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EDUNVALVONTA

Toimintasuunnitelma 2018

EDUNVALVONTA
Kärkihankkeet
Nro Tavoite

Toimenpide

Toimenpide piireissä

Vaikutetaan suunnitelmallisesti uudistukseen sen eri vaiheissa.
1

Lukiolaisten kädenjälki
näkyy lukiouudistuksessa

Piiri nostaa esille
lukiouudistuksesta pinnalla olevia
Viestitään uudistuksesta ja sen etenemisestä Liiton eri kanavissa teemoja omissa
hyödyntäen edunvalvonnan viestintäsuunnitelmaa.
viestintäkanavissaan.
Tehdään yhteistyötä muiden asiaan vaikuttavien tahojen kanssa.
Tehdään omia keskustelunavauksia sekä osallistutaan
yhteiskunnalliseen keskusteluun lukiolaisia ja nuoria
koskettavista teemoista.

Piirit ja opiskelijakunnat toimivat
aktiivisesti paikallisen tason
keskustelunherättäjinä.

Luodaan edunvalvonnallinen viestintäsuunnitelma
2

Lukiolaiset ovat näkyvä
vaikuttaja yhteiskunnassa.

Piirit viestivät ajankohtaisista
edunvalvonnallisista aiheista
Tuotetaan materiaalia valtakunnalliseen edunvalvontaviestintään
omissa viestintäkanavissaan
yhteistyössä lukiolaisten kanssa.
Toteutetaan kyselyjä ajankohtaisista yhteiskunnallisista
teemoista vaikuttamistyön tueksi.
Tehdään Liiton tekemän edunvalvonnan tulokset näkyväksi.

Piirit ja opiskelijakunnat tekevät
yhteistyötä muiden paikallisten
toimijoiden kanssa ajankohtaisista
edunvalvonnallisista teemoista.

Toteutetaan Lukiolaisten maakuntavaalikampanja.

3

Maakuntavaaleissa
lukiolaisten viesti menee
läpi, ja vaalit koetaan
merkityksellisenä sekä
kiinnostavana lukiolaisten
keskuudessa.

Tarjotaan lukiolaisille matalan kynnyksen keinoja osallistua
maakuntavaalikampanjan käytännön toteuttamiseen.
Tehdään yhteistyötä muiden järjestöjen kesken
maakuntavaalikampanjan saralla valtakunnallisesti.
Tuotetaan piireille materiaalia maakuntavaalien toteuttamisen
tueksi.

Piiri osallistuu
maakuntavaalikampanjan
toteuttamiseen omalla alueellaan,
ja kannustaa opiskelijakuntia
ottamaan kantaa.
Piiri jakaa
maakuntavaalikampanjan sisältöjä
omissa kanavissaan.

Maakuntavaalit näkyvät liiton viestinnässä.

Muut projektit ja jatkuva toiminta
Nro Tavoite

Toimenpide

Toimenpide piireissä
Edunvalvontaa tehdään
opiskelijakuntien kanssa.

1

Opiskelijakunnat osallistuvat Liiton asiakirjavalmisteluun.
Opiskelijakunnat osallistuvat
aktiivisesti edunvalvonnan
Opiskelijakunnille tarjotaan apua, materiaaleja ja koulutusta
tekemiseen.
paikallisen edunvalvonnan tekemiseen.

Piirin edunvalvontatiimin tuella
opiskelijakunnat kykenevät myös
omatoimiseen edunvalvontaan.
Piirin edunvalvontatiimi tekee
paikallista edunvalvontaa
yhteistyössä opiskelijakuntien
kanssa.

Koulukäyntikiertueella kerättävää tietoa käytetään hyödyksi
edunvalvonnassa.

2

Liiton edunvalvontaa
tehdään jatkuvassa
vuorovaikutuksessa
lukiolaisten kanssa.

Uudistetaan tavoiteohjelman rakenne ja osallistetaan sen
valmisteluun pop up -jaosta.
Liiton toimihenkilöt keräävät lukiolaisilta tietoa ja näkemyksiä
edunvalvonnan tueksi.

Piiri viestii alueellisista
edunvalvonnallisista teemoista
keskusliitolle ja muille piireille.

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

1
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Tarjotaan lukiolaisten asiantuntemusta päätöksenteon tueksi.
Tavataan säännöllisesti keskeisiä lukiokoulutuksen saralla
toimivia päättäjiä, viranhaltijoita ja sidosryhmiä.
3

Liitto on aktiivinen vaikuttaja
Ylläpidetään ja syvennetään yhteistyötä erityisesti nuoriso- ja
päättäjien ja sidosryhmien
opiskelijajärjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa.
keskuudessa.

EDUNVALVONTA
Piiri viestii aktiivisesti
edunvalvonnallisista aiheista
paikallisille päätöksentekijöille.
Piiri verkostoituu alueellisten
sidosryhmien kanssa sekä luo ja
ylläpitää toimivat yhteydet
alueellisiin päättäjiin.

Ollaan aktiivinen toimija niissä järjestöissä ja verkostoissa, joiden
Piiri vahvistaa rooliaan alueen
jäsen Liitto on.
lukiolaisten edustajana
sidosryhmien keskuudessa.
Perustetaan edunvalvonnallisia pop up -jaoksia tarpeen mukaan.

4

Liitto tarjoaa vaikuttamisen
paikkoja lukiolaisille.

Kartoitetaan lukiolaisten mielipiteitä tekemällä kyselyitä
edunvalvonnallisista teemoista.
Viestitään myös muiden toimijoiden vaikuttamisen paikoista.

Piiri kannustaa lukiolaisia
tarttumaan kaikkiin vaikuttamisen
paikkoihin.

Liitto kannustaa lukiolaisia toimimaan aktiivisesti
kansalaisyhteiskunnassa.

5

Laaditaan uusi edunvalvonnallinen selvitys.
Liitto tekee selvitys- ja
tutkimustyötä
Tarjotaan piireille tukea paikallisten ja alueellisten selvitysten ja
lukiolaisuuteen sekä
kyselyjen tekemiseen.
lukiokoulutukseen liittyvissä
ajankohtaisissa asioissa.
Laaditaan lukioiden esteettömyydestä selvitys.

Piiri tekee alueellisia ja paikallisia
kyselyjä tai selvityksiä tarpeen
vaatiessa.

Laaditaan kannanottoja ja lausuntoja ajankohtaisista aiheista.
Tehdään keskustelunavauksia yhteiskunnalliseen keskusteluun.

6

Liitto on aktiivinen
yhteiskunnallinen
keskustelija ja
keskustelunherättäjä
yhteiskunnallisista asioista
nuorten näkökulmasta.

Tehdään yhteistyötä muiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen
kanssa.

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

Osallistutaan SuomiAreena-tapahtumaan.
Järjestetään sidosryhmätilaisuus.
Järjestetään lukiolaisten huipputapaaminen, mikäli ulkopuolista
rahoitusta järjestyy.

Piirit aktivoivat opiskelijakuntia
osallistumaan
huipputapaamiseen.
Piirit osallistuvat paikallisiin Pridetapahtumiin.

Osallistutaan Pride-tapahtumiin.

7

Liitto edustaa lukiolaisia
vahvasti kaikilla
päätöksenteon tasoilla.

Edustetaan lukiolaisia kaikissa merkittävissä lukiokoulutusta ja
lukiolaisten hyvinvointia käsittelevissä työryhmissä ja
toimielimissä.
Kannustetaan nuoria äänestämään presidentinvaaleissa.

8

9

10

Kuntapäättäjät ottavat
lukiolaiset huomioon heitä
koskevissa päätöksissä.
Yksittäiselle opiskelijalle on
tarjolla tukea ja apua
ongelmiinsa ja tietoa
lukiolaisten oikeuksista.

Piirit ovat alueellisesti
vaikuttavia ja vakuuttavia
edunvalvojia.

Liitto valmistelee kuntapäättäjän oppaan lukiolaisia koskevista
asioista päätösten tueksi.
Liiton opas lähetetään kaikille valtuutetuille sekä keskeisille
koulutuksesta vastaaville viranhaltijoille.
Toimihenkilöt auttavat lukiolaisia heitä koskettavissa ongelmissa.
Toimihenkilöt tarjoavat tietoa ja vastaavat opiskelijoiden
kysymyksiin Lukiolaisoppaan kautta sekä suoraan lukiolaisille.
Koulutetaan edunvalvontavastaavat tehtäviinsä Talvipäivillä.
Piirien edunvalvontavastaavia koulutetaan ja tuetaan
vastuualueensa tehtävissä ympäri vuoden.
Järjestetään koulutusta ja annetaan piirijärjestöille apua ja tukea
edunvalvonnan tekemiseen läpi vuoden.

Piiri edustaa lukiolaisia
alueellisissa ja maakunnallisissa
työryhmissä ja toimielimissä.
Piiri kannustaa opiskelijakuntia
kasvattamaan edustusta
kunnallisen tason toimielimissä ja
lukion sisäisessä
päätöksenteossa.
Piiri ottaa yhteyttä yhdessä
opiskelijakuntien kanssa
koulutuspäättäjiin sekä
koulutuksesta vastaaviin
viranhaltijoihin oppaan tiimoilta.
Piiri auttaa ja kannustaa
alueidensa opiskelijakuntia
valvomaan lukiolaisten etuja.
Piiri tekee osallistavaa
edunvalvontaa.
Piiri huolehtii edunvalvonnallisen
toiminnan jatkuvuudesta
perehdyttämällä uudet toimijat.
Piirin edunvalvontavastaava
koordinoi piirin edunvalvontaa.
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EDUNVALVONTA

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Nro Tavoite

Toimenpide

Toimenpide piireissä

Valitaan kansainvälinen jaos johtamaan ja koordinoimaan Liiton
kansainvälistä toimintaa.

1

Liiton kansainvälinen
toiminta on pitkäjänteistä,
jatkuvaa, tavoitteellista ja
tunnettua Liiton toimijoiden
ja muiden lukiolaisten
keskuudessa.

Kansainvälinen jaos perehdytetään tehtäviinsä heti vuoden
alussa.
Jokaisella jaoksen jäsenellä on oma vastuualue.
Liiton kansainvälinen toiminta seuraa kansainvälisen toiminnan
strategiaa.
Kansainvälisestä toiminnasta viestitään aktiivisesti järjestön sisäja ulkopuolelle.
Vaikutetaan aktiivisesti kansainvälisten sidosryhmien kantoihin.
Pidetään suoraan yhteyttä ja vaikutetaan suomalaisiin EUpäättäjiin koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisissa kysymyksissä.

2

Liitto vaikuttaa kansallisen
edunvalvonnan lisäksi
kansainvälisesti.

Jaos laatii käännöksen tavoiteohjelman oleellisimmista
linjauksista eurooppalaisen koulutuspolitiikan kannalta.
Vaikutetaan aktiivisesti Organising Bureau of European School
Student Unionsin (OBESSU) ja Nordic School Student Networkin
(NSSN) kantoihin ja linjoihin.
Osallistutaan tarpeen vaatiessa OBESSUn ja NSSN:n
tapahtumiin.

3

Liitto on kansainvälisesti
tunnettu ja vakavasti
otettava toimija.

Tehdään tiivistä yhteistyötä muiden eurooppalaisten toisen
asteen opiskelijajärjestöjen kanssa.
Tehdään tiivistä yhteistyötä muiden kotimaisten kansainvälistä
toimintaa tekevien nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa.
Kansainväliseen toimintaan osallistetaan laajasti Liiton toimijoita.

4

Kansainvälinen toiminta
tuottaa Liitolle selkeää
hyötyä

Haetaan ulkopuolista rahoitusta mahdollistamaan kansainvälistä
toimintaa.

Piiri kannustaa lukiolaistoimijoita
lähtemään mukaan
kansainväliseen toimintaan.

Arvioidaan tämänhetkisen kansainvälisen toiminnan hyöty
suhteessa toimintaan laitettuihin taloudellisiin resursseihin.
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PALVELUT
Kärkihankkeet
Nro Tavoite

Toimenpide

Toimenpide piireissä

Kerätään tietoa siitä, miksi lukiolaiset liittyvät liittoon.
1

2

3

Lukiolaiset suosittelevat
Liiton jäsenyyttä toisilleen.

Lukiolaiset pysyvät jäseninä
koko lukioaikansa.

Suunnitellaan ja luodaan etuus, joka hyödyttää lukiolaista siitä,
että hänen ystävänsä liittyvät liittoon ja/tai käyttävät opiskelijaalennuksia.
Kartoitetaan mahdollisuutta maksaa koko lukioajan jäsenyys
kerralla sekä kehitetään maksutapoja.
Luodaan markkinointikanava, joka tavoittaa huoltajat. Luodaan
huoltajille kohdistettua materiaalia.
Liitossa hyödynnetään lukiolaisviestijöitä, joille myönnetään
taiteellisia vapauksia asiallisin puittein.

Piiri viestii vapaamuotoisesti
omasta toiminnastaan liiton
grafiikkaa soveltaen.

Liiton työntekijät seuraavat aktiivisesti sometrendejä, nuorten
viestimistä ja meemejä.

Piiri luo tavoitteellisen
viestintäsuunnitelman.

Päivitetään ja tarvittavin osin luodaan järjestöviestinnän osaLiiton viestintä on kaunista, alueet kattava viestintäsuunnitelma.
rajoja rikkovaa ja lukiolaisten
Liiton viestinnällinen ilme koulutetaan lukiolaistoimijoille ja liiton
näköistä.
viestintä rakennetaan sen elementtien ympärille.
Piirien viestintävastaavia koulutetaan ja tuetaan vastuualueensa
tehtäviin läpi vuoden.
Hyödynnetään sponsoroitua ja kohdennettua markkinointia
viestinnällisen sisällön levittämisessä.

Piirien viestintävastaava johtaa ja
koordinoi piirin viestintää ja
kouluttaa tarpeelliset viestinnän
perusteet alueen
lukiolaistoimijoille.
Piiri huolehtii viestinnän
jatkuvuudesta perehdyttämällä
uudet piiritoimijat.
Piiri jakaa kanavissaan Liiton
viestinnällistä sisältöä.

Muut projektit ja jatkuva toiminta

Viestintä
Tavoite

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

1

Liiton viestintä luo
yhteisöllisyyttä lukiolaisten
keskuuteen.

Liiton viestintä seuraa alati päivittyvää sosiaalisen median
strategiaansa.
Liitto on näkyvästi mukana lukiolaisuuden merkkipaaluissa.

Toimenpide piireissä

Piiri nostaa lukiolaisuutta ja sen
vaiheita esiin alueensa medioissa.
Piiri hyödyntää liiton sosiaalisen
median strategiaa omassa
viestinnässään.

Kootaan #lukiolaiset-aihetunnisteella jaettujen julkaisujen
parhaimmisto Liiton sosiaalisen median kanaviin.
Toivotetaan uudet lukiolaiset tervetulleiksi lukiolaiskirjeellä ja
Improbatur-lehdellä.
Luodaan tekstitettyä videosisältöä sosiaalisiin medioihin koskien
Liiton toimintaa, tapahtumia ja kantoja.
2

Liiton viestintä tavoittaa
kaikki lukiolaiset.

Liiton viestinnäntekijät koulutetaan luomaan videosisältöä
someen.

Piiri kannustaa opiskelijakuntia
viestimään liiton toiminnasta.

Liiton viestintää toteutetaan yhdenvertaisuussuunnitelman
pohjalta niin, että se ottaa huomioon lukiolaisten
monimuotoisuuden sekä esteettömyyskysymykset.

4
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Järjestöllinen viestintä kootaan lukio.fi-sivustolle selkeään ja
visuaaliseen muotoon.
3

Liiton viestintäkanavat
tarjoavat monipuolista tietoa Usein kysytyt kysymykset nostetaan viestinnässä selkeästi
toiminnasta selkeässä
niiden tullessa ajankohtaisiksi.
paketissa.
Paikallisille lukiolaistoimijoille tarjotaan mahdollisuus kertoa
toiminnastaan Liiton uutiskirjeissä.
Julkaistaan lehdistötiedotteet ennen jokaista valtakunnallista
tapahtumaa ja kampanjoiden yhteydessä, kohdennettuna
tapahtumapaikan aluemedioihin.

4

Liiton toiminta ja tapahtumat
näkyvät mediassa.
Panostetaan aktiivisesti Liiton mediasuhteiden kehittämiseen.

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

Piiri ottaa mahdollisuuksien
mukaan yhteyttä
paikallismedioihin ennen
asiatapahtumia.

Ylläpidetään keskustelua aktiivisesti reagoimalla ja avaamalla
keskustelua lukiolaisuuteen liittyvissä asioissa.
Ylläpidetään Lukiolaisopasta, jonne kootaan useimmin kysytyt
kysymykset opiskelijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskien.
5

Liitto tarjoaa lukiolaisille
apua lukiolaisuuteen ja
opiskeluun liittyvissä
kysymyksissä.

Ylläpidetään ja kehitetään #kysylukiolaiselta-konseptia
ympärivuotisesti.
Toteutetaan viestintäkampanjoita aktiivisesti Liiton sosiaalisen
median kanavissa.

Piiri viestii Lukiolaisoppaasta,
#kysylukiolaiselta-palvelusta ja
muista Liiton
viestintäkampanjoista alueensa
lukiolaisille.

Lähetetään kohdennettuja lukiolaiskirjeitä.
6

Liitto viestii lukiolaisille ja
sidosryhmille aktiivisesti
järjestön linjoista,
toiminnasta ja palveluista.

Tarjotaan lukioille kattavasti tietoja ja materiaalia Liitosta.
Lähetetään tiedotteita Liiton toiminnasta ja kannoista myös
sidosryhmille.

Piiri viestii kattavasti
kannanotoistaan sidosryhmille ja
alueensa lukiolaisille.

Improbatur
Tavoite
1

2

3

Liitto tarjoaa jäsenilleen
laadukkaan lukiolaisille
suunnatun aikakauslehden.

Improbatur on jatkuvasti
läsnä lukiolaisten arjessa.

Toimenpide

Toimenpide piireissä

Julkaistaan Improbatur-lehti painettuna ja digitaalisena versiona
neljä (4) kertaa vuodessa.
Toimitetaan Improbatur Liiton jäsenille.
Improbaturin teemoja nostetaan säännöllisesti sekä Liiton että
lehden omissa sosiaalisen median kanavissa.
Improbaturin nettisivuilla julkaistaan ilmestymisajankohtien
välissä sisältöjä ajankohtaisiin kysymyksiin liittyen.

Piiri jakaa Improbaturin julkaisuja
omissa kanavissaan.

Improbatur on journalistisesti itsenäinen julkaisu.
Improbatur käsittelee
Piirit tuovat Improbaturille ilmi
lukiolaisia koskevia teemoja Improbatur kerää aktiivisesti lukijapalautetta tehdäkseen
mahdollisia aiheita
lehdestä yhä kiinnostavamman lukiolaisille. Improbaturia
rohkeasti ja
opiskelijakunnista.
kehitetään esimerkiksi lukiolaisista koostuvan lukijaraadin avulla,
ennakkoluulottomasti
jonka toimintaa kokeillaan syksystä 2017 kevääseen 2018.

Jäsenyys
Tavoite

1

Liitto suunnittelee fiksusti
jäsenhankintaa kerätyn
tiedon pohjalta.
Jäsenhankinta on
tavoitteellista, oikein
kohdennettua ja
nopeatempoista.

Toimenpide

Liitto kerää tietoa liittyen jäsenhankinnan toimivuuteen,
viestinnän viehättävyyteen sekä palveluista koettuihin hyötyihin.
Liitto pyrkii jatkuvasti kehittämään ja parantamaan
jäsenhankintaa mm. keräämällä infoa siitä, miten jäsenprosentit
vaihtelevat alueellisesti
Liitto käyttää someseurantatyökaluja kerätäkseen tietoa
viestinnän toimivuudesta.

Toimenpide piireissä
Piiri kerää koulukäynneiltä ja
roadshow'lta merkityksellistä
dataa, jota he voivat käyttää
hyödykseen esim.
pikaliittymispisteiden
kohdistamiseen.
Tehdään keväällä laajamittainen
kampanja, jossa piiri tekee
roadshow'ta alueensa lukioihin,
joissa on eniten potentiaalisia
jäseniä.

5
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Piiri jakaa Liiton julkaisuja ja viestii
myös oma-aloitteisesti palveluista
ja jäseneduista

2

3

Kaikki lukiolaiset tietävät
Liiton olemassaolosta ja
jäsenyyden hyödyistä.

Vähintään puolet
lukiolaisista on Liiton
jäseniä.

Liiton lukiolaistoimijat kiertävät jokaisessa Suomen päivälukiossa
Piiri viestii kohdennetusti
esittelemässä lukiolaisuutta, Liiton palveluita ja toimintaa.
paikallisista jäsenyyden
hyödyistä, esimerkiksi laatimalla
Viestitään Liiton tarjoamista palveluista ja Frankin jäseneduista.
kuntakohtaisia listoja alueella
saatavista eduista.
Tarjotaan mahdollisuus opiskelijakorttiin kaikille päätoimisille
lukiolaisille.
Jäsenhankintakampanjat
jalkautetaan
jäsenhankintakiertueiden ja
opiskelijakuntayhteyksien avulla.
Toteutetaan aktiivista ja ympärivuotista jäsenhankintaa muun
Jäsenhankintavastaavat
muassa kohdentamalla jäsenhankintakampanjoita lukiolaisuuden koordinoivat piirin jäsenhankintaa
merkkipaaluihin.
ja sen paikallista kouluttamista
lukiolaistoimijoille.
Muistutuslaskujen yhteydessä markkinoidaan jäsenetuja ja
palveluja.
Piiri luo ympärivuotisesti kattavan
jäsenhankintasuunnitelman.
Liittohallitus tukee tarvittaessa piirejä paikallisessa
jäsenhankinnan kouluttautumisessa.
Piiri huolehtii jäsenhankinnan
jatkuvuudesta perehdyttämällä
Järjestetään koulukävijäkoulutus ja muuta tarvittavaa
uudet toimijat.
jäsenhankintakoulutusta.
Opiskelijakuntatapaamisten
Luodaan peruskoulujen opinto-ohjaajille lukiosta ja
yhteydessä piiritoimijat motivoivat
lukiolaisuudesta kertova tietopaketti, jota voidaan hyödyntää
opiskelijakuntatoimijoita
opinto-ohjauksen tunneilla sekä lukiolaisten ja yläkoulujen
jäsenhankinnan toteuttamiseen
vanhempainilloissa.
kannusteiden avulla.

Kumppanuudet ja yritysyhteistyö
Tavoite

Toimenpide

Toimenpide piireissä
Piirien neuvottelemat edut ja
sopimukset palvelevat lukiolaisia.

Liitto neuvottelee periaatteidensa ja arvojensa mukaisia
kumppanuuksia.

1

Lukiolaisen elämänlaatu
paranee liiton palveluiden,
kumppanuuksien ja etujen
myötä.

2

Liiton kumppanuudet
valmistavat lukiolaisia myös
jatko-opintoihin ja
työelämään.

Liitto huomio kaikenlaiset lukiolaiset neuvotellessaan etuja ja
kumppanuuksia.

Piiri täydentää
palvelukokonaisuutta
neuvottelemalla palveluja
alueensa lukiolaisille.

Piirin yritysyhteistyövastaava
Liitto tarjoaa mahdollisuuksien mukaan lukiolaistoimijoille myyntikoordinoi piirin kumppanuuksia ja
ja neuvottelukoulutusta liiton tapahtumilla.
opastaa lukiolaistoimijoita
paikallisetujen hankinnassa.
Uusia monipuolisia kumppanuuksia etsitään kattavasti,
lähestymällä erityisesti voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.
Piiri huolehtii yritysyhteistyön
jatkuvuudesta perehdyttämällä
uudet toimijat.
Järjestetään Studia-messut yhteistyössä Messukeskuksen
kanssa.
Etsitään aktiivisesti kumppaneita lukiolaisten
työelämävalmiuksen, esimerkiksi kesätyömahdollisuuksien
kehittämiseksi.

Piiri kannustaa alueensa
lukiolaisia osallistumaan Studiamessuille.

Frank
Tavoite

Toimenpide

Toimenpide piireissä

6
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Markkinoidaan Frankin mobiiliopiskelijakorttia ja
opiskelijapalveluita lukiolaisille.
Vahvistetaan lukiolaisnäkökulmaa Frankin viestinnässä ja
palvelutarjonnassa.
Lukiolaiset hyötyvät Frankin
tarjoamista eduista ja
1 palveluista monipuolisesti
sekä käyttävät niitä
aktiivisesti.

Tiivistetään liiton toimijoiden ja Frankin toimiston välistä
yhteistyötä.
Frank ja piirien yritysyhteistyöstä vastaavat henkilöt tekevät
tiivistä yhteistyötä mielekkäiden palvelukokonaisuuksien
rakentamisessa.

Piiri tarjoaa opiskelijakunnille
työkalut ja koordinoi
paikallisetujen hankkimista.

Järjestetään yhdessä Frankin kanssa koulutusta piirien
yritysyhteistyö- ja jäsenhankintavastaaville esim. paikallisetujen
hankkimiseen.
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JÄRJESTÖ

Toimintasuunnitelma 2018

JÄRJESTÖ
Kärkihankkeet
Nro Tavoite

Toimenpide

Toimenpide piireissä

Liiton toiminnassa pääsee toteuttamaan itseään erilaisten
projektien kautta, jotka eivät vaadi ympärivuotista sitoutumista.
1

2

Liiton toimintaan osallistuu
entistä suurempi ja
moninaisempi joukko
lukiolaisia.

Liitto on tietoinen
opiskelijakuntien asioista ja
toiminta lähtee heidän
tarpeistaan.

Hyödynnetään pop up -jaoksia valtakunnallisessa toiminnassa.
Palkitaan piirejä tiimitoiminnasta ja luodaan uusia kannustimia
kehittää tiimitoimintaa.

Liitto kartoittaa opiskelijakuntien koulutustarpeet sekä muut
asiat, joissa opiskelijakunnat kaipaavat tukea.
Suunnitellaan paketti, joka sisältää opiskelijakuntien toimintaa
edistäviä etuja ja palveluita.
Piirien puheenjohtajistot saavat ympärivuotista koulutusta
johtamiseen.

3

Liitto on tunnettu yhteisönä,
jossa johdetaan hyvin ja
toimijoiden hyvinvointiin
panostetaan.

Tapahtumilla toimija saa koulutusta joka tukee omaa jaksamista
ja hyvinvointia liiton toiminnassa.
Jokaiselle piirille koulutetaan vastuuhenkilö, joka vastaa
piiritoimijoiden hyvinvoinnista.

Piiri osallistuu aktiivisesti
koulutuksiin.
Piirin toimintaan voi osallistua
monipuolisesti omien
mielenkiinnon kohteiden mukaan.
Piiri ja alueen opiskelijakunnat
järjestävät tapahtumia yhdessä.
Piiri tekee kartoitusta tapaamalla
oman alueensa opiskelijakunnat
ja kehittää toimintaansa
tapaamisten pohjalta.
Piirin vastuuhenkilö pitää
ympärivuotisesti huolta
toimijoiden jaksamisesta ja
toiminnan mukavuudesta.
Piiri nimeää tapahtumiinsa yhden
tai useamman
häirintäyhdyshenkilön.

Muut projektit ja jatkuva toiminta
1. Piiri- ja jäsenjärjestöt
Nro Tavoite

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

1

Piirin johtotehtävissä
kehittyy johtajana.

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

Toimenpide piireissä
Piirin johto osallistuu heille
tarkoitettuihin
koulutustapahtumiin.
Piirin väistyvä johto perehdyttää
uuden johdon mahdollisimman
pian piirikokouksen jälkeen.
Piirin väistyvä johto laatii selkeän
perehdyttämissuunnitelman
uuden johdon perehdyttämiseksi.

Järjestetään piirin johdolle Toimistopäivät, jossa he tutustuvat
toimistoon ja kehittävät piirin toimintaa yhdessä toimihenkilöiden
kanssa.
Piirin johto järjestää vähintään
kolme palautekeskustelua
toimijoilleen.
Puheenjohtajapäivillä arvioidaan ja kehitetään omaa toimintaa.
2

Piirin johto arvioi ja kehittää
omaa sekä piirin toimintaa
pitkin vuotta.

Annetaan toimintamalleja palautekeskustelujen järjestämiseen.

Piirin johto kehittää
toimintamalleja jatkuvan ja
avoimen palautteen antamiselle.

Laaditaan piirijohdolle puoliväliarviointi.
Piiri käy vuoden alussa läpi
edellisen vuoden
osavuositoimintakertomukset.
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JÄRJESTÖ
Tiimejä hyödynnetään laajalti
piirin toiminnassa.

3

Tiimit ovat olennainen osa
piiritoimintaa sekä helppo
väylä olla mukana piirin
toiminnassa.

Tuetaan tiimien vetäjiä sekä koulutetaan tiimitoiminnasta
vastuualuekohtaisesti.

Tiimien toiminnasta tiedotetaan
oman alueen lukiolaisia.

Piiritoimijoille koulutetaan johtamis- ja vuorovaikutustaitoja Liiton
koulutustapahtumissa.
Tiimitoimintaan mukaan
tuleminen on mahdollista ympäri
vuoden.
Vertaistukiryhmä panostaa omaan ryhmäytymiseensä läpi
vuoden.
Vertaistukiryhmä luo toiminnalleen tavoitteet liiton
toimintasuunnitelman ja oman vastuualueen tarpeiden
perusteella ja seuraa niiden toteutumista.

4

Vastuualueellisen
ensisijainen tuki toimintaan
tulee vertaistukiryhmästä,
jonka tuella hän kehittää
omaa vastuualuettaan
ympärivuotisesti.

Vertaistukiryhmät kokoontuvat vähintään Talvi-, Kevät- ja
Syyspäivillä.
Vertaistukiryhmät arvioivat ja kehittävät vastuualueensa
toimintaa yhdessä ympärivuotisesti.

Piirin vastuualueelliset sitoutuvat
vertaistukitoimintaan.

Vertaistukiryhmän vetäjänä toimii liittohallituksen jäsen tai muu
henkilö, joka tuntee vastuualueen toiminnan ja tekee yhteistyötä
vastuualueesta vastaavan toimihenkilön kanssa.
Toimihenkilöt ovat läsnä vertaistukiryhmien toiminnassa.
Hyväksi todetut toimintamallit lisätään Piiritoimikunnan
ylläpitämään toimintamallipankkiin, josta vertaistukiryhmät etsivät
aktiivisesti apua haasteisiinsa.

5

Annetaan ohjenuoria ja tukea piirien asiakirjavalmisteluun ja
Piirin toimintaa kehitetään
toteutumisen seurantaan.
asiakirjojen kautta, asiakirjat
ovat yhdenmukaisia liiton
Päivitetään piirikokousohjeistus vastaamaan vuotta 2018.
asiakirjojen kanssa ja ne
ohjaavat piiritoimintaa
Tuetaan piirien valitsemia piirikokousvastaavia piirikokousten
ympärivuotisesti.
järjestämisessä.

Jokaisella piirillä on oma piirikumminsa, jonka kautta tieto ja
kehitysideat kulkevat helposti liittohallituksen ja piirin välillä.

6

Piiri- ja jäsenjärjestöjen
Osavuositoimintakertomuksia kehitetään piirien toiveiden ja
toiminta kehittyy jatkuvasti
liiton tavoitteiden mukaisesti jaksoittain.
yhteistyössä liittohallituksen
sekä muiden piirien kanssa.
Hyviä toimintamalleja jaetaan piireiltä toisille sekä
piiritoimikunnan että liittohallituksen kautta.

Piiritoimijat saavat koulutusta tehtäviinsä valtakunnallisissa
koulutustapahtumissa.

7

Piiritoimijat saavat tukea
oman toimintansa
toteuttamiseen ja ovat ajan
tasalla omista tehtävistään.

Vertaistukiryhmissä asetetaan tavoitteita, jaetaan ideoita ja
annetaan tukea jokaisen vastuualueellisen toimintaan.
Tuetaan piirejä omien koulutusten järjestämisessä.
Liiton toimihenkilöt tarjoavat apua piiritoimijoille.
Piirien puheenjohtajistoille tarjotaan työkaluja piiritoimijoiden
motivointiin ja jaksamiseen ympäri vuoden.

Asiakirjavalmisteluissa
osallistetaan tiimejä sekä piirin
alueen opiskelijakuntia.
Piirit seuraavat asiakirjojen
toteutumista läpi vuoden.
Piirin asiakirjojen suunnittelussa
otetaan huomioon Liiton
strategian tavoitteet sekä muut
asiakirjat.
Piiri täyttää kolme kertaa
vuodessa
osavuositoimintakertomuksen,
joka toimii perinnönsiirtönä
seuraaville hallituksille ja oman
toiminnan arviointityökaluna.
Piiri hyödyntää
osavuositoimintakertomusten
palautetta toimintansa
kehittämiseen.
Perehdytetään piiritoimijoita
tehtäviinsä jo
järjestäytymiskokouksessa.
Piiri järjestää koulutusta
vastuualueellisille
ympärivuotisesti.
Piiritoimijat arvioivat toimintansa
toteutumista tasaisin väliajoin.
Väistyvä vastuualueellinen
kouluttaa tulevan seuraajan
rooliinsa
Piiritoimijat ottavat tarvittaessa
yhteyttä toimihenkilöihin.
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Liitto osallistuu jäsenjärjestöjen toiminnan tukemiseen ja
kehittämiseen samalla tavalla kuin piirijärjestöjen kohdalla
huomioiden jäsenjärjestöjen erityispiirteet.
8

Jäsenjärjestöt ovat
sitoutuneita Liiton
toimintaan.

Kannustetaan jäsenjärjestöjen jäseniä
osallistumaan valtakunnallisiin tapahtumiin.
Jäsenjärjestöille tehdään räätälöidyt
osavuositoimintakertomuspohjat jäsenjärjestöjen toiveiden ja
liiton tavoitteiden pohjalta.

JÄRJESTÖ

Jäsenjärjestöt rekrytoivat
osallistujia Liiton tapahtumiin.
Jäsenjärjestöt arvioivat omaa
toimintaansa
osavuositoimintakertomuksissa.

2. Koulutustoiminta
Nro Tavoite

Toimenpide

Toimenpide piireissä

Järjestetään laadukasta ja tarkoituksenmukaista koulutusta
kolmipäiväisillä Talvi- ja Kevätpäivillä sekä kaksipäiväisillä
Syyspäivillä.
1

2

Jokaisen Suomen
lukiolaisen on mahdollista ja Koulutussisältöjen suunnittelussa hyödynnetään monipuolisesti
mielekästä osallistua Liiton liiton toimijoita.
tapahtumille.
Järjestetään tapahtumia maantieteellisesti kattavasti sekä
huomioiden yhdenvertaisuussuunnitelman.

Piiritoimijoille tarjotaan tapahtumissa työkaluja niin
valtakunnallisen toiminnan, oman piirin kuin itsensäkin
Tapahtumat ovat
piiritoimijoille paikka kehittyä kehittämiseen.
ja oppia uutta sekä
Tapahtumissa huomioidaan myös pitkään Liitossa toimineet ja
verkostoitua.
heille pyritään järjestämään mielekästä koulutussisältöä.
Tapahtumien markkinoinnissa korostetaan opittavia taitoja ja
yhteisöllisyyttä.

3

Tapahtumamarkkinointi tuo
tehokkaasti ja kattavasti
uusia osallistujia Liiton
tapahtumiin.

Tapahtumia markkinoidaan monipuolisesti eri kanavissa ja
luovasti erilaisia keinoja hyödyntäen.
Liiton ulkopuolisia kouluttajia hyödynnetään uudenlaisia
koulutuksia varten tarpeen mukaan.

Piirin tapahtumat järjestetään
helposti saavutettavissa
paikoissa.
Piiri noudattaa toiminnassaan
Liiton
yhdenvertaisuussuunnitelmaa.
Piiri kannustaa piiritoimijoita
lähtemään tapahtumiin
korvaamalla tapahtumista koituvia
kuluja resurssien salliessa.

Piirin vastuualueelliset sitoutuvat
osallistumaan liiton
koulutustapahtumiin.
Piiritoimijat huolehtivat, että uudet
toimijat kokevat itsensä
tervetulleiksi liiton toimintaan
Piirit osallistuvat valtakunnallisten
tapahtumien markkinointiin.
Piiri markkinoi omia tapahtumiaan
monipuolisesti.

Perustetaan kouluttajajaos.

4

Lukiolaistoimijat ovat
mukana kehittämässä Liiton
koulutustoimintaa.

Hyödynnetään kouluttajajaoksen osaamista koulutusten
suunnittelussa ja toteutuksessa.
Kouluttajajaosta hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan
valtakunnallisissa tapahtumissa.

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

Kouluttajajaos tapaa kausittain kehittääkseen toimintaansa.

5

6

Turvapaikanhakijanuoretyhteistyö jatkuu Suomen
Punaisen Ristin kanssa
piiritasolla.

Turvapaikanhakijanuorethanke tunnetaan hyvin niin
lukiolaisten keskuudessa
kuin laajemminkin.

Kutsutaan SPR liiton koulutustapahtumiin mainostamaan TPHNtoimintaa. Toimisto tukee piirejä SPR-yhteistyön toteutumisessa.

Piiri tukee SPR:ä hankkeen
mainostamisessa
opiskelijakunnille.

Tehdään näkyväksi TPHN-hankkeen tuloksia ja hyviä käytäntöjä
julkisessa viestinnässä ja liiton edunvalvonnassa.

Piiri tukee SPR:iä hankkeen
mainostamisessa
opiskelijakunnille sekä kannustaa
opiskelijakuntia järjestämän
tempauksia
turvapaikanhakijanuorethankkeen tiimoilta.

3. Opiskelijakuntatoiminta
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Nro Tavoite

Toimenpide

Toimenpide piireissä

Tuetaan piirejä opiskelijakuntien yhteystietojen keräämisessä.

1

JÄRJESTÖ

Päivitetään opiskelijakuntien tapaamisohjeistus ja koulutetaan
Jokaisella opiskelijakunnalla opiskelijakuntayhteyksien tärkeydestä tapahtumissa.
on henkilökohtainen ja
Koulukävijäkoulutuksessa panostetaan opiskelijakuntien
toimiva kontakti omaan
tapaamisen kouluttamiseen.
piiriin.

Piiri luo toimivat kontaktit alueen
lukioihin ja käy tapaamassa
opiskelijakuntia.
Piiri panostaa opiskelijakuntien ja
piirin laadukkaisiin tapaamisiin
ympäri vuoden.

Piiri kokoaa alueen
Opiskelijakuntavastaavia koulutetaan ja tuetaan vastuualueensa
opiskelijakuntia yhteen
tehtävissä ympäri vuoden.
tapahtumille
Koulutusten markkinoinnissa hyödynnetään monipuolisesti eri
kanavia.

2

Jokainen opiskelijakunta
tavoitetaan laadukkaalla
viestinnällä.

Viestintä suunnitellaan huolella yhdessä kaikkien sektoreiden
kanssa.
Opiskelijakuntaviestinnästä tehdään selkeä suunnitelma.

Piiri markkinoi
koulutusmahdollisuuksia omissa
kanavissaan.
Piiri tekee oman suunnitelman
opiskelijakuntaviestintään.

Tuetaan piirejä opiskelijakuntaviestinnän toteuttamisessa.
Järjestetään neljät (4) valtakunnalliset Wateropiskelijakuntafestivaalit.

3

Water-opiskelijakuntakoulutukset antavat valmiuksia niin
Opiskelijakunnat haluavat
aloitteleville kuin kokeneemmille opiskelijakuntatoimijoille.
kouluttautua toimintaansa ja
saavat selkeää hyötyä Liiton
Tuetaan ja koulutetaan piirejä opiskelijakuntien ja tutorien
koulutustoiminnasta.
täsmäkoulutusten järjestämisessä.
Opiskelijakuntia kannustetaan valtakunnallisissa tapahtumissa
yhteistyöhön muiden opiskelijakuntien kanssa.
Viestitään opiskelijakunnille valmiista tukimateriaaleista sekä
opiskelijakuntatoiminnan oppaasta että tutoroppaasta.

4

Opiskelijakunnilla on
tarvittavat ainekset kehittää
omaa toimintaansa.

Päivitetään oppaita tarpeen mukaan, jotta ne vastaavat uusiin
haasteisiin.
Tuotetaan materiaaleja yksittäisille opiskelijakunnille
ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

5

Opiskelijakunnat toimivat
demokraattisesti ja
kasvattavat lukiolaisia
osallisuuteen omassa
lukiossaan.

Tarjotaan opiskelijakunnan hallituksille materiaaleja demokratian
edistämiseen sekä hyviin vaalikäytänteisiin.
Koulutetaan tapahtumilla opiskelijakuntia yleiskokousten
järjestämiseen.

Piiri järjestää laadukkaita
opiskelijakuntien
täsmäkoulutuksia alueensa
lukioissa.
Piirin tapahtumat antavat eväitä
opiskelijakuntatoiminnan
kehittämiseen.
Tukimateriaaleista kerrotaan
lukiokäynneillä ja piirin
tapahtumissa.
Opiskelijakunnille annetaan
konkreettisia neuvoja siitä, miten
hyödyntää tukimateriaaleja.
Piiri hyödyntää tukimateriaalejaan
opiskelijakuntatoiminnassaan
sekä -koulutuksissaan.
Piirit pyrkivät osallistumaan
opiskelijakuntien yleiskokouksiin.
Piirit auttavat tarvittaessa
opiskelijakuntia yleiskokousten
järjestämisessä ja antavat
työkaluja yleiskokouksen
demokraattiseen toteuttamiseen.

Järjestetään kaksi kertaa vuodessa ohjaavien opettajien Ohjuskoulutus, jossa annetaan eväitä ohjaavana opettajana
toimimiseen.

6

Opiskelijakunnat saavat
toimintaansa tukea
opiskelijakunnan ohjaavalta
opettajalta ja muulta
henkilökunnalta.

Ohjus-koulutusten järjestämiseen hyödynnetään
mahdollisuuksien mukaan yhteistyökumppaneita.
Piiri informoi alueensa ohjaavia
Edistetään ohjaavien opettajien verkostoitumista ja tuetaan heitä opettajia Ohjus-koulutuksista.
tehtävässään.
Viestitään opiskelijakuntatoimintaan liittyen myös rehtoreille,
opinto-ohjaajille ja ohjaaville opettajille.
Tehostetaan Ohjus-koulutusten markkinointia.

4. Piiritoimikunta
Nro Tavoite

Toimenpide

Toimenpide piireissä
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JÄRJESTÖ

Piiritoimikunta ja liittohallitus kokoontuvat yhteen tarpeen
vaatiessa yksi tai kaksi (1-2) kertaa vuodessa

1

2

3

Piiritoimikunta kehittää
Liittoa liittohallituksen
rinnalla.

Piiritoimikunnan toiminta on
avointa ja piiritoimikunnalle
on helppo tuoda asioita
käsiteltäväksi.

Piiritoimikunnan toiminta on
jatkuvasti kehittyvää,
ylisukupolvista ja hyödyttää
kaikkia piiritoimijoita.

Piiritoimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuoden aikana.
Järjestetään Kapulanvaihto-viikonloppu, jossa uusi piiritoimikunta
saa perehdytystä tehtäviinsä.

Piiritoimikunnan kokouksista tehdään kokoustiedotteet
piiritoimijoille nähtäväksi.
Liiton toimijoita tiedotetaan mahdollisuuksista vaikuttaa
piiritoimikunnan työskentelyyn.

Piiritoimikunta saa eväitä piiritoimikuntatyöskentelyyn sekä
suunnittelee toimintaansa kokoontumistensa yhteydessä.
Väistyvä piiritoimikunta laatii vuosikertomuksen uudelle
piiritoimikunnalle, jotta perinnönsiirto olisi jouhevaa.
Piiritoimikunta ylläpitää toimintamallipankkia.

Piiritoimikunnan jäsenet avaavat
piiritoimikuntatyöskentelyä
piiritoimijoille.
Piiritoimijat ovat perillä
piiritoimikunnan tehtävästä.
Piirin puheenjohtajisto kerää
terveisiä omalta piiriltään
piiritoimikunnan kokoukseen.
Piirin puheenjohtajisto
perehdyttää seuraajansa
piiritoimikuntatyöskentelyyn.
Piirin toiminnassa hyödynnetään
muiden piirien hyväksi todettuja
toimintatapoja toimintamallipankin
kautta.
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JOHTAMINEN JA TALOUS

Toimintasuunnitelma 2018

JOHTAMINEN JA TALOUS
Kärkihankkeet
Nro Tavoite

1

Liiton toimintaa uudistetaan
vastaamaan
toimintaympäristön
muutoksiin siten, että liiton
vaikuttavuus ja toiminnan
laatu turvataan.

Toimenpide

Toimenpide piireissä

Kartoitetaan toimintaympäristön muutoksista (esim.
opiskelijatunnistautumisen muutokset ja EU:n tietosuoja-asetus)
aiheutuvat riskit ja analysoidaan niiden vaikutukset liiton
toimintaan. Toteutetaan tai käynnistetään tarvittavat muutokset.
Toteutetaan tutkimus lukiolaisten tarpeista ja toiveista liiton
toiminnan kehittämisen tueksi. Selvitetään kokonaan
digitaaliseen opiskelijakorttiin siirtymisen vaikutukset.
Vaikutetaan aktiivisesti sen puolesta, että lukiolaiset pystyvät
hyödyntämään valtakunnallista opinto- ja tutkintorekisteriä.
Vahvistetaan hyvää johtamista ja rakennetaan helppoja kanavia
antaa ja saada palautetta.

2

Toteutetaan työyhteisökysely ja kehitetään sen tulosten pohjalta
Liitto on vetovoimainen
toimintatapoja ja johtamista.
työnantaja ja kiva työyhteisö,
jota kehitetään yhdessä
Päivitetään rekrytointi- ja perehdytyskäytäntöjä. Nimetään
entistä paremmaksi.
jokaiselle uudelle työntekijälle kummi.
Järjestetään työyhteisön kehittämispäivä sekä yhteisiä
koulutuksia.
Laaditaan pitkän aikavälin taloussuunnitelma sekä talousarviota
täsmentävä reaalitalousarvio, jossa toimintaa sopeutetaan
tarpeen mukaan.

3

Kehitetään yhteistyössä tilitoimiston kanssa talouden seurantaa
Liiton taloutta suunnitellaan
palvelemaan toimiston ja liittohallituksen tarpeita nykyistä
pitkäjänteisesti. Ajantasaista
paremmin.
talousseurantaa
sujuvoitetaan.
Kartoitetaan ja mahdollisesti haetaan toimintaan ja sen
kehittämiseen sopivia avustuksia.
Solmitaan taloudellisesti kannattavia kumppanuuksia ja tehdään
tuloksekasta mediamyyntiä.

Muut projektit ja jatkuva toiminta
Nro Tavoite

1

Liiton johtaminen on
tavoitteellista ja
toiminnanohjaus selkeää.

Toimenpide
Järjestetään kolme kertaa vuoden aikana
toiminnansuunnittelupäivät, jonne liittohallitus ja toimihenkilöt
kokoontuvat tutustumaan toisiinsa, suunnittelemaan tulevaa,
arvioimaan mennyttä, oppimaan uutta ja kehittämään liiton
toimintaa. Laaditaan toimintasuunnitelman
toteuttamissuunnitelma ja asetetaan sen pohjalta
henkilökohtaisia tavoitteita.

Toimenpide piireissä

Piiri hyödyntää liiton strategiaa
oman toimintansa suunnittelussa.

Liittohallitus seuraa säännöllisesti strategian,
toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista.
Luodaan strategialle ja toimintasuunnitelman kärkitavoitteille
mittarit, joita seurataan toimistolla säännöllisesti.
Tehdään tarvittavat työergonomiaa ja sujuvaa työskentelyä
tukevat hankinnat sekä parannetaan toimiston viihtyvyyttä.
2

Työntekijät ovat
motivoituneita ja
työhyvinvointi paranee.

Huolehditaan, että työn kuormitus ei kasva liian suureksi ja että
jokainen saa tarvitsemansa tuen itsensä johtamiseen.
Järjestetään mahdollisuus saada mentorointia ja sparrausta
oman työn kehittämiseen.
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JOHTAMINEN JA TALOUS

Huolehditaan, että yhteistyö tilitoimiston kanssa sujuu
mutkattomasti ja vastaa liiton tarpeita.

4

Talouden hoito on
läpinäkyvää ja säntillistä.

Perehdytetään liittohallitus ja uudet toimihenkilöt huolellisesti
liiton talouden seurantaan ja periaatteisiin sekä taloushallinnon
työkalujen käyttöön.

Piiri huolehtii taloudenpidostaan
ja hallinnostaan säntillisesti.

Seurataan tapahtumien kustannuskehitystä ja arvioidaan
tapahtumien ilmoittautumisjärjestelmän tarkoituksenmukaisuus.
Perehdytetään piirihallitukset huolellisen taloudenpidon ja hyvän
hallinnon periaatteisiin.

5

Liiton toimijoita tuetaan ja
kannustetaan
luottamustehtävissä ja
itsensä johtamisessa.

Toteutetaan yhdessä liiton alumnien kanssa mentorointiohjelma,
jonka kohderyhmää ovat erityisesti liittohallituksessa ja piirien
johdossa toimivat henkilöt. Mentorointiohjelman yhtenä
tavoitteena on myös edistää liiton yhdenvertaisuussuunnitelman
toteutumista.
Kartoitetaan olemassaolevat sisäisen viestinnän kanavat ja
päivitetään niitä tarvittaessa.

6

Liiton sisäinen viestintä on
sujuvaa ja suunnitelmallista.

Tehdään yhteiset pelisäännöt näkyväksi toimistolla.
Päivitetään liiton kriisiviestintäsuunnitelma ja käydään se läpi
liittohallituksen, toimihenkilöiden ja piirien puheenjohtajistojen
kanssa.
Jäsenpalvelu toimii puhelimitse, sähköpostitse ja sosiaalisen
median kanavissa.

7

8

Jäsenet saavat ystävällistä ja
ripeää jäsenpalvelua eri
Jäsenten tyytyväisyyttä jäsenpalveluun seurataan vuosittain
kanavissa. Jäsenyyteen
jäsenkyselyllä. Palvelua kehitetään saadun palautteen
liittyvät ongelmat ratkaistaan perusteella.
tehokkaasti.
Jäsenrekisteriä ja liittymisprosessia kehitetään havaittujen
ongelmakohtien mukaan.

Liittohallitus johtaa ja
kehittää Liiton toimintaa
liittokokouksen antamien
suuntaviivojen mukaisesti.

Liittohallitus perehdytetään kauden alussa ja hallitukselle
järjestetään ympärivuotisesti koulutusta tehtävien hoitamisen
tueksi.
Liittohallitus seuraa strategian toteutumista ja hyödyntää
päätöksenteossa Liiton periaateohjelmaa.
Järjestetään Korpikeikka-viikonloppu, jossa johtotehtäviin
hakevat saavat perehdytystä hakemastaan tehtävästä.
Liittohallituksen rooli ja tehtävät tehdään selväksi Liiton
toimijoille ja hallituksen kokouksista tehdään kokoustiedotteet
piiritoimijoille nähtäväksi.
Piiritoimikunnalla on edustus liittohallituksen kokouksissa.

9

Liittohallituksen toiminta on
avointa ja se hoitaa
tehtäviään
vuorovaikutuksessa
lukiolaistoimijoiden kanssa.

Liittohallituksen jäsenillä on omat kummipiirit, joihin he pitävät
aktiivisesti yhteyttä. Piirikummit ovat läsnä kummipiirinsä arjessa
ja avaavat liittohallituksen toimintaa, sekä kertovat
liittohallituksen toiminnasta.

Liittohallituksen kokoustiedotteet
käydään läpi piirihallitusten
kokouksissa.

Jäsenjärjestöillä on omat kumminsa, jotka ovat läsnä
jäsenjärjestöjen arjessa.
Järjestetään vähintään yksi piiritoimikunnan ja liittohallituksen
get together -tapahtuma.

10

Liiton toiminta on kestävän
kehityksen arvojen
mukaista.

Liitto edistää kestävää kehitystä omassa toiminnassaan sekä
kannustaa lukioita toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti.
Liitto luo kestävän kehityksen suunnitelman hyväksyttäväksi
liittokokoukselle 2018.
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