PORVOON JHL RY – BORGÅ JHL RF

TOIMINTASUUNNITELMA 2020
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Yhdistyksemme jäsenmäärä oli 19.11.2019 699 jäsentä (naisia 529 ja miehiä 170 )

Yhdistyksemme toimintakenttänä on Porvoon, Askolan ja Myrskylän alue. Jäsenistöstämme suurin osa
työskentelee kuntapuolella. Tämän lisäksi jäseniämme työskentelee mm. seurakunnissa, kunnallisissa
osakeyhtiöissä ja yksityisellä sosiaalialalla.

Yhdistyksemme toiminta pohjautuu JHL-liiton arvoihin, jotka ovat:

JÄSENLÄHTÖISYYS

OIKEUDENMUKAISUUS

ROHKEUS

Toiminta / tehtävä

Tavoite /toimenpiteet

Vastuuhenkilöt

Missä ja milloin

Arviointi (jatkuvaa)

EDUNVALVONTA /
YHTEISKUNTA
VAIKUTTAMINEN
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Ammatilliset illat ja muut
tapaamiset

Vertaistuki ja keskustelua
ajankohtaisista asioista

Aktiivit

Tarvittaessa

Hallitus

Jäsenilta Askolassa

Tiedottaa Askolassa töissä
oleville jäsenille
edunvalvonnasta

Askolan
pääluottamusmies ja
yhdistyksen
puheenjohtaja

Tammi-helmikuu

Hallitus

Koulunkäynninohjaajien
tapaaminen

Jäsenten aktivointi yhteiseen
edunvalvontaan ja
mahdollisen jaoksen
perustaminen
koulunkäynninohjaajille

Puheenjohtaja,
pääluottamusmies ja
alakohtainen
luottamusmies

Keväällä

Hallitus ja
koulunkäynninohjaajat
itse

Nuorten tapaaminen

Alle 35-vuotiaille jäsenille
tietoa jäsenyyden
merkityksestä ja heidän
aktivointi järjestö- ja
edunvalvontatoimintaan

Hallitus

Keväällä

Hallitus

Puheenjohtaja /
pääluottamusmies ja
hallitus

Koko vuosi

Hallitus

Päättäjien kutsuminen
Keskustella ajankohtaisista
kokoukseen Porvoo-Askola- asioista
Myrskylä

Toiminta / tehtävä

Tavoite / toimenpiteet

Vastuuhenkilöt

Missä ja milloin

Arviointi (jatkuvaa)

Työehtosopimus kierroksen
valmistautuminen

Jäsenille tiedottaminen
Yhteystietojen päivittäminen

tammi – maaliskuu

Hallitus

Jäsenille infotilaisuus
neuvottelutuloksista

Jäsenet tietoiseksi uusista
sopimuksista

Puh.joht. ja tiedottaja
Jäsenet ja
jäsenasiainhoitaja
Aluetoimitsija
Puheenjohtaja ja
pääluottamusmies
Liiton neuvottelija

Neuvotteluiden loppupuolella tai
loputtua
Linnankosken lukion auditorio

Hallitus

Järjestäminen /
työpaikkakäynnit /
lähipalvelupäivät

Tavoittaa / aktivoida jäseniä
/uusien jäsenten ja
toimijoiden rekrytointi

Aktiivit ja jäsenet /
yhteistyössä
aluetoimitsijoiden
kanssa

Koko vuosi, maahanmuuttajien
tavoittaminen

Hallitus

EDUNVALVONTA /
YHTEISKUNTA
VAIKUTTAMINEN
jatkuu
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Toiminta / tehtävä

Tavoite / toimenpiteet

Vastuuhenkilöt

Missä ja milloin

Arviointi (jatkuvaa)

Sääntömääräiset kevät- ja
syyskokoukset +
mahdolliset muut
jäsenkokoukset

Jäsenten mahdollisuus
vaikuttaa yhdistyksen
toimintaan

Hallitus

Kevät
Syksy

Hallitus

Hallituksen kokoukset
kuukausittain

Jäsenten edunvalvonnan ja
järjestötoiminnan koordinointi

Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja

Hallitus

Tiedotustilaisuuksia
jäsenille tarpeen mukaan

Jäsenille ajantasaista tietoa ja
herätellä jäseniä heitä
koskevista asioista
Olla valmiina
työtaistelutoimiin nopealla
varoitusajalla
- tietoa
- materiaalia
- jäsenrekisteri ajan
tasalla
- talousarvio varaus
Tietoa ja tukea jäsenille
työtaistelusta

Hallitus

Kuukausittain, ei heinäkuussa.
Lisäksi kokoonnutaan tarpeen
vaatiessa tai pidetään
sähköpostikokous tai
puhelinkokous. Etäosallistuminen
mahdollistetaan.
Tarvittaessa

Hallitus,
luottamusmiehet
(lakkotoimikunta)

Työtaistelutilanteissa

Hallitus

Hallitus ja
lakkotoimikunta

Ennen työtaistelua ja niiden aikana

Hallitus

Ennakkotietoa jäsenille
työtaistelusta, tiedä oikeutesi
ja velvollisuutesi.

Puheenjohtaja ja
tiedottaja

Tammikuu

Hallitus

JÄRJESTÖTOIMINTA

Työtaisteluvalmiuden
ylläpito

Työtaistelu kahvila

Työtaistelu kortti

Hallitus
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Tapahtuma / tehtävä Tavoite / toimenpiteet

Vastuuhenkilöt

Missä ja milloin

Arviointi (jatkuvaa)

Aktiivit yhdessä
jäsenten kanssa
Kortin tekovastuu
puheenjohtajalla ja
tiedottajalla
Hallitus / aktiivit

26-27.9.2020

Hallitus

Aktiivit ja jäsenet käyttävät
jatkuvasti

Hallitus

Lyhyellä varoitusajalla

Hallitus

Puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja
sihteeri
Hallitus/aktiivit

Koko vuosi

Hallitus

Koko vuosi

Hallitus

Hallitus

2020-2021

Hallitus

JÄRJESTÖTOIMINTA
jatkuu
Toimintasuunnitelma 2021
Jäsenen ABC- kortti

Jäsenlähtöinen
toimintasuunnitelma
Miksi olla jäsen – miksi
kannattaa tulla jäseneksi

Mahdollisiin paikallisiin
tapahtumiin osallistuminen

Virkistystä jäsenistölle

Jäsenen syntymäpäivän
muistaminen puhelimitse

Jäsenten henkilökohtainen
tavoittaminen

Kuntavaaleihin 2021
valmistautuminen

Löytää JHL-taustaisia
ehdokkaita

Edustajiston vaaleihin 2022
valmistautuminen alkaa

Löytää ehdokkaita ja
perehdyttää heidät liiton
päättäjien tehtäviin

Syyskokouksessa esitetty
virkistystoiminta:
Escape huone
Hohtokeilailu
Teatterimatka
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Tapahtuma / tehtävä Tavoite / toimenpiteet
JÄRJESTÖTOIMINTA

Vastuuhenkilöt

Missä ja milloin

Arviointi (jatkuvaa)

jatkuu
Nopealla aluksella Eestiin ja
siellä linja-autolla esim
Haapsaloon.
Kannonnokka (sauna)
Hyvinvointipäivä
Pikkujoulut Porvoossa
Mil-safari Pornaisissa
Emäsalon kärkeen retkelle
Risteily esim Viipuriin
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Tapahtuma / tehtävä Tavoite / toimenpiteet

Vastuuhenkilöt

Missä ja milloin

Arviointi (jatkuvaa)

KOULUTUS
JHL johdon päivät

Ajankohtaisen tiedon saanti
Osaamisen vahvistaminen /
vertaistuki

Aluetoimisto

Kevät 7-8.3. Tripla, Pasila
Syksy 3-4.10.

Hallitus

Yhdistyksen aktiivien ja
jäsenten kouluttautuminen

Osaamisen vahvistaminen ja
vertaistuki

Jokainen aktiivi on itse
vastuussa
kouluttautumisestaan

JHL opisto ja Kiljava tai joku muu
paikka tai järjestäjä

Hallitus

Tähtiammattilaiset

Jäsenten aktivointi
ammattiala toimintaan
Työelämän perusasiat haltuun
ja JHL tutuksi

JHL liitto

Tampere 23-24.10.

Hallitus

Puheenjohtaja ja
luottamusmiehet

Syksyllä

Luottamusmiehet ja
hallitus

Maahanmuuttajille
Mahdollisesti yhteinen
muiden Itä-Uudenmaan
yhdistysten kanssa. Liiton
koulutustuki haetaan.

Työelämän perusasiat haltuun
ja JHL tutuksi

Puheenjohtaja ja
luottamusmiehet

Syksyllä

Luottamusmiehet ja
hallitus

Kaikille jäsenille

Työelämän perusasiat haltuun
ja JHL tutuksi

Puheenjohtaja ja
luottamusmiehet

Syksyllä

Luottamusmiehet ja
hallitus

Ruokapalvelu- ja
siivoushenkilöstölle
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Toiminta / tehtävä

Tavoite / toimenpiteet

Vastuuhenkilöt

Missä ja milloin

Arviointi (jatkuvaa)

Tiedotetaan
jäsenkokouksista ja
tapahtumista

Jäsenten aktiivinen
osallistuminen

Hallitus / tiedottaja /
yhdistyksen aktiivit

Ennen kokouksia ja tapahtumia

Hallitus

Tiedotamme mahdollisista
työtaistelutoimista

Jäsenistölle ohjeet
työtaistelutilanteessa ja
heidän aktivointi
Tunne yhdistyksesi

Lakkotoimikunta

Työtaistelutilanteissa

Hallitus

Puheenjohtaja,
tiedottaja, sihteeri
Tiedottaja

Kirje tai sähköposti
Tammikuun alussa
Ennen tapahtumia

Hallitus

Hallitus /puheenjohtaja
/ tiedottaja
Hallitus

Tarpeen vaatiessa

Hallitus

2020 – 2021

Hallitus

TIEDOTUS

Jäsenkirje
Mahdollisimman kattava
tiedottaminen: yhdistyksen
kotisivut, sähköposti,
Motiivi lehti ja Motiivi
verkkolehti, Porvoon
kaupungin viikkoinfo,
yhdistyksen facebook ,
Östnyland ja Sunnuntai
Uusimaa ja Itäväylä.

Saada kaikille jäsenille tietoa
ja jäsenet aktiivisiksi tiedon
hakijoiksi

Lehdistötiedotteet

Yhdistyksen paikallinen
näkyvyys
Yhdistys tunnetuksi

YouTube video
Porvoon JHL:stä
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Hallitus

