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Toiminta/tehtävä Tavoite/toimenpiteet Vastuuhenkilöt Missä ja 
milloin 

Talousarvios
sa varattu 
summa 

Arviointi 
(tekemisen jälkeen) 

Vuoden painopiste:  

Järjestäytymisen edistäminen, tehostettu jäsenhankinta, jäsenyyden pysyvyyden tukeminen 
Paikallisen edunvalvonnan ja järjestöllisen voiman vahvistaminen 
 

Järjestäytymisen edistäminen ja tehostettu jäsenhankinta  

Tehdään jäsenkartoitus 
ammattinimikkeistä ja 
työpaikoista 

Ennakkotietoa tulevaisuuden 
suunnitteluun ja vertailu 
edelliseen vuoteen 

luottamusmiehet tammikuu-
kesäkuu 
 

 hallituksen kokous 

Jäsenhankinta ja 
jäsenkiinnittyminen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uusien jäsenien hankkiminen 
nykyisen jäsenmäärän ja 
järjestöllisen vahvuuden 
säilyttämiseksi 
Työpaikkakäynnit ja 
yhteyshenkilöiden 
hankkiminen työpaikoille 
Muistetaan ammattiin 
valmistuvia opiskelijajäseniä  
Nuorten aktivoiminen 

- järjestetään nuorille 
kohdennettuja 
tapahtumia 

hallituksen jäsenet 
luottamusmiehet 
 
 
luottamusmiehet 
 
 
jäsenasioidenhoitaja 
 
kaikki jäsenet 

koko vuosi 
 
 
 
koko vuosi 
 
 
 
 
koko vuosi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hallituksen kokous 

Järjestöllisen voiman vahvistaminen paikallisesti     

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

Säilyttää toimiva 
yhdistysrakenne 
uudistuvassa ympäristössä 
Lähipalvelu yhdessä 
aluetoimiston kanssa 

hallituksen jäsenet 
 
 
aluetoimisto 
 
hallituksen jäsenet 
luottamusmiehet 

koko vuosi 
 
 
 
 
koko vuosi 
 

 hallituksen kokous 
 
 
 
 
hallituksen kokous 
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Toiminta/tehtävä Tavoite/toimenpiteet Vastuuhenkilöt Missä ja 
milloin 

Talousarvios
sa varattu 
summa 

Arviointi 
(tekemisen jälkeen) 

Jäsenpalautteen kerääminen 
mm. yhdistyksen 
tilaisuuksissa 
Kehityskeskustelut 
yhdistyksen toiminnasta 

muut toimijat 
 
 
aluetoimisto 

 
kerran 
vuodessa 

Järjestöllisten valmiuksien 
nostaminen 
 
 
 

Varmistaa yhdistyksen 
valmius järjestöllisiin 
toimenpiteisiin 
Työtaisteluvastaavan valinta 
ja tehtävien määrittely 

hallituksen jäsenet  
luottamusmiehet  
työjaosto 
hallitus 

koko vuosi 
 
 
hallitus 
kausittain 
 

 hallituksen kokous 

Yhteiskuntavaikuttaminen Yhteydenpito päättäjiin 
Jäsenten osallisuuden 
tukeminen 
yhteiskuntavaikuttamiseen 
Kuntavaalit 2021 

hallituksen jäsenet, 
luottamusmiehet, 
kaikki aktiivit ja 
jäsenet 

   

Jäsenyyden pysyvyyden tukeminen 

Yhdistyksen vapaa-
ajantoiminta 

Yhteishengen luominen 
Jäsenkiinnittyminen 
- retket, tapahtumat, juhlat 
ym. 
- jäsenten toiveet-kysely 

vapaa-aikajaosto 
hallitus 

koko vuosi  vapaa-aikajaosto 
hallitus 

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

hallitus 
 
jaostojen vetäjät 
 
 
 
 
 

koko vuosi 
 
 
 
 
 
 
 

 hallituksen kokous 
Arvioidaan jaostojen 
aktiivisuus ja tehdään 
tarvittavat toimenpiteet 
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Toiminta/tehtävä Tavoite/toimenpiteet Vastuuhenkilöt Missä ja 
milloin 

Talousarvios
sa varattu 
summa 

Arviointi 
(tekemisen jälkeen) 

Jäsenten aktivointi 
jaostotoimintaan 

 
 
 
 
 

 

Paikallisen edunvalvonnan vahvistaminen 

Kartoitetaan 
edunvalvonnan epäkohtia 

Epäkohtien korjaaminen 
 

luottamusmiehet 
hallituksen jäsenet  

koko vuosi  luottamusmiespalaverit 
hallituksen kokous 

Paikallisen ja alueellisen 
edunvalvontakyvyn 
vahvistaminen 

Ratkaisujen etsiminen 
edunvalvonnan epäkohtiin, 
vertaistuen ja osaamisen 
vahvistaminen 
Edunvalvontaketjun työnjaon 
tarkentaminen 
- yhdistyksen 
luottamusmiestapaamiset 
- luottamusmiesklubit 
Uusien luottamusmiesten ja 
työsuojeluvaltuutettujen 
hankinta 
Koulutus 

hallituksen jäsenet 
luottamusmiehet 
 
 
luottamusmiehet 
aluetoimisto 
 
 
aluetoimisto 

koko vuosi  hallituksen kokoukset 
lm-kokoukset 

Yhteistyön vahvistaminen Edunvalvontaympäristön 
muutoksen hallinta 
yhteistyössä: 
- muiden yhdistysten kanssa 
- muiden järjestöjen kanssa 
- yhdistyksen 
luottamusmiesten ja 
työsuojeluvaltuutettujen 
kanssa 

puheenjohtaja 
hallituksen jäsenet 
luottamusmiehet 
työsuojeluvaltuutetut 
 
 
 
 
 

koko vuosi 
 

 hallitus 
luottamusmiehet 
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Toiminta/tehtävä Tavoite/toimenpiteet Vastuuhenkilöt Missä ja 
milloin 

Talousarvios
sa varattu 
summa 

Arviointi 
(tekemisen jälkeen) 

- muiden 
yhteistyökumppaneiden 
kanssa esim. yhteiset 
tapahtumat 
- luottamusmiesklubit 

 
 
 
 
aluetoimisto 

Luottamusmies- ja 
työsuojeluvaalit 

ehdokkaat työsuojelu-, 
luottamusmies- ja 
varaluottamusmiesvaaleihin 

 tarvittaessa   

Koulutus: mitä, kenelle, milloin, mitä 

Yhdistyksen omat, liiton ja 
aluetoimiston kurssit 

Varmistaa ja mahdollistaa 
yhdistyksen toimihenkilöiden 
osaaminen, tuki ja 
verkostoitumien 
Yhdistyksen toimihenkilöt ja 
luottamusmiehet käyvät 
tarvittavat edunvalvonta- ja 
järjestökoulutukset 
Jäsenistön tietoisuuden 
lisääminen 
koulutusmahdollisuuksista 

kaikki 
yhdistystoimijat 

koko vuosi 
 

  

Hallituksen jäsenten ja 
aktiivien koulutus 

Perehdyttäminen ja 
sitouttaminen tehtäviin 
Lisäksi muu tarvittava 
koulutus 
Koulutussuunnitelmien 
laatiminen 

kaikki 
yhdistystoimijat 
opintosihteeri 

koko vuosi 
 
koko vuosi 

 hallitus 

Jäsenkoulutus Ammatilliset opintopäivät 
Ajankohtaispäivät 
Ajankohtaisista asioista 
tiedottaminen 

kaikki 
yhdistystoimijat 

koko vuosi   
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Toiminta/tehtävä Tavoite/toimenpiteet Vastuuhenkilöt Missä ja 
milloin 

Talousarvios
sa varattu 
summa 

Arviointi 
(tekemisen jälkeen) 

Jäsenten koulutustoiveet 

Tiedotus: mitä, kenelle, milloin ja miten 

Jäsenten tavoittaminen Jäsentietojen päivitys, 
ammatti, työpaikka, 
puhelinnumero, sähköposti 
Työssäkäyvien tiedot ajan 
tasalle 
Jäsenkampanjat kotisivulla 

hallitus 
tiedotusjaosto 
luottamusmiehet 

koko vuosi   

Tiedotuskanavat kuntoon Yhdistyksen toiminnan 
näkyväksi tekeminen 
työpaikoilla 
Kotisivujen ylläpitäminen ja 
somekanavat käyttöön 
Työpaikkojen ilmoitustaulut 
kuntoon (yhdistyksen tiedot, 
liiton oppaat, esitteet) 
Uudet kuvat kotisivuille 

tiedotusjaosto 
ATK-vastaava 
hallituksen jäsenet 
luottamusmiehet 
 
 
 
 

koko vuosi   

Yhdistyksen 
tunnettavuuden 
lisääminen  

Yhdistyksen tunnettavuuden 
lisääminen kunnassa/alueella 
mielipidekirjoitukset, 
kannanotot, blogit, 
haastattelut, päivitykset 
sosiaaliseen mediaan tai 
verkkosivuille 

kaikki 
yhdistystoimijat 

   

Jäsenille tiedottaminen Yhdistys- ja jäsenkirjeet 
Jäsenlehti 
 
Kotisivut 

tiedotusjaosto 
 
 
 

 
kerran 
vuodessa 
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Toiminta/tehtävä Tavoite/toimenpiteet Vastuuhenkilöt Missä ja 
milloin 

Talousarvios
sa varattu 
summa 

Arviointi 
(tekemisen jälkeen) 

Somekanavat 
Sähköpostitiedottaminen 
Jaostojen rooli 
tiedottamisessa 

 
 
jaostojen vetäjät 

 

 
Yhdistys tukee: 
 
- 50€/jäsen yhden kerran vuodessa hyvinvointituki (mm. konsertti, festivaalit, elokuvat, teatteri, museo, urheilukisojen pääsyliput) tai harrastustoiminnan 
kerta-, kuukausi-, vuosi- tai sarjalipusta kuittia vastaan. (Kuitti/kuitit maksuista ja tilinumero taloudenhoitajalle). Tuki haettava kerralla, yksi maksutapahtuma / 
jäsen / vuosi. 
 
- Huomioidaan kevät- ja syyskokoukseen osallistujat. 
 
- Jäsenten työväenlehti- tilauksia tuetaan 10 €/jäsen. 
 
- Jäsenistölle järjestetään kaksi kertaa vuodessa ilmainen uintiviikko Joensuussa Virkistysuimala Vesikossa, Rantakylän sekä Outokummun uimahalleissa 
viikot 10 ja 43. Viikot pysyvät joka vuosi samoina. 
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TOIMINTAKALENTERI VUOSI 2021 
 
 

 

2021 Tapahtuma Paikka  Aika 

Tammikuu  Hallituksen kokous 
Hyvä kohtelu työpaikalla 
Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto 
Työsuojelun peruskurssi 
Erityisruokavaliot haltuun 2+2 osa 1/2 
Luottamusmiestiedon peruskurssi, kunta 
Mielenterveys ja työ 

yhdistyksen toimisto 
JHL-Opisto 
JHL-Opisto 
JHL-Opisto 
JHL-Opisto 
JHL-Opisto 
JHL-Opisto 

 
11.-13.1 
18.-20.1 
18.-22.1 
20.-21.1 
25.-29.1 
25.-25.1 

Helmikuu  Hallituksen kokous 
Työhyvinvointikorttikoulutus 
Yhdistystoiminnan ABC 
Työn kuormittavuus ja voimavarat, jaksaminen työelämässä 
Henkilöstön edustajan talousosaaminen 
Tietotyön, hallinnon ja kirjastoalan opintopäivät 
Tunne- ja turvataitokasvatus lapsille ja nuorille 
Erityisruokavaliot haltuun 2+2 osa 2/2 
Ajankohtaispäivät 
Luottamusmiestiedon kurssi, Avainta 
Oppilaitosagenttikoulutus  

yhdistyksen toimisto 
JHL-Opisto 
JHL-Opisto 
JHL-Opisto 
JHL-Opisto 
JHL-Opisto 
JHL-Opisto 
JHL-Opisto 
Joensuu 
JHL-Opisto 
JHL-Opisto  

 
1.-2.2 
2.-4.2 
8.-10.2 
10.-12.2 
11.-12.2 
16.-17.2 
17.-18.2 
20.-21.2 
22.-23.2 
24.-25.2  

Maaliskuu 
  

Hallituksen kokous 
Uintiviikko 
Yhteistoiminnan peruskurssi 3+2pv, osa 1/2 
Järjestyksenvalvojakurssi 
Työelämäohjaajan koulutus 
Työterveyshuolto työpaikan kumppanina 
Toimivan työyhteisön edellytykset 

yhdistyksen toimisto 
 
JHL-Opisto 
JHL-Opisto 
JHL-Opisto 
JHL-Opisto 
JHL-Opisto 

 
vko 10 
9.-11.3 
15.-19.3 
25.-26.3 
29.-30.3 
29.-31.3 

Huhtikuu 
  

Hallituksen kokous 
Kevätkokous 
Henkilöstön tukena organisaatiomuutoksissa  

yhdistyksen toimisto 
paikka avoin 
JHL-Opisto 

 
aika avoin 
27.-29.4 
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Toukokuu  Hallituksen kokous 
Työsuojelun kehittämispäivät 
Lääkeosaamisen kurssi  

yhdistyksen toimisto 
JHL-Opisto 
JHL-Opisto  

 
5.-7.5 
17.-20.5 

Kesäkuu  Hallituksen kokous (tarvittaessa) 
JHL tutuksi, teemana luonto 
Sos.-ja terv. alan opintopäivät 
Kasvatus- ja ohjausalan opintopäivät 
Ravitsemus- ja puhtausalan opintopäivät  

yhdistyksen toimisto/Kelokolo 
Kuopio 
Naantali 

aika avoin 
1.-3.6 
8.-9.6  

Heinäkuu LOMA LOMA LOMA 

Elokuu Hallituksen kokous  yhdistyksen toimisto  
 

Syyskuu Hallituksen kokous 
Työsuojelun perusteet 
Luottamusmiesten ajankohtaispäivät 
Sotepalvelut maakunnassasi 

yhdistyksen toimisto 
6.-8.9 
16.-17.9 
21.-22.9 

aika avoin 
Helsinki 
Joensuu 

Kuopio 

Lokakuu 
 
 
  

Hallituksen kokous 
Avoimet ovet 
Syyskokous 
Uintiviikko 
Ajankohtaispäivät 
Ammattialafoorumi 
Hyvä kohtelu työpaikalla 

yhdistyksen toimisto 
yhdistyksen toimisto 
paikka avoin 
 
Kuopio 
Tampere 
Helsinki 

 
17.10. 
aika avoin 
vko 43 
8.-9.10 
29.-30.10 
25.-27.10 

  

Marraskuu Hallituksen kokous  yhdistyksen toimisto    

Joulukuu hallituksen kokous paikka avoin 
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