma Paikka  Aika 

Tammikuu Hallituksen kokous yhdistyksen toimitila  

Helmikuu Hallituksen kokous yhdistyksen toimitila  

Maaliskuu Hallituksen kokous yhdistyksen toimitila  

Huhtikuu Hallituksen kokous 
Kevätkokous 

yhdistyksen toimitila 
 

 

Toukokuu Hallituksen kokous yhdistyksen toimitila  

Kesäkuu  Hallituksen kokous yhdistyksen toimitila/paikka avoin  

Heinäkuu - - - 

Elokuu Hallituksen kokous yhdistyksen toimitila  

Syyskuu Hallituksen kokous yhdistyksen toimitila  

Lokakuu Hallituksen kokous yhdistyksen toimitila  

Marraskuu Hallituksen kokous 
Syyskokous 

yhdistyksen toimitila  

Joulukuu Hallituksen kokous yhdistyksen toimitila/paikka avoin  

 

Ajantasaiset koulutukset sekä linkit ilmoittautumisiin JHL:n koulutuskalenteri - JHL 

Lisätietoja ilmoittautumisista ja yhdistyksen maksamista tuista opintosihteeriltä. 

https://www.jhl.fi/koulutus/koulutuskalenteri/
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