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LUOTTAMUSHENKILÖRYHMIEN OHJESÄÄNTÖ
VUODELLE 2018
MIKSI ALLIANSSISSA ON LUOTTAMUSHENKILÖHENKILÖRYHMIÄ?
▪ Luottamushenkilöryhmät (luottariryhmät) tuovat yhteen laaja-alaisesti
nuorisoalan toimijoita Suomessa. Luottariryhmät tarjoavat heille
mahdollisuuksia verkostoitua ja kasvattaa asiantuntemustaan.
▪ Luottariryhmä mahdollistaa vaikuttamisen niin Allianssin toimintaan kuin
edunvalvonnan linjauksiin sekä laajemmin nuorisoalaan.
▪ Luottariryhmä tukee Allianssin työntekijöitä sekä hallitusta nykyisten ja
uusien toimintamallien, aloitteiden ja innovaatioiden tekemisessä.
TOIMINNAN PERIAATTEITA
kaikilla ryhmän jäsenillä on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja
vaikuttaa Allianssin toimintaan
● luottariryhmien asettamisen yhteydessä hallitus nimeää ryhmälle
puheenjohtajan, varapuheenjohtajana toimii ryhmän keskuudestaan
valitsema henkilö
● luottariryhmien toimikausi on kalenterivuosi
● ryhmien puheenjohtajan esihenkilönä toimii hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja
●

LUOTTARIRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA
Allianssin toimintasuunnitelman pohjalta valitaan muutamia kirkkaita ja
selkeitä tavoitteita, jotta ryhmän toiminnalla on selkeä tavoite
● tavoitteiden oltava sellaisia, joita ryhmä voi vuoden aikana
edistää/toteuttaa
● tavoitteet konkretisoivat ryhmäkohtaisesti ryhmien tarkoituksen
● tavoitteet hyväksytään alustavasti jo siinä Allianssin hallituksen kokouksessa,
jossa avataan haku seuraavan vuoden luottariryhmiin ja ne ohjaavat ryhmän
omaa toiminnan suunnittelua luottaristartissa. Tavoitteet vahvistetaan
tammikuun luottaristarttia seuraavassa Allianssin hallituksen kokouksessa.
●

PEREHDYTYS
luottaristartit pidetään tammikuussa ja elokuussa
O
luottaristarttiin osallistuminen on osa hallituksen työtä
O
mahdollistetaan tutustuminen ja perehtyminen
● käsiteltäviä keskeisiä kysymyksiä:
O
mikä on Allianssi, sen hyväksytty strategia ja toimintasuunnitelma
O
miksi Allianssissa on luottariryhmiä
●
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millaisia tavoitteita ryhmille on asetettu
● puheenjohtajat perehtyvät rooleihinsa Allianssin puheenjohtajan johdolla (ns.
pestikeskustelut)
O
kiinnitetään huomiota siihen, että puheenjohtajilla on valmiudet johtaa
ryhmää
O
hallituksen puheenjohtaja pitää pestikeskustelut ennen luottaristarttia
O

LUOTTARIRYHMIEN KOKOUKSET
●

●

●
●
●
●
●

ryhmät kokoustavat säännöllisesti ennen hallituksen kokousta, jotta ryhmien
kommentit saapuvat myös hallitukseen
O
selvitetään mahdollisuutta siihen, että ryhmät kokoustavat aamulla ja
hallitus iltapäivällä muutaman kerran vuodessa
ryhmän puheenjohtaja, hallituslainen ja sihteeri valmistelevat yhdessä
ryhmän kokouksen asialistan sekä sen, mitä hallituksen asialistan asioita
ryhmän kokouksessa käsitellään ja mitä asioita ryhmästä viedään hallitukselle
luottariryhmien asialista lähetetään viikkoa ennen ja kokouksesta kirjoitetaan
muistio
luottariryhmien kokousajat, asialistat ja muistiot ovat hallituksen tiedossa
(esim. yhteinen google-kalenteri ja avoimet drive-kansiot)
luottariryhmien kokouksiin voi osallistua myös etänä
luottariryhmän kokous siirretään tai perutaan, mikäli yli puolet osallistujista on
estyneitä
ryhmissä istuvilta hallituksen jäseniltä toivotaan motivaatiota, sitoutumista ja
kiinnostusta ryhmän aiheeseen
O
hallituksen jäsen edustaa ryhmää hallituksessa, jos puheenjohtaja on
estynyt
O
hän on yhdenvertainen muiden ryhmäläisten kanssa, ei pelkkä
tarkkailija

HALLITUKSEN KOKOUKSET JA MUU YHTEISTYÖ
● hallituksessa ryhmää edustaa ryhmän puheenjohtaja ja/tai ryhmässä istuva
hallituksen jäsen
● ryhmän puheenjohtajan ensisijainen tehtävä hallituksen kokouksessa on
tuoda oman ryhmän keskusteluita hallitukseen
O
tämä nostetaan selkeästi esille perehdytyksessä, ja hallituksen pj viestii
tämän ryhmien pj:lle
● hallituksen kokouksen esityslistalle kirjataan, mihin kohtiin erityisesti
toivotaan ryhmiltä kommentteja
● kokousten alussa esittäydytään/pidetään nimenhuuto, jotta kaikki tietävät
kuka kukin on ja miksi on kokouksessa paikalla
● hallituksen kokous jaetaan tarvittaessa A- ja B-kokoukseen, siten, että
ryhmille kuuluvat asiat olisivat A-kokouksessa ja henkilöstöasiat sekä muut
vain hallituksen kesken käsiteltävät asiat B-kokouksessa
● ryhmien asioita voidaan käsitellä myös hallituksen iltakouluissa
O
hallitus, ryhmien puheenjohtajat, sekä toimisto halutessaan/aihepiirin
mukaan
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OSALLISTAVAMPI ALLIANSSI
● luottariryhmien toimintaa avataan nettisivuille (mitä ryhmät tekevät, ketkä
niissä toimii ja millaisia tavoitteita ryhmillä on)
● perustetaan Allianssin luottamushenkilöt 2018 –Facebook-ryhmä
● toimitapoja tiedon jakamiseen ja levittämiseen
● motivoidaan ja muistetaan, että henkilö toimii linkkinä Allianssin ja
taustatahonsa välillä
● otetaan toimintatavaksi se, että suositellaan jakamaan tietoa myös
eteenpäin

