Julkisten ja hyvinvointialojen opiskelijat JHL ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
1. Yleistä
Julkisten ja hyvinvointialojen opiskelijat JHL ry, tuttavallisemmin JHL Opiskelijat, on JHL:n
suurin yhdistys, joka on perustettu 20.11.2005. Yhdistyksen numero on 850 ja kotipaikka on
Helsinki, mutta toiminta-alue on koko Suomi. Yhdistyksen jäsenmäärä on reilu 9 000.
Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen JHL:n järjestämisalalla opiskelevat jäsenet toisen
asteen opiskelijoista korkeakouluopiskelijoihin ympäri Suomen. Yhdistys toimii jäsentensä
ammatillisten, oikeudellisten ja yhteiskunnallisten etujen ja oikeuksien edistämiseksi ja
laajentamiseksi sekä heidän yhteiskunnallisten valmiuksiensa parantamiseksi. Yhdistys

valvoo, kouluttaa ja tiedottaa virkistystoimintaa unohtamatta. Yhdistyksen toimintaa
ohjaavat liiton mallisäännöt ja matkustusohjesääntö.
2. Painopisteet
Vuoden 2016 painopisteet ovat näkyvyyden ja tiedottamisen tehostaminen sekä
opiskelijajäsenten sitoutuminen liiton toimintaan. Näkyvyyttä ja tiedottamista tullaan
tehostamaan muun muassa säännöllisillä jäsentiedotteilla sekä nettisivujen ja sosiaalisen
median myötä. Opiskelijayhdistys on tärkeässä asemassa opiskelijajäsenten sitouttamisessa
liittoon. Lisäksi paikallisyhdistyksiä innostetaan kiinnostumaan opiskelijajäsenistään.
Yhteistyötä paikallisyhdistysten kanssa on lisättävä ja liiton vahvuuksia on markkinoitava jo
opiskeluvaiheessa.
3. Jäsenhankinta
Yhdistyksen jäsenhankinnan tavoitteena on paitsi säilyttää, myös vahvistaa liiton
jäsenmäärältään suurimman yhdistyksen asemaa. Tavoitteena on saada lisättyä
jäsenhankkijoiden ja koulutiedottajien määrää myös opiskelevien jäsenten keskuudessa.
Jäsenhankintaa käydään läpi tapahtumissa ja koulutuksissa.
4. Tiedotustoiminta
4.1. Sisäinen tiedotus
Yhdistys tiedottaa jäsenistöään säännöllisesti ilmestyvillä jäsentiedotteilla.
Tiedottamista lisätään erityisesti myös koulutiedottajien kautta. Tiedotuksissa
informoidaan muun muassa tulevista tapahtumista, liiton hyödyllisistä koulutuksista,
kampanjoista/tempauksista, työelämästä sekä messuista, jotka ovat
jäsenistöllemme ajankohtaisia. Yhdistyksen jäsenasiainhoitajilla on OpenDorayhdistyksen jäsenrekisteriin tunnukset ja liiton Listat-tiedotteet luettavissa, jotta he
näkevät tarvittaessa yhdistyksen jäsentietoja ja lähettämään sähköpostia koko
jäsenistölle. Yhdistyksellä on liiton kannettava tietokone lainassa. Hallituksen
sisäinen tiedotus hoidetaan sähköpostitse, puhelimitse ja Facebook-ryhmässä.
4.2. Ulkoinen tiedotus
Ulkoiseen tiedotukseen opiskelijayhdistys hyödyntää yhdistyksen omia nettisivuja.
Hallitus valitsee keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa tiedotustiimin, jonka
tehtävänä on huolehtia nettisivujen päivityksestä sekä muusta tiedottamiseen
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liittyvistä kanavista. Tiedotuksessa hyödynnetään myös JHL nuoret ja opiskelijat –
Facebook-sivua ja liiton nettisivuja sekä liiton jäsenlehteä Motiivia. Yhdistys on
mukana ja näkyy erilaisissa tapahtumissa, messuilla ja risteilyillä yhdessä liiton
muiden toimijoiden kanssa.
5. Tapahtumat
5.1. Opiskelijapäivät
Vuoden 2016 aikana yhdistys on mukana liiton järjestämillä opiskelijapäivillä, joita
järjestetään kaksi vuodessa, keväällä ja syksyllä. Päivien ohjelma on laadukasta,
monipuolista ja virkistävää. Tapahtumat pyritään järjestämään ympäri Suomea.
5.2. Jäsentapahtumat
Yhdistys järjestää kaksi (2) jäsentapahtumaa.
5.3. Risteilyt
Liitto tarjoaa opiskelijajäsenilleen edullisesti lippuja korkeakouluopiskelijoille
suunnatulle GOOM-risteilylle. Yhdistys on mukana GOOMilla yhdessä liiton kanssa.
Yhdistys tekee jäsenhankintaa sekä järjestää arvontaa ja muuta aktiviteettia risteilyn
aikana. Liitto tarjoaa alennuksen myös toisen asteen ammattiin opiskelevien SAKKIristeilylle Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry. Yhdistys markkinoi
risteilyitä jäsenilleen.
5.4. Messut
Messujen kautta yhdistys tekee toimintaansa tunnetuksi ja hankkii uusia jäseniä
yhdessä liiton kanssa. Yhdistyksen jäseniä innostetaan paikallistason messuille
markkinoimaan ja tekemään jäsenhankintaa.
6. Edustajistovaalit 2017
Hallitus valmistautuu keväällä 2017 järjestettäviin JHL:n edustajistovaaleihin. Hallitus tiedottaa
vaaleista ja innostaa yhdistyksen jäseniä asettumaan ehdolle sekä osallistumaan vaalityöhön.
Edustajistovaalien markkinoinnissa tehdään tiivistä yhteistyötä JHL Nuorten ja Nuorisofoorumin
kanssa.
7. Yhteistoiminta
Yhdistyksen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat liiton keskustoimisto, aluetoimistot ja
paikallisyhdistyksien toimijat, etenkin nuorisovastaavat. Yhteistyötä lisätään JHL:n
nuorisofoorumin kanssa, jossa on edustus myös opiskelijayhdistyksen jäsenistöstä. Tärkeää on
myös pitää yhteyttä paikallistason nuorisojaostoihin sekä osallistua SAK:laisten liittojen
yhteiseen nuoriso- ja opiskelijatoimintaan.
8. Taloudellinen toiminta
Yhdistyksen taloutta hoidetaan asianmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Hallitus valitsee
keskuudestaan taloudenhoitajan. Suurin osa yhdistyksen tuloista koostuu yhdistyksen
maksavien jäsenten jäsenmaksuista ja tapahtumien tuotoista. Yhdistyksen menot koostuvat
pääasiassa tapahtumista ja matkakuluista. Yhdistyksen taloudenhoitajalla on käytössä Debitkortti.
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9. Muu toiminta
Yhdistys tukee tarpeen mukaan alueellisten nuorten ja opiskelijoiden koulutuksia ja
tempauksia. Yhdistys myöntää jäsenillensä kaksi (2) kertaa vuodessa apurahaa
opintomatkoihin, jotka tukevat ammatillista kehittymistä. Apurahan hakuajat ovat vuonna 2016
helmikuussa ja elokuussa. Hallitus määrittelee tarkemman hakuajan, käsittelee hakemukset,
myöntää mahdolliset apurahat ja määrittelee kohtuullisen vastineen hakijalle (esim. raportti
opintomatkasta). Apurahoja myönnetään vuoden aikana enintään kymmenen (10) 50€
suuruista apurahaa. Lisäksi yhdistyksellä on mahdollisuus tehdä aloitteita JHL:n edustajiston
kevät- ja syyskokouksiin.
10. Hallitus ja sääntömääräiset kokoukset
Yhdistyksellä on vuoden aikana kaksi sääntömääräistä jäsenkokousta sekä tarvittaessa koolle
kutsutut ylimääräiset jäsenkokoukset. Kokouskutsut lähetään kahta (2) viikkoa ennen kokousta
yhdistyksen jäsenille syyskokouksen määräämillä tavoilla.
Hallitus on yhdistyksen toimeenpaneva elin, joka toteuttaa toimintasuunnitelmaa ja ylläpitää
taloutta. Hallitus järjestää alkuvuodesta järjestäytymiskokouksen. Hallitus perehdytetään
tehtäviinsä. Hallitus ottaa kantaa ja tekee lausuntoja tarpeen mukaan. Hallituksen toimikausi on
kaksi (2) kalenterivuotta. Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja viidestä (5) varsinaisesta
jäsenestä, jotka on valittu syyskokouksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, jäsenasiainhoitajan/-t,
opintosihteerin, tiedotustiimin ja tarvittaessa muita toimihenkilöitä/tiimejä. Hallituksen toiminnan
tukena ovat liiton ja aluetoimistojen nuoriso- ja opiskelijatoiminnasta vastaavat toimitsijat.
Hallitus osallistuu aktiivisesti liiton ja alueen tarjoamille koulutuksille kehittääkseen omaa
toimintaa ja tuomaan opiskelijayhdistyksen näkyväksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa noin 5-8 kertaa
vuodessa. Hallitus voi kokoustaa myös sähköisten välineiden avulla.

.

Ylpeesti julkiduunari jo koulunpenkillä
– JHL Opiskelijat –

