Toimintasuunnitelma

Toiminta/tehtävä

2019

Tavoite/toimenpiteet

Vastuuhenkilöt

Jatketaan jäsenkartoitusta

pääluottamusmies

kartoituksen jälkeen yhteydenotto
mahdollisiin uusiin jäseniin

alakohtaiset
luottamusmiehet

Missä ja milloin

Talousarviossa
varattu summa

vuoden 2019
aikana muutama
ammattiryhmä
käydään läpi.
Yhteydenotto
esim. kirjeitse.

postituskulut
painanta kulut

Arviointi
(jatkuvaa)

Järjestötoiminta
Jatketaan jäsen- ja
työpaikkakartoitusta
ammattinimikkeistä ja
työpaikoista
nykyiset/potentiaaliset
jäsenmäärät/työpaikka

Jäsenhankinta,
jäsenkiinnittyminen ja
järjestämistyö

Pyritään pitämään jäsenmäärä
vakaana
- koulutiedottaminen

koulutiedottajat

- järjestää 2kpl työpaikkakäyntejä

pääluottamusmies
puheenjohtaja

Vuoden painopiste!

-aktiivinen jäsenhankinta

Vuoden 2019
aikana

1 keväällä+1
syksyllä

kaikki toimijat
vuosi 2019
työpaikoilla

- uusien jäsenten huomioiminen,
uusien jäsenien -ilta

jäsenasiainhoitaja
nuorisovastaava
koko vuosi
jäsenasiainhoitaja/pj
jäsenasiainhoitaja

-eronneisiin jäseniin yhteydenpito,

koko vuosi
vuosi 2019

Hallitus/
luottamusmiehet

Toimintasuunnitelma

Toiminta/tehtävä

2019

Tavoite/toimenpiteet

Vastuuhenkilöt

Missä ja milloin

-Oman ammattiryhmän
teemakokoontumiset

luottamusmiehet

1*kevät 2019
elo-lokakuu 2019

-muistetaan ammattiin
valmistuneita opiskelijajäseniä

jäsenasiainhoitaja

Tietoa tulevaisuuden
suunnitteluun ja vertailu edelliseen
vuoteen

hallituksen jäsenet
luottamusmiehet

- omaYhdistys-järjestelmän
käyttöönotto

jäsenasiainhoitajat

Talousarviossa
varattu summa

Arviointi
(jatkuvaa)

mitä olisimme voineet tehdä toisin

Yhdistyksen toiminnan
arviointi ja kehittäminen

- aluetoimiston lähipalvelun
käyttäminen

-hallituksen koulutukset 2*vuosi

Järjestöllisten valmiuksien
nostaminen

kevätkokous/syysk
okous

hallitus
alakohtaiset
luottamusmiehet
puheenjohtaja
pääluottamusmies

hallituksen
koulutukset

puheenjohtaja
sihteeri
varapuheenjohtaja

huhtikuu ja syyslokakuu

Varmistaa yhdistyksen valmius
järjestöllisiin toimenpiteisiin
-yhdistyksen nopea tiedottaminen

hallituksen kokous
toukokuun

koko vuosi

puheenjohtaja

Hallitus

Toimintasuunnitelma

Toiminta/tehtävä

Yhteiskuntavaikuttaminen

2019

Tavoite/toimenpiteet

Vastuuhenkilöt

jäsenistölle

hallituksen jäsenet,

- yhteyshenkilöverkoston
vahvistaminen työpaikoilla

pääluottamusmies/
luottamusmiehet

koko vuosi

-jäsenien yhteystietojen
ajantasaisuudesta muistuttaminen

puheenjohtaja/hallitus

kevätkirjeessä

hallituksen jäsenet,
luottamusmiehet,
aktiivit

Tammi-toukokuu

-Eduskuntavaali, Eu-vaalit ja
mahdolliset maakuntavaalit
- yhdistyksen jäsenten
äänestysaktiivisuuden
kannustaminen
- ehdokkaana olevien jäsenten
tukeminen

Missä ja milloin

Touko-joulukuu
-lehtikirjoitukset
-kannanotot

Edunvalvonta
Paikallisen ja alueellisen
edunvalvontakyvyn
nostaminen

Ratkaisujen etsiminen
edunvalvonnan epäkohtiin,
-edunvalvonnan työnjaon
selkeyttäminen

pääluottamusmies/
luottamusmiehet
hallituksen jäsenet
puheenjohtaja

-yhdistyksen
luottamusmiestapaamiset

pääluottamusmies
1/vuosi
kaikki aktiivit

-vertaistuen ja osaamisen
vahvistaminen verkostoitumalla
esim. liiton koulutuksiin

Talousarviossa
varattu summa

Arviointi
(jatkuvaa)
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Toiminta/tehtävä

2019

Tavoite/toimenpiteet

Vastuuhenkilöt

Missä ja milloin

osallistumalla

- uusien luottamusmiesten ja
työsuojeluasiamiesten
hankkiminen

kaikki aktiivit

- luottamusmiesten
perehdyttäminen

pääluottamusmies
luottamusmiehet

Yhteistyön vahvistaminen

Edunvalvontaympäristön
muutoksen hallinta yhteistyössä,
- yhdistyksen luottamusmiesten ja
työsuojeluvaltuutettujen kanssa
- muiden yhdistysten kanssa
- muiden järjestöjen kanssa
- muiden yhteistyökumppaneiden
kanssa

pääluottamusmies
puheenjohtaja,
hallituksen jäsenet,
luottamusmiehet
työsuojeluvaltuutetut

Luottamusmies- ja
työsuojeluvaalit

syksyn jäsenkokouksessa uusien
luottamusmiesten valinta vuosille
2020-2021
kartoitetaan ehdokkaita

hallitus ja aktiivit

Koulutus- ja vapaa-ajantoiminta
Koulutus

-Yhdistyksen toimihenkilöt ja
luottamusmiehet käyvät tarvittavat
edunvalvonta- ja
järjestökoulutukset

Kaikki yhdistystoimijat
koko vuosi

puheenjohtaja
-Hallituksen koulutus

1*kevät+1*syksy

Talousarviossa
varattu summa

Arviointi
(jatkuvaa)
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Toiminta/tehtävä

2019

Tavoite/toimenpiteet

Vastuuhenkilöt

Missä ja milloin

Kaikki yhdistystoimijat

koko vuosi

-Viestintätaitokoulutus
-kannustetaan jäseniä
hakeutumaan liiton järjestämiin
koulutuksiin ja ammatillisiin
opintopäiviin koulutuskorvauksella
-Opintopäivistä maksetaan
koulutuskorvaus 10e/pv
1*kevät+1*syksy
-työnohjaus toimijoille

-yhdistyskurssien
omavastuuosuuden maksaminen
Jäsenkoulutukset

-luottamusmieskoulutukset

-järjestetään ammattiryhmäiltojen
yhteydessä tarvittaessa ko.
ryhmää koskeva/kiinnostava
koulutusosio
koulutus- ja vapaa-ajan
toiminta
Jäsenten sitouttaminen

luottamusmiehet
luottamusmiehet ja
koulutus- ja vapaaaikavastaavat

- kaikki jäsenet mukaan,
kohderyhmät huomioiden

vapaa-aikavastaavat
vapaa-aikatoimijat

- uusien aktiivien löytäminen
-kerätään palautetta ja ehdotuksia
ammattiryhmäilloissa

hallitus ja aktiivit
luottamusmiehet

Tiedotus: mitä, kenelle, milloin ja miten

koko vuosi

Talousarviossa
varattu summa

Arviointi
(jatkuvaa)
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2019

Toiminta/tehtävä

Tavoite/toimenpiteet

Vastuuhenkilöt

Missä ja milloin

Jäsentietojen päivitys

Jäsenten tavoittaminen

Kaikki aktiivit

koko vuosi

-jäsentietojen päivitys, ammatti,
työpaikka, yhteystiedot (vähintään
sähköpostit)

kevätkirjeessä
jäsenistölle
muistutus
yhteystietojen
päivittämisetä

Tiedotuskanavien kuntoon
laittaminen

Yhdistyksen toiminnan näkyväksi
tekeminen työpaikoilla
-kotisivut ja somekanavien
tehokkaampi hyödyntäminen
-työpaikkojen ilmoitustaulut
ylläpitäminen (yhdistyksen tiedot,
liiton oppaat, esitteet)

hallituksen jäsenet ja
luottamusmiehet

koko vuosi

Yhdistyksen tunnettavuuden
lisääminen

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

pääluottamusmies
puheenjohtaja
hallituksen jäsenet ja
luottamusmiehet

koko vuosi

Talousarviossa
varattu summa

Arviointi
(jatkuvaa)

Toimintasuunnitelma

2019
Tammikuu

Helmikuu

2019

Tapahtuma

Paikka

Aika

Hallituksen kokous

Teklan kokoushuone

9.1.2019

Kaasua komisario Palmu- teatteri

Helsingin kaupungin
teatteri

12.1.2019

Hallituksen kokous

Teklan kokoushuone

6.2.2019

Hallituksen kokous

Teklan kokoushuone

6.3.2019

Hallituksen koulutuspäivä

Kotaniemi

31.3.2019
mennessä

työpaikkakäynti

muistettavaa:
- toimintakertomus ja tilinpäätös valmiiksi
- yhdistyksen kevätkokouksen kokouskutsu
(Liiton edustajiston kevätkokoukselle tehtävä aloitteet 2 kk ennen edustajiston
kevätkokousta)
Edellisen vuoden IV neljänneksen jäsenmaksupalautus tilitetään yhdistykselle viikolla 8
Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Hallituksen kokous

3.4.2019

Jäsenkokous

30.4.2019
mennessä

Hallituksen kokous

Kuluvan vuoden I neljänneksen jäsenmaksupalautus tilitetään yhdistykselle viikolla 21

Teklan kokoushuone

8.5.2019

Toimintasuunnitelma

2019

Kesäkuu

Hallituksen kokous

Heinäkuu

LOMA

Elokuu

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

Syyskuu

Työpaikkakäynnit
Hallituksen kokous
- yhdistyksen syyskokouksen kokouskutsu
- toimintasuunnitelmaesitys syyskokoukselle
- talousarvioesitys syyskokoukselle
Hallituksen koulutus

Lokakuu

Hallituksen kokous
Syyskokous ajalla 1.10.-30.11.
- yhdistyksen toimintasuunnitelma (liiton ohjeistukseen pohjautuva)
- yhdistyksen talousarvio
- yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnat
- luottamusmiesten valinnat, jos toimikausi päättyy 2019
- Reilun kaupan viikko

Marraskuu

Työpaikkakäynnit
Työsuojeluvaalit marras-joulukuussa 2 tai 4 vuoden välein
Kuluvan vuoden III neljänneksen jäsenmaksupalautus tilitetään yhdistykselle viikolla 47

Joulukuu

Jäsenkokous ja pikkujoulu

5.6.2019

LOMA

LOMA
elokuu, päivä ja klo

Kotaniemi

30.9.2019
mennessä
lokakuu, päivä ja klo
lokakuu, päivä ja klo

joulukuu, päivä ja
klo

