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EDUNVALVONTA
Nro Tavoite

1

Liiton kannat edustavat
lukiolaisten näkemyksiä, ja
opiskelijakunnat osallistuvat
aktiivisesti Liiton
edunvalvonnan tekemiseen ja
toteuttamiseen paikallisella
tasolla.

Toimenpide

Opiskelijakuntia osallistetaan
Liiton asiakirjavalmistelussa.

Toimenpide piireissä
Edunvalvontatyössä korostetaan
opiskelijakuntien aktivointia ja
luodaan opiskelijakunnille puitteet
tehdä omaa edunvalvontatyötä.

Opiskelijakunnille tarjotaan apua,
Piirin edunvalvontatiimi tekee
työkaluja ja koulutusta paikallisen
paikallista edunvalvontaa
edunvalvonnan tekemiseen.
yhteistyössä opiskelijakuntien
kanssa.
Koulukäyntikiertueella kerättävää
tietoa käytetään hyödyksi
edunvalvonnassa.

2

Liiton edunvalvonta on
ennakoivaa ja aloitteellista, ja
se syntyy jatkuvassa
vuorovaikutuksessa
lukiolaisten ja lukioiden
kanssa.

Poliittisia jaoksia osallistetaan
valtakunnallisessa
edunvalvonnassa ja
asiakirjavalmistelussa.
Ylläpidetään keskusteluyhteyksiä
Liiton toimihenkilöiden ja
lukiolaisten kesken
edunvalvonnan tueksi.
Viestitään aktiivisesti
edunvalvonnallisista aiheista
viestintäkanavissa.

3

Liitto tunnetaan aktiivisena
vaikuttajana lukiolaisten
keskuudessa.

Liitto nostaa esiin omissa
kanavissaan piirien
edunvalvonnallisia saavutuksia.
Lisätään lukiolaisten tietoisuutta
edunvalvonnallisista linjauksista.

4

Liitto tarjoaa vaikuttamisen
paikkoja lukiolaisille.

Perustetaan koulutus- ja
sosiaalipoliittiset jaokset, ja
jaosten jatkuvuuteen ja
suunnitelmallisuuteen
panostetaan.

Piiri viestii alueellisista
edunvalvonnallisista teemoista
keskusliitolle ja muille piireille.
Piiri ylläpitää ja kehittää yhteyksiä
opiskelijakuntien kanssa.

Piiri viestii aktiivisesti
edunvalvonnallisista aiheista
omissa viestintäkanavissaan.
Piiri osallistuu yhteiskunnalliseen
keskusteluun alueellisen
edunvalvonnan pohjalta.

Piiri viestii Liiton ja piirin itse
tarjoamista vaikuttamisen paikoista
ja kannustaa nuoria tarttumaan
myös muihin vaikuttamisen
paikkoihin.

Perustetaan pop up -jaoksia
vuoden aikana tarpeen mukaan
esimerkiksi nuorisopoliittisten
aiheiden käsittelemistä varten.
Viestitään myös muiden
toimijoiden vaikuttamisen
paikoista ja ollaan mukana mm.
Talousguru-kilpailussa.
Saatetaan loppuun edellisenä
vuonna aloitettu tutkimus.

5

Liitto tekee selvitys- ja
tutkimustyötä lukiolaisuuteen
sekä lukiokoulutukseen
liittyvissä ajankohtaisissa
asioissa.

Laaditaan uusi tutkimus.
Tarjotaan piireille tukea
paikallisten ja alueellisten
selvitysten ja kyselyjen
tekemiseen.

Piiri tekee alueellisia ja paikallisia
kyselyjä tai selvityksiä tarpeen
vaatiessa.

Laaditaan kannanottoja ja
lausuntoja ajankohtaisista
aiheista.

6

Liitto on aktiivinen
yhteiskunnallinen keskustelija
ja keskustelunherättäjä
lukiokoulutusta, lukiolaisten
hyvinvointia ja
vaikuttamismahdollisuuksia
koskevissa asioissa.

Tehdään keskustelunavauksia
yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Osallistutaan yhteiskunnalliseen
keskusteluun itsenäisesti sekä
yhteistyössä muiden nuoriso- ja
opiskelijajärjestöjen kanssa.

Piiri laatii ajankohtaisia
kannanottoja alueellisen
edunvalvonnan osalta.
Piiri tekee maakunnallisia ja
paikallisia keskustelunavauksia.

Osallistutaan
SuomiAreena-tapahtumaan.
Järjestetään sidosryhmätilaisuus.

7

Edustetaan lukiolaisia kaikissa
merkittävissä lukiokoulutusta ja
lukiolaisten hyvinvointia
Liitto edustaa lukiolaisia
käsittelevissä työryhmissä ja
vahvasti kaikilla päätöksenteon
toimielimissä.
tasoilla.
Valmistaudutaan vuoden 2018
maakuntavaaleihin.

8

Tehdään lukiolaisia osallistava
kuntavaalikampanja, joka näkyy
aktiivisesti myös sosiaalisessa
mediassa.

Lukiolaiset ja lukiolaisten asiat
ovat vahvasti esillä
kuntavaaleissa ja
kuntapäätöksenteossa vaalien
jälkeen.
Tarjotaan piireille ja
opiskelijakunnille monipuolisia

Piiri edustaa lukiolaisia alueellisissa
ja maakunnallisissa työryhmissä ja
toimielimissä.
Piiri kannustaa opiskelijakuntia
kasvattamaan edustusta
kunnallisen tason toimielimissä ja
lukion sisäisessä päätöksenteossa.
Piiri tekee kuntavaalikampanjaa
alueellisella tasolla yhteistyössä
opiskelijakuntien kanssa.
Piiri innostaa opiskelijakuntia
kuntavaalikampanjan tekemiseen
paikallisella tasolla.

työkaluja ja apua
kuntavaalikampanjan tekemiseen
paikallisella ja alueellisella tasolla
sekä kuntavaikuttamiseen vaalien
jälkeen.

9

10

11

Ylläpidetään ja syvennetään
yhteistyötä erityisesti nuoriso- ja
Liitolla on laajat verkostot, ja se opiskelijajärjestöjen sekä muiden
on arvostettu, aktiivinen ja
sidosryhmien kanssa.
oma-aloitteinen
yhteistyökumppani.
Ollaan aktiivinen toimija niissä
järjestöissä ja verkostoissa, joiden
jäsen Liitto on.

Yksittäiselle opiskelijalle on
tarjolla tukea ja apua
ongelmiinsa ja tietoa
lukiolaisten oikeuksista.

Piirit ovat alueellisesti
vaikuttavia ja vakuuttavia
edunvalvojia.

PALVELUT

Piiri verkostoituu alueellisten
sidosryhmien kanssa sekä luo ja
ylläpitää toimivat yhteydet
alueellisiin päättäjiin.
Piiri vahvistaa rooliaan alueen
lukiolaisten edustajana
sidosryhmien keskuudessa.

Toimihenkilöt auttavat lukiolaisia
heitä koskettavissa ongelmissa.
Toimihenkilöt tarjoavat tietoa ja
vastaavat opiskelijoiden
kysymyksiin Lukiolaisoppaan
kautta.
Koulutetaan
edunvalvontavastaavat
tehtäviinsä Talvipäivillä.

Piiri auttaa ja kannustaa alueidensa
opiskelijakuntia valvomaan
lukiolaisten etuja.

Piiri tekee osallistavaa
edunvalvontaa.
Piiri huolehtii edunvalvonnallisen
toiminnan jatkuvuudesta
perehdyttämällä uudet toimijat.

Järjestetään koulutusta ja
annetaan piirijärjestöille apua ja
tukea edunvalvonnan tekemiseen
Piirin edunvalvontavastaava
läpi vuoden.
koordinoi piirin edunvalvontaa.

1. VIESTINTÄ
Nro Tavoite

Toimenpide
Tehdään #lukiolaiset tutuksi niin,
että se kerää sosiaalisessa
mediassa lukiolaisuuden hetket
viestien virraksi.

1

Liiton viestintä luo
yhteisöllisyyttä lukiolaisten
keskuuteen.

Luodaan Liitolle sosiaalisen
median strategia yhdessä
keskustoimiston ja
lukiolaistoimijoista koottavan pop
up -jaoksen kesken.

Toimenpide piireissä

Piiri nostaa lukiolaisuutta ja sen
vaiheita esiin alueensa medioissa.
Piirit hyödyntävät sosiaalisen
median strategiaa omassa
viestinnässään.

Ollaan viestinnällisesti mukana
lukiolaisuuden merkkipaaluissa.
Päivitetään ja tarvittavin osin
luodaan järjestöviestinnän
osa-alueet kattava
viestintäsuunnitelma.
Liiton viestinnällisen linjan
avainkohdat koulutetaan
lukiolaistoimijoille.
2

Liiton viestintä on
visuaalisesti ja sisällöllisesti
yhdenmukaista ja
suunnitelmallista.

Piirien viestintävastaavat
perehdytetään Talvipäivillä piirien
viestinnän koordinoimiseen.
Piirien viestintävastaavia
koulutetaan vastuualueensa
tehtäviin läpi vuoden.
Liiton viestintä rakennetaan
yhteisen graafisen ilmeen
ympärille.
Hyödynnetään sponsoroitua ja
kohdennettua markkinointia
viestinnällisen sisällön
levittämisessä.

3

Liiton viestintä tavoittaa
kaikki lukiolaiset.

Koulutetaan toimihenkilöitä
kohdennetun markkinoinnin
tekemiseen.
Toteutetaan tutkimus lukiolaisten
mediakäyttäytymisen
selvittämiseksi.

Piiri luo tavoitteellisen
viestintäsuunnitelman.
Piirin viestintävastaava johtaa piirin
viestintää ja kouluttaa tarpeelliset
viestinnän perusteet alueen
lukiolaistoimijoille.
Piiri käyttää
viestintämateriaaleissaan Liiton
grafiikkaa soveltuvin osin.
Piiri huolehtii viestinnän
jatkuvuudesta perehdyttämällä
uudet piiritoimijat.

Piiri jakaa kanavissaan Liiton
viestinnällistä sisältöä.
Piiri käyttää itse valitsemiaan
kanavia tavoittaakseen alueensa
lukiolaiset.

Toivotetaan uudet lukiolaiset
tervetulleiksi lukiolaiskirjeellä ja
Improbatur-lehdellä.
Kartoitetaan mahdollisuuksia luoda
peruskoulun opinto-ohjaajille
lukiosta ja lukiolaisuudesta kertova
tietopaketti.
Tehdään lukio.fi-sivuston
rakennetta selkeyttävä ja
toiminnallisuutta parantava projekti
myös piirien tarpeet huomioiden.
4

Liiton viestintäkanavat
tarjoavat monipuolista tietoa
toiminnasta selkeässä
paketissa.

Järjestöllinen viestintä kootaan
lukio.fi-sivustolle selkeään ja
visuaaliseen muotoon.

Piirin nettisivuilla esitellään
ajankohtainen tieto tapahtumista,
tiimeistä ja muista
osallistumismahdollisuuksista.

Usein kysytyt kysymykset
nostetaan viestinnässä selkeästi
niiden tullessa ajankohtaisiksi.
Julkaistaan lehdistötiedotteet
ennen jokaista valtakunnallista
tapahtumaa ja kampanjoiden
yhteydessä, kohdennettuna
tapahtumapaikan aluemedioihin.
5

Liiton toiminta ja tapahtumat
näkyvät mediassa.

Panostetaan aktiivisesti Liiton
mediasuhteiden kehittämiseen.

Piiri ottaa mahdollisuuksien mukaan
yhteyttä paikallismedioihin ennen
asiatapahtumiaan.

Ylläpidetään dialogia aktiivisesti
reagoimalla ja avaamalla
keskustelua lukiolaisuuteen
liittyvissä asioissa.

6

Ylläpidetään Lukiolaisopasta,
jonne kootaan useimmin kysytyt
kysymykset opiskelijoiden
Liitto tarjoaa lukiolaisille apua oikeuksia ja velvollisuuksia
lukiolaisuuteen ja opiskeluun koskien.
liittyvissä kysymyksissä.
Ylläpidetään ja kehitetään
#kysylukiolaiselta-konseptia
ympärivuotisesti.

7

Lähetetään kohdennettuja
Liitto viestii lukiolaisille ja
Piiri tapaa rehtorit ja
lukiolaiskirjeitä, esimerkiksi abikirje
sidosryhmille aktiivisesti
opiskelijakuntien ohjaavat opettajat
sekä toisen vuoden opiskelijoille
järjestön linjoista, toiminnasta
koulukäyntien yhteydessä.
kohdennettu wanhojen kirje.
ja palveluista.

Piiri viestii Lukiolaisoppaasta ja
#kysylukiolaiselta-palvelusta
alueensa lukiolaisille.

Tarjotaan lukioille kattavasti tietoa Piiri viestii kattavasti
ja materiaaleja Liitosta.
kannanotoistaan sidosryhmille ja
alueensa lukiolaisille.

2. IMPROBATUR
Nro Tavoite

1

2

3

Liitto tarjoaa jäsenilleen
laadukkaan lukiolaisille
suunnatun aikakauslehden.

Improbatur on jatkuvasti
läsnä lukiolaisen arjessa.

Improbatur käsittelee
lukiolaisia koskevia teemoja
rohkeasti ja
ennakkoluulottomasti.

Toimenpide

Toimenpide piireissä

Julkaistaan Improbatur-lehti
painettuna ja digitaalisena
versiona neljä kertaa vuodessa.
Toimitetaan Improbatur kaikille
jäsenille.
Improbaturin teemoja nostetaan
säännöllisesti sekä Liiton että
lehden omissa sosiaalisen median
kanavissa.
Improbaturin nettisivuilla
julkaistaan ilmestymisajankohtien
välissä tekstejä ajankohtaisiin
kysymyksiin liittyen.

Piiri jakaa Improbaturin julkaisuja
omissa kanavissaan.

Improbatur on journalistisesti
itsenäinen julkaisu.
Improbatur kerää aktiivisesti
lukijapalautetta löytääkseen
kiinnostavimmat aiheet.

3. JÄSENYYS
Nro Tavoite

1

Kaikki lukiolaiset tietävät
Liiton olemassaolosta ja
jäsenyyden hyödyistä.

Toimenpide
Liiton lukiolaistoimijat kiertävät
syksyllä jokaisessa Suomen
päivälukiossa esittelemässä
lukiolaisuutta, liiton palveluita ja
toimintaa.

Toimenpide piireissä

Piiri jakaa Liiton julkaisuja ja viestii
myös oma-aloitteisesti palveluista ja
jäseneduista.

Viestitään Liiton tarjoamista
palveluista ja Frankin jäseneduista. Piiri viestii kohdennetusti
paikallisista jäsenyyden hyödyistä.
Tarjotaan mahdollisuus
opiskelijakorttiin kaikille
päätoimisille lukiolaisille.

Toteutetaan aktiivista ja
ympärivuotista jäsenhankintaa.
Toteutetaan
jäsenhankintakampanjat
lukiolaisuuden merkkipaalujen
mukaisesti ympäri
kalenterivuoden.
2

Vähintään puolet lukiolaisista
on Liiton jäseniä.
Muistutuslaskujen yhteydessä
markkinoidaan jäsenetuja ja
palveluja.
Järjestetään koulukävijäkoulutus.
Liittohallitus tukee tarvittaessa
piirejä paikallisessa
jäsenhankinnan kouluttamisessa.

Jäsenhankintakampanjat
jalkautetaan
jäsenhankintakiertueiden ja
opiskelijakuntayhteyksien avulla.
Jäsenhankintavastaavat
koordinoivat piirin jäsenhankintaa ja
sen paikallista kouluttamista
lukiolaistoimijoille.
Piiri luo jäsenhankintasuunnitelman.
Piiri huolehtii jäsenhankinnan
jatkuvuudesta perehdyttämällä
uudet toimijat.

4. KUMPPANUUDET JA YRITYSYHTEISTYÖ
Nro Tavoite

1

2

Liiton monipuoliset
kumppanuudet tuovat aitoa
hyötyä jäsenille.

Liiton kumppanuudet
valmistavat lukiolaisia myös
jatko-opintoihin ja
työelämään.

Toimenpide

Kehitetään olemassa olevia
kumppanuuksia paremmiksi
kokonaisuuksiksi.

Toimenpide piireissä
Piiri täydentää palvelukokonaisuutta
neuvottelemalla palveluja alueensa
lukiolaisille.

Piirin yritysyhteistyövastaava
koordinoi piirin kumppanuuksia ja
Uusia monipuolisia
opastaa lukiolaistoimijoita
kumppanuuksia etsitään kattavasti, paikallisetujen hankinnassa.
lähestymällä erityisesti voittoa
tavoittelemattomia yhteisöjä.
Piiri huolehtii yritysyhteistyön
jatkuvuudesta perehdyttämällä
uudet toimijat.
Järjestetään Studia-messut
yhteistyössä Messukeskuksen
kanssa.
Etsitään aktiivisesti kumppaneita
lukiolaisten työelämävalmiuksien,
esimerkiksi
kesätyömahdollisuuksien,
kehittämiseksi.

Piiri kannustaa alueensa lukiolaisia
osallistumaan Studia-messuille.

5. FRANK
Nro Tavoite
1

Frank tarjoaa lukiolaisia
aidosti hyödyttäviä,
monipuolisia etuja.

Toimenpide

Toimenpide piireissä

Painotetaan Liiton
omistajaohjauksessa

Piiri tarjoaa opiskelijakunnille
työkalut ja koordinoi paikallisetujen
hankkimista.

ratkaisukeskeistä
lukiolaisnäkökulmaa.
Lukiolaistoimijat osallistuvat
palvelukokonaisuuden
rakentamiseen hankkimalla
paikallisetuja.
Tarjotaan yhdessä Frankin kanssa
relevantteja koulutuksia
lukiolaistoimijoille.

2

Liiton lukiolaistoimijat
tuntevat Frankin
toimintaperiaatteet ja voivat
vaikuttaa niihin.

3

Liiton jäsenet ovat tietoisia
Frankin opiskelijaeduista ja
hyödyntävät niitä aktiivisesti.

4

Mobiilinen opiskelijakortti tuodaan
Frankin palvelut ovat helposti viestinnässä luontevaksi muovista
jäsenistön saatavilla.
opiskelijakorttia täydentäväksi
palveluksi.

JÄRJESTÖ

Lukiolaistoimijoille tarjotaan
mahdollisuus palautteen antoon
sekä dialogin käymiseen Frankin
kanssa.
Markkinoidaan Frankin
mobiilisovellusta ja tiedotetaan
eduista Liiton viestintäkanavissa.

Piiri markkinoi Frankin
mobiilisovellusta ja etuja omissa
viestintäkanavissaan.

1. Piiri- ja jäsenjärjestöt

Nro Tavoite

Toimenpide

Toimenpide piireissä

Piirien johtoon hakevat voivat
osallistua Korpikeikalle, jossa heitä
perehdytetään tuleviin tehtäviinsä.
Järjestetään
Kapulanvaihto-viikonloppu uudelle
ja väistyvälle piirin johdolle.

Piirin johto saa
1 ympärivuotista tukea
tehtäviinsä.

Järjestetään kolmet yksipäiväiset
puheenjohtajapäivät, joissa piirin
johto saa koulutusta niin piirin
operatiivisesta kuin strategisesta
johtamisesta.
Piirin johto saa koulutusta
tehtäviinsä valtakunnallisissa
koulutustapahtumissa.

Piirin väistyvä johto osallistuu piirin
uuden johdon perehdyttämiseen.
Piirin johto osallistuu heille
tarkoitetuille koulutustapahtumille.

Annetaan eväitä piirin jatkuvuuden
varmistamiseen.
Järjestetään piirin johdolle
Toimistopäivät, jossa he tutustuvat
toimistoon ja kehittävät piirin
toimintaa yhdessä toimihenkilöiden
kanssa.
Puheenjohtajapäivillä arvioidaan ja
kehitetään omaa toimintaa.
Piirin johto arvioi ja kehittää Annetaan työkaluja
2 omaa toimintaansa pitkin
palautekeskustelujen
vuotta.
järjestämiseen.
Laaditaan piirijohdolle
puoliväliarviointi.

Tiimitoiminta on
vakiintunutta, ja se on
3
selkeä, helppo väylä olla
mukana piirin toiminnassa.

Tuetaan tiimien vetäjiä sekä
koulutetaan tiimitoiminnasta
vastuualuekohtaisesti.
Piiritoimijoille koulutetaan johtamisja vuorovaikutustaitoja Liiton
koulutustapahtumissa.

Piiri järjestää vähintään kolme
palautekeskustelua vuodessa.
Piiri kehittää työkaluja jatkuvan ja
avoimen palautteen antamiselle.
Piirit käyvät vuoden alussa läpi
edellisen vuoden
osavuositoimintakertomukset.
Tiimejä hyödynnetään laajalti piirin
toiminnassa.
Tiimien toiminnasta tiedotetaan oman
alueen lukiolaisia.
Tiimitoimintaan mukaan tuleminen on
mahdollista ympäri vuoden.

Piiri aloittaa asiakirjavalmistelut
hyvissä ajoin ennen piirikokousta.

Piirin toimintaa kehitetään
asiakirjojen kautta, ja ne
4
ohjaavat piiritoimintaa
ympärivuotisesti.

Asiakirjavalmisteluissa hyödynnetään
Annetaan ohjenuoria ja tukea piirien
tiimejä sekä piirin alueen
asiakirjavalmisteluun ja toteutumisen
opiskelijakuntia.
seurantaan.
Päivitetään piirikokousohjeistus
vastaamaan vuotta 2017.

Piirit seuraavat asiakirjojen
toteutumista läpi vuoden.
Piirin asiakirjojen suunnittelussa
otetaan huomioon Liiton strategian
tavoitteet.

Raportointityökaluna käytetään
osavuositoimintakertomusta, joka
palautetaan kolmesti vuodessa.
Piirit raportoivat
5
toiminnastaan Liitolle.

Osavuositoimintakertomuksia
kehitetään piirien toiveiden ja liiton
tavoitteiden mukaisesti jaksoittain.
Piirikummi tukee piiriä
osavuositoimintakertomuksen
täyttämisessä.
Piirihallituslaiset saavat koulutusta
tehtäviinsä valtakunnallisissa
koulutustapahtumissa.

Piirihallituslaiset saavat
tukea oman
6 vastuualueensa
toteuttamiseen ja ovat ajan
tasalla omista tehtävistään.

Piirihallituslaisten
vertaistukiryhmissä asetetaan
tavoitteita,  jaetaan ideoita ja
annetaan tukea jokaisen
vastuualueellisen toimintaan.
Tuetaan piirejä omien koulutusten
järjestämisessä.

Piiri arvioi omaa toimintaansa
osavuositoimintakertomuksissa.
Piiri hyödyntää
osavuositoimintakertomusten
palautetta toimintansa kehittämiseen.

Perehdytetään piirihallituslaisia
tehtäviinsä jo
järjestäytymiskokouksessa.
Piiri järjestää koulutusta
vastuualueellisille ympärivuotisesti.
Piirihallitukset arvioivat toimintansa
toteutumista tasaisin väliajoin.

Toimihenkilöt tehdään tutuksi
piiritoimijoille.
Piiritoimijoiden ja
7 toimihenkilöiden yhteistyö
kehittää Liittoa.

Luodaan luontevia
keskustelukanavia piirien ja
toimiston välille.

Piiritoimijat ottavat tarvittaessa
yhteyttä toimihenkilöihin.

Toimihenkilöt osallistuvat
valtakunnallisiin tapahtumiin.
Jäsenjärjestöt ovat
8 sitoutuneita Liiton
toimintaan.

Liitto osallistuu jäsenjärjestöjen
toiminnan tukemiseen ja
kehittämiseen samalla tavalla kuin

Jäsenjärjestöt rekrytoivat osallistujia
Liiton tapahtumiin.

piirijärjestöjen kohdalla huomioiden
jäsenjärjestöjen erityispiirteet.

Jäsenjärjestöt arvioivat omaa
toimintaansa
osavuositoimintakertomuksissa.

Kannustetaan jäsenjärjestöjen
jäseniä
osallistumaan valtakunnallisiin
tapahtumiin.
Jäsenjärjestöille tehdään räätälöidyt
osavuositoimintakertomuspohjat.

1.1 Vertaistukiryhmät

Nro Tavoite

Toimenpide

Toimenpide piireissä

Vastuualueellisten
Vertaistukiryhmän ryhmäytymiseen
1 ensisijainen tuki toimintaan
panostetaan läpi vuoden.
tulee vertaistukiryhmästä.

Vertaistukiryhmät
kehittävät omaa
2 vastuualuettaan niin
nykyhetkeä kuin
tulevaisuuttakin ajatellen.

Vertaistukiryhmän jäsenet
saavat tukea
3 vastuualueensa
vetämiseen ja
koordinointiin.

Vertaistukiryhmissä käydään läpi ja
luodaan vastuualueellisten yhteisiä
asioita ja malleja.
Vertaistukiryhmissä arvioidaan
omassa vastuualueessa
onnistumista ja mietitään
kehitysideoita seuraavalle vuodelle.

Vastuualueelliset jakavat
vertaistukiryhmissä ideoita ja
toimintapoja omasta piiristään.
Hyväksi todetut toimintamallit lisätään
Piiritoimikunnan ylläpitämään
toimintamallipankkiin.
Vastuualueellinen informoi tiimilleen
vertaistukiryhmän toiminnasta ja
tapaamisista.

Vertaistukiryhmien vetäjinä toimivat
liittohallituksen jäsenet.
Jokaisella vertaistukiryhmällä on
oma vastuutoimihenkilö, joka on
mukana vertaistukiryhmän
toiminnassa.
Vertaistukiryhmät kokoontuvat
Talvi-, Kevät- ja Syyspäivillä.

4

Vertaistukiryhmät pitävät
tiiviisti yhteyttä.

Vertaistukiryhmät pitävät yhteyttä
tapahtumien välillä.
Vertaistukiryhmät kokoontuvat
tarvittaessa fyysisesti yhteen
koulutustapahtumien ulkopuolella.

Piirien vastuualueelliset sitoutuvat
vertaistukitoimintaan.

2. Koulutustoiminta

2.1 Tapahtumat

Nro Tavoite

Liitossa toimiva saa
laadukasta ja
1
tarkoituksenmukaista
koulutusta.

Toimenpide
Järjestetään kolmipäiväiset Talvi- ja
Kevätpäivät sekä kaksipäiväiset
Syyspäivät, joissa koulutetaan
lukiolaistoimijoita.
Koulutussisältöjen suunnittelussa
hyödynnetään liittohallitusta,
piiritoimikuntaa, toimihenkilöitä,
vertaistukiryhmiä, kouluttajajaosta
ja/tai muita toimijoita.

Toimenpide piireissä

Piiri kouluttaa toimijoitaan
ympärivuotisesti.

Piirin koulutukset ovat huolella
suunniteltuja, ja niiden järjestämiseen
saa tarvittaessa tukea.

Tapahtumia järjestetään
maantieteellisesti kattavasti.
Tapahtumien suunnittelussa
huomioidaan
yhdenvertaisuussuunnitelma.
Jokaisen Suomen
lukiolaisen on mahdollista
2
ja mielekästä osallistua
Liiton tapahtumiin.

Tapahtumamaksut pidetään
kohtuullisina ja mahdollistetaan
taloudellinen tuki Liiton resurssien
salliessa.

Piirien tapahtumissa otetaan
huomioon ensikertalaiset ja
satunnaisesti toiminnassa mukana
olevat.
Piirin tapahtumat järjestetään helposti
saavutettavissa paikoissa.

Piiri noudattaa toiminnassaan Liiton
Jokaisessa tapahtumassa otetaan
yhdenvertaisuussuunnitelmaa.
huomioon ensikertalaiset ja henkilöt,
jotka ovat satunnaisesti mukana
toiminnassa.

Tapahtumat ovat
3 piiritoimijoille paikka
kehittyä ja oppia uutta.

Piiritoimijoille tarjotaan tapahtumissa Piiri kannustaa piiritoimijoita lähtemään
työkaluja niin valtakunnallisen
tapahtumiin korvaamalla tapahtumista
toiminnan, oman piirin kuin
koituvia kuluja resurssien salliessa.
itsensäkin kehittämiseen.
Piirin vastuualueelliset sitoutuvat
Tapahtumissa huomioidaan myös
osallistumaan liiton
pitkään Liitossa toimineet ja heille
koulutustapahtumille mahdollisuuksien
pyritään järjestämään omaa
mukaan.
koulutussisältöä.

Koulutustapahtumista
4 saadut hyödyt eivät rajoitu
vain järjestötoimintaan.

Koulutussisällöt ovat monipuolisia, ja
niistä opittuja taitoja voi hyödyntää
niin Liitossa kuin sen
ulkopuolellakin.

Piirin tapahtumien koulutussisällöt ovat
monipuolisia, ja niistä opittuja taitoja
voi hyödyntää niin Liitossa kuin sen
ulkopuolellakin.

Tapahtumien markkinointi
5 on houkuttelevaa, ja se
tavoittaa lukiolaiset.

Tapahtumien markkinoinnissa
korostetaan opittavia taitoja ja
yhteisöllisyyttä.

Piirit osallistuvat valtakunnallisten
tapahtumien markkinointiin.

Piiri markkinoi omia tapahtumiaan
Tapahtumia markkinoidaan
monipuolisesti.
monipuolisesti eri kanavissa ja
luovasti erilaisia keinoja hyödyntäen.

3. Opiskelijakuntatoiminta

3.1. Koulutukset

Nro Tavoite

Toimenpide
Järjestetään neljät valtakunnalliset
Water-opiskelijakuntafestivaalit.

Opiskelijakunnille Liiton
1 tapahtumat ovat paikka
kehittyä.

Water-opiskelijakuntafestivaalien
koulutukset antavat eväitä niin
aloitteleville kuin kokeneemmille
opiskelijakuntatoimijoille.
Tuetaan piirejä opiskelijakuntien
täsmäkoulutusten järjestämisessä.

2

Lukioiden tutortoiminta on
laadukasta ja monipuolista.

Koulutusten markkinointi
3 on houkuttelevaa, ja se
tavoittaa lukiot.

Tuetaan piirejä tutorien
täsmäkoulutusten järjestämisessä.
Tuotetaan materiaaleja myös
tutortoiminnan tueksi.
Kouluttautumismahdollisuuksista
viestitään rehtoreille,
opinto-ohjaajille, ohjaaville
opettajille ja opiskelijakunnille.
Koulutusten markkinoinnissa
hyödynnetään monipuolisesti eri
kanavia.

Toimenpide piireissä

Piirit järjestävät paikallisia
opiskelijakuntien täsmäkoulutuksia
alueensa lukioissa.
Piirin paikalliset tapahtumat antavat
eväitä opiskelijakuntatoiminnan
kehittämiseen.

Piirit järjestävät paikallisia tutoreiden
täsmäkoulutuksia alueensa lukioissa.

Piirit markkinoivat
koulutusmahdollisuuksia omissa
kanavissaan.

Järjestetään kaksi kertaa vuodessa
ohjaavien opettajien Ohjus-koulutus,
jossa annetaan eväitä ohjaavana
Liitto tarjoaa myös
opettajana toimimiseen.
Piirit informoivat alueensa ohjaavia
4 ohjaaville opettajille
opettajia Ohjus-koulutuksista.
kehittymismahdollisuuksia.
Edistetään ohjaavien opettajien
verkostoitumista ja tuetaan heitä
tehtävässään.

3.2. Yhteydenpito

Nro Tavoite

Toimenpide

Toimenpide piireissä

Piirin opiskelijakuntatiimit luovat
toimivat kontaktit alueen lukioihin ja
Kerätään piirijärjestöille materiaaleja käyvät tapaamassa opiskelijakuntia.
Jokaisella
opiskelijakuntayhteydenpitoon.
opiskelijakunnalla on
Piiri suunnittelee opiskelijakuntakirjeet
1
henkilökohtainen ja toimiva Koulukävijäkoulutuksessa
ja lähettää ne oman alueen lukioihin.
kontakti omaan piiriin.
panostetaan opiskelijakuntien
tapaamisen kouluttamiseen.
Piiri panostaa opiskelijakuntien ja piirin
laadukkaisiin tapaamisiin ympäri
vuoden.
Viestintä suunnitellaan huolella
yhdessä kaikkien sektoreiden
kanssa.
Opiskelijakuntaviestintä on
Opiskelijakuntaviestinnästä tehdään Piiri tekee oman suunnitelman
2 laadukasta ja hyvin
selkeä suunnitelma.
opiskelijakuntaviestintään.
suunniteltua.
Tuetaan piirijärjestöjä
opiskelijakuntaviestinnän
toteuttamisessa.
Piiri kerää kaikkien alueensa lukioiden
Opiskelijakuntaviestintä
Kerätään opiskelijakuntien
yhteystiedot ja pitää ne päivitettynä
tavoittaa kaikkien Suomen
3
yhteystietoja ja pidetään huolta, että läpi vuoden.
lukioiden opiskelijakuntien
ne ovat ajan tasalla.
hallitukset.

3.3. Yhteistyö opiskelijakuntien välillä

Nro Tavoite

Opiskelijakunnat
tiedostavat yhteistyön
1
hyödyt ja haluavat
toteuttaa sitä.

Toimenpide
Opiskelijakuntia kannustetaan
valtakunnallisissa tapahtumissa
yhteistyöhön muiden
opiskelijakuntien kanssa.
Annetaan piireille eväitä tukea
opiskelijakuntien yhteistyötä.

Toimenpide piireissä
Piiri tukee oman alueensa yhteistyön
kehittymistä.
Piiri kehittää jo valmiita
yhteistyöverkostoja ja suunnittelee
uusia mahdollisia.
Piiri kouluttaa omissa tapahtumissaan
opiskelijakuntia yhteistyön hyödyistä.

3.4 Opiskelijakuntatoiminnan opas

Nro Tavoite

Toimenpide

Toimenpide piireissä

Opas on helposti saatavilla,
Oppaasta kerrotaan lukiokäynneillä ja
Opiskelijakuntatoimijoille
1 ja opiskelijakuntatoimijat
piirin tapahtumissa.
tiedotetaan oppaan olemassaolosta.
tuntevat sen.

Opiskelijakunnille annetaan
konkreettisia neuvoja siitä, miten
hyödyntää opasta.
Opasta päivitetään säännöllisesti.
Opiskelijakuntatoimija
2 pystyy hyödyntämään
opasta laaja-alaisesti.

Piiri hyödyntää opasta
Oppaasta löytyy laajalti materiaaleja
opiskelijakuntakoulutuksissaan.
eri opiskelijakuntatoiminnan
osa-alueista.

4. Toimielimet

4.1 Liittohallitus

Nro Tavoite

Toimenpide
Järjestetään
Korpikeikka-viikonloppu, jossa
johtotehtäviin hakevat saavat
perehdytystä vaaliajasta ja
hakemastaan tehtävästä.

Liittohallitus saa riittävän ja Perehdytetään liittohallitus
1 laadukkaan perehdytyksen tehtäviinsä perehdytyspäivillä.
tehtäviinsä.
Järjestetään liittohallitusten
vaihtoviikonloppu.
Järjestetään liittohallituslaisille
ympärivuotista koulutusta
tehtäviinsä.
Liittohallituksen rooli ja tehtävät
tehdään selväksi Liiton toimijoille.
2

Liittohallituksen toiminta on
avointa.
Liittohallituksen kokouksista
tehdään kokoustiedotteet
piiritoimijoille nähtäväksi.
Piiritoimikunnalla on edustus
liittohallituksen kokouksissa.

Tieto kulkee sekä
Liittohallituksen jäsenillä on omat
liittohallitukselta piiri- ja
kummipiirit, joihin he pitävät
3 jäsenjärjestöille että piiri- ja
yhteyttä.
jäsenjärjestöiltä
liittohallitukselle.
Piirikummit perehdytetään
tehtäviinsä.

Toimenpide piireissä

Piirikummit ovat läsnä kummipiirinsä
arjessa ja kertovat liittohallituksen
toiminnasta.
Jäsenjärjestöillä on omat kumminsa,
jotka ovat läsnä jäsenjärjestöjen
arjessa.

Liittohallituksen ja
4 toimihenkilöiden yhteistyö
kehittää liittoa.

Järjestetään kolmet
toiminnansuunnittelupäivät, joissa
liittohallitus ja toimihenkilöt
kokoontuvat yhteen kehittämään
Liiton toimintaa.
Liittohallitus ja toimihenkilöt
ryhmäytyvät pitkin vuotta.

Liittohallitus ja
piiritoimikunta tekevät
5
toimivaa ja monipuolista
yhteistyötä.
Liittohallituksen jäsenet
6 ovat vastuualueellisten
tukena.

Järjestetään kaksi liittohallituksen ja
piiritoimikunnan get togetheriä.
Liittohallituslaiset vetävät
vastuualueellisten vertaistukiryhmiä.
Liittohallituksen jäsenet koulutetaan
vertaistukiryhmien vetämiseen.
Arvioidaan strategian toteutumista.

Strategian toteutumista
7
seurataan.

Avataan strategiaa piiritoimijoille
valtakunnallisissa tapahtumissa.

Piirit hyödyntävät avattua strategiaa
omassa toiminnassaan.

4.2 Piiritoimikunta

Nro Tavoite

Toimenpide
Piiritoimikunta ja liittohallitus
kokoontuvat yhteen vähintään kaksi
kertaa vuodessa.

Piiritoimikunta kehittää
1 Liittoa liittohallituksen
rinnalla.

Piiritoimijat ovat perillä
piiritoimikunnan tehtävästä.
Piiritoimikunta kerääntyy yhteen
vähintään neljä kertaa vuoden
aikana.

2

Piiritoimikunta
perehdytetään tehtäviinsä.

Järjestetään
Kapulanvaihto-viikonloppu, jossa
uusi piiritoimikunta saa perehdytystä
tehtäviinsä.

Toimenpide piireissä

Piiritoimikunta saa eväitä
piiritoimikuntatyöskentelyyn
kokoontumistensa yhteydessä.
3

Piiritoimikunnan toiminta
on avointa.

Piiritoimijan on helppo
halutessaan tuoda asioita
4
piiritoimikunnalle
käsiteltäväksi.
Piiritoimikunnan toiminta
5 hyödyttää kaikkia
piiritoimijoita.

Piiritoimikunnan kokouksista
tehdään kokoustiedotteet
piiritoimijoille nähtäväksi.

Piiritoimikunnan jäsenet kertovat
piiritoimikuntatyöskentelystä
piiritoimijoille.

Liiton toimijoita tiedotetaan
mahdollisuuksista vaikuttaa
piiritoimikunnan työskentelyyn.

Piirin puheenjohtajisto kerää terveisiä
omalta piiriltään piiritoimikunnan
kokoukseen.

Piiritoimikunta ylläpitää
toimintamallipankkia.

Piirin toiminnassa hyödynnetään
muiden piirien hyväksi todettuja
toimintatapoja toimintamallipankin
kautta.

Toimenpide

Toimenpide piireissä

4.3 Kouluttajajaos

Nro Tavoite
Lukiolaistoimijat ovat
1 mukana kehittämässä
Liiton koulutustoimintaa.

Kouluttajajaos kokoaa
2 yhteen eri osa-alueiden
osaamista ja levittää sitä.

Piirit hyötyvät
3 kouluttajajaoksen
osaamisesta.

Perustetaan kouluttajajaos.
Kouluttajajaosta hyödynnetään
mahdollisuuksien mukaan
valtakunnallisissa tapahtumissa.
Hyödynnetään kouluttajajaoksen
osaamista koulutusten
suunnittelussa ja toteutuksessa.
Jaoksen jäsenet tukevat piirejä
opiskelijakuntien ja tutoreiden
täsmäkoulutusten järjestämisessä.
Jaos suunnittelee tarpeen mukaan
koulutuksia ja ohjelmaa piirien
tapahtumiin.

Piirillä on mahdollisuus pyytää
koulutus- ja ohjelma-apua
kouluttajajaokselta.

5 Turvapaikanhakijanuoret-hanke

Nro Tavoite

Toimenpide

Vastaanottokeskuspaikkakunnilla eri
Turvapaikanhakijanuoret-h
puolilla Suomea järjestetään
anke tunnetaan hyvin niin
1
viikottaista toimintaa ja yksittäisiä
lukiolaisten keskuudessa
päiväretkiä.
kuin laajemminkin.

Toimenpide piireissä
Piirit kirjaavat hankkeen omiin
toimintasuunnitelmiinsa, osallistuvat
hankkeen viestintään ja
vapaaehtoisten rekrytoimiseen.

Palkataan osa-aikainen
projektisihteeri Tampereen seudulle
tammi-lokakuun ajaksi.
Luodaan pysyvä malli nuorten
vapaaehtoistoiminnan
sisällyttämiseksi osaksi
lukio-opintoja yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa.
Vaikutetaan siihen, että toimintaan
osallistuvat vapaaehtoiset saavat
toiminnasta kurssisuorituksen osana
lukio-opintojaan.
Vapaaehtoisiksi rekrytoidaan ja
koulutetaan lukiolaisnuoria.
Osallistumismahdollisuutta tarjotaan
myös ammattiin opiskeleville
nuorille.
Hanke tarjoaa mielekästä
ja nuoria itseään
kiinnostavaa vapaa-ajan
2
toimintaa
turvapaikanhakija- ja
suomalaisnuorille.

Edistetään kulttuurien välistä
tuntemusta ja ymmärrystä
suunnittelemalla ja toteuttamalla
toimintaa yhdessä.
Tuetaan nuorten kasvua aktiiviseen
kansalaisuuteen tarjoamalla heille
mahdollisuuden osallistua
vapaaehtoistoimintaan ja kantaa
vastuuta toiminnan järjestämisestä.

Hankkeen mukainen
toiminta vähentää
ennakkoluuloja ja eri
3 väestöryhmien välistä
vihapuhetta järjestämällä
esimerkillistä toimintaa ja
kertomalla siitä.

Saatetaan samanikäiset
turvapaikanhakija- ja
suomalaisnuoret lähemmäksi
toisiaan.

6 Talous ja hallinto

Nro Tavoite
1 Liitto on vetovoimainen ja
kiinnostava työnantaja.
Työntekijät ovat
motivoituneita ja heidän
osaamistaan arvostetaan
liitossa ja sen ulkopuolella.

Toimenpide
Työntekijöiden rekrytointiin ja
perehdyttämiseen panostetaan
jatkossakin.
Työntekijöiden motivaatiota
pidetään yllä ja osaamista

Toimenpide piireissä

kehitetään luomalla Liiton
toimihenkilöiden koulutusohjelma.
Työntekijöiden asiantuntijuutta
hyödynnetään Liiton tapahtumissa.
Tehdään henkilöstöstrategia vuosille
2018–2022.
2 Toimiston henkilökunta
palvelee jäsenistöä
parhaalla mahdollisella
tavalla.

Toteutetaan toimiston palvelukysely
ja tarkennetaan toimenkuvia
tarvittaessa sen pohjalta.

3 Taloudenhoito on hyvää ja
läpinäkyvää.

Toimihenkilöt ja liittohallitus
seuraavat talouden kehittymistä
reaaliaikaisesti uuden, vuonna 2016
käyttöönotetun selainpohjaisen
taloushallintojärjestelmän kautta.
Muutoksia tehdään tarvittaessa
joustavasti.
Perehdytetään liittohallitus talouden
seurantaan heti vuoden alussa ja
järjestetään taloushallinnon
käyttökoulutuksia tarvittaessa pitkin
vuotta toimihenkilöille ja
liittohallitukselle.

4 Jäsenet saavat
moitteetonta ja ripeää
jäsenpalvelua eri
kanavissa. Jäsenyyteen
liittyvät ongelmat
ratkaistaan tehokkaasti ja
viipymättä.

Jäsenpalvelu toimii puhelimitse,
sähköpostitse ja mahdollisesti myös
sosiaalisen median kanavissa.
Jäsenten tyytyväisyyttä mitataan
vuosittaisella jäsenkyselyllä ja
toimiston palvelukyselyllä.

Piiri välittää jäsenpalvelua koskevan
palautteen pääsihteerille.

Jäsenpalvelua kehitetään saadun
palautteen perusteella.
5 Liiton taloutta suunnitellaan
ja sen vakaus varmistetaan
myös pidemmällä
aikavälillä. Tulopohjaa
laajennetaan ja kehitetään.

Luodaan liitolle pitkän aikavälin
taloussuunnitelma.
Kartoitetaan ja mahdollisesti
haetaan toimintaan ja sen
kehittämiseen sopivia avustuksia.
Solmitaan taloudellisesti kannattavia
kumppanuuksia ja tehdään
tuloksekasta mediamyyntiä.

Piirin taloutta mietitään pidemmällä
aikavälillä ja yritysyhteistyötä
vahvistetaan.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Nro Tavoite

Toimenpide
Valitaan kansainvälinen jaos
johtamaan ja koordinoimaan Liiton
kansainvälistä toimintaa.

1

Liiton kansainvälinen toiminta on
pitkäjänteistä, jatkuvaa,
Pidetään huolta Liiton kansainvälisen
tavoitteellista ja tunnettua Liiton
toiminnan jatkuvuudesta.
toimijoiden ja muiden
lukiolaisten keskuudessa.
Liiton kansainvälinen toiminta seuraa
kansainvälisen toiminnan strategiaa.

Toimenpide piireissä

Kansainvälisestä toiminnasta
kerääntyvää tietoa kerätään talteen
aktiivisesti.
Kansainvälisestä toiminnasta
viestitään aktiivisesti järjestön sisä- ja
ulkopuolelle.
Kansainvälinen jaos viestii Liiton
sisällä kansainvälisistä
edunvalvonnallisista teemoista.
Vaikutetaan aktiivisesti
kansainvälisten sidosryhmien
kantoihin.
2

Liitto on aktiivinen
edunvalvonnallinen toimija
kansainvälisesti.

Vaikutetaan aktiivisesti Organising
Bureau of European School Student
Unionsin (OBESSU) ja Nordic School
Student Networkin (NSSN) kantoihin
ja linjoihin.
Kansainväliseen toimintaan
osallistetaan laajasti Liiton toimijoita.

3

Kansainvälinen toiminta on
hyödyllistä koko Liitolle ja sen
yksittäisille toimijoille.

Kartoitetaan mahdollisuuksia hankkia
Piirit kannustavat
ulkopuolista rahoitusta
lukiolaistoimijoita lähtemään
mahdollistamaan laajempaa Liiton
mukaan kansainväliseen
kansainvälistä toimintaa.
toimintaan.
Kansainvälinen jaos tuo vaikutteita
ulkomailta Liiton kotimaisen toiminnan
kehittämiseksi.
Osallistutaan Organising Bureau of
European School Student Unionsin
(OBESSU) ja Nordic School Student
Networkin (NSSN) tapahtumiin.

4

Rakennetaan, ylläpidetään ja
kehitetään tiivistä yhteistyötä muiden
Liitto on kansainvälisesti tunnettu
eurooppalaisten toisen asteen
ja vakuuttava yhteistyökumppani.
opiskelijajärjestöjen kanssa.
Rakennetaan, ylläpidetään ja
kehitetään tiivistä yhteistyötä muiden
kotimaisten kansainvälistä toimintaa
tekevien nuoriso- ja
opiskelijajärjestöjen kanssa.

