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SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITON STRATEGIA 2016-2020
Suomen Lukiolaisten Liiton (SLL) strategia ohjaa liiton kehitystä toimintavuotta
pidemmällä aikavälillä sekä määrittää tulevaisuuden vision. Tämä strategia on
voimassa 2016-2020. Strategian ajankohtaisuutta tarkastellaan uudelleen
strategiakauden puolivälissä. Strategian toteutumista seurataan vuosittain tehtävällä
raportilla. Liittokokouksen jälkeen tehtävästä raportista vastaa istuva liittohallitus.
MISSIO
Lukiolaiset lukiolaisten asialla

EDUNVALVONTA
SLL edistää demokratiaa, aktiivisuutta ja osallisuutta lukiolaisten keskuudessa.
● Opiskelijakunnat osallistuvat aktiivisesti SLL:n tavoitteiden määrittelyyn.
● SLL:n edunvalvonta on ennakoivaa ja aloitteellista, ja se syntyy jatkuvassa
vuorovaikutuksessa lukiolaisten ja lukioiden kanssa.
● SLL tavoittaa kaikki vaikuttamisesta kiinnostuneet lukiolaiset.
Aktiivista ja osallistavaa edunvalvontaa toteutetaan tuloksekkaasti niin
yksittäisessä lukiossa kuin valtakunnallisella tasolla.
● Yksittäinen opiskelija saa apua ongelmiinsa, tietoa oikeuksistaan ja
motivaatiota lukiolaisten etujen valvomiseen.
● Opiskelijakuntien laadukas toiminta takaa paikallisen edunvalvonnan
toteutumisen.
● Piirijärjestöt vastaavat maakunnallisesta ja alueellisesta edunvalvonnasta.
● Jokaisella lukiolaisella on mahdollisuus osallistua valtakunnallisen
edunvalvonnan toteuttamiseen.
● Kansainvälinen edunvalvonta on monipuolista ja tarkoituksenmukaista.
SL
L on yleisesti tunnuste
ttu asiantuntija lukiolaisia koskevissa asioissa.
● SLL tekee selvitys- ja tutkimustyötä lukiolaisuuteen sekä lukiokoulutukseen
liittyvissä asioissa.
● SLL on lukiokoulutusta, lukiolaisten hyvinvointia ja
vaikuttamismahdollisuuksia koskevan politiikan edelläkävijä ja
keskustelunherättäjä.
● SLL edustaa lukiolaisia vahvasti kaikilla päätöksenteon tasoilla.

● SLL:lla on laajat verkostot ja se on arvostettu, aktiivinen ja oma-aloitteinen
yhteistyökumppani.

PALVELUT
SLL:n jäsenyys on merkittävä osa lukiolaisuutta.
● Neljä viidestä lukiolaisesta on SLL:n jäseniä.
● SLL edistää aktiivisesti yhteisöllisyyttä lukiolaisten keskuudessa.
Lukiolainen kokee jäsenyydestä saatavan hyödyn merkittävänä.
● Yhteistyökumppanuudet ja palvelukokonaisuudet hyödyttävät lukiolaisia.
● SLL:n opiskelijaetuja on saatavilla kattavasti ympäri Suomen. Piirit ja
opiskelijakunnat osallistuvat palvelukokonaisuuden rakentamiseen.
SLL on tunnettu ja yhtenäinen brändi.
● SLL:n vuorovaikutuksellinen viestintä tavoittaa kaikki Suomen lukiolaiset.
● SLL:n viestintä on suunnitelmallista, visuaalisesti yhdenmukaista ja
laadukasta kaikilla tasoilla.
● SLL tarjoaa toimintamahdollisuuksia viestinnästä, markkinoinnista ja
yritysyhteistyöstä kiinnostuneille lukiolaisille.

JÄRJESTÖ
Lukiolainen haluaa toimia liitossa, sillä siitä on hänelle itselleen hyötyä.
● Lukiolainen saa korkeatasoista koulutusta SLL:n aktiivi- ja
koulutustapahtumissa.
● Toimimalla SLL:ssa lukiolainen voi kasvattaa itsevarmuuttaan,
vuorovaikutustaitojaan sekä yhteiskunnallista osaamistaan.
● SLL:n vastuutehtävissä lukiolainen oppii johtamis- ja ryhmätyötaitoja.
Opiskelijakunnat vaikuttavat lukiolaisliikkeessä piirijärjestöjen rinnalla.
● Opiskelijakunnat toimivat paikallisella tasolla lukiolaisten hyväksi.
● SLL:ssa SLL:n lukiolaistoimijoiden määrä kasvaa opiskelijakuntien
aktivoitumisen myötä.
● Opiskelijakuntatoimijat ymmärtävät oman toimintansa merkityksen osana
lukiolaisliikkeen toimintaa.
Piirijärjestöt toimivat alueensa suunnannäyttäjinä.
● Piirit aktivoivat opiskelijakuntia ja parantavat niiden toimintaedellytyksiä
järjestämällä tapahtumia ja edistämällä opiskelijakuntien yhteenliittymiä.

● Piiritoiminta on opiskelijakuntatoimijoille avointa, näkyvää ja houkuttelevaa.
● Piirijärjestöt tukevat opiskelijakuntia paikallistason toiminnan
toteuttamisessa.

