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Että järjestötoiminnan ja hallitustoiminnan
jatkuvuus on tuettua, tarvitaan:

• Jatkavia hallituslaisia

• Uusia hallituslaisia

• Perehdytystä

• Dokumentaatiota (tästä lisää myöhemmin)

Jatkuvuuden eri osa-alueet



• Hiljaisen tiedon siirtymistä varten on aina
hyvä, että osa hallituslaisista jatkaa tulevalle
toimikaudelle.

• Hallituslaisen ei tarvitse jatkaa samassa
pestissä

• Paras tilanne on, että hallituksessa on sekä
jatkavia, että uusia

• Jos koko hallitus pysyy samana, voi vaarana
olla "kangistuminen kaavoihin"

• Jos koko hallitus vaihtuu, voi olla vaarana ettei
hiljainen tieto siirry eteenpäin

Jatkavat hallituslaiset



• Hallitusvuoden päätteeksi voi tuntua raskaalta
lähteä jatkamaan uudelle kaudelle

• Tällöin kannattaa miettiä mitä kaikkea toinen
(tai kolmas tai neljäs...) kausi voi sinulle antaa

• Voit kokeilla uutta pestiä tai jatkaa
aloittamaasi projektia loppuun

• Järjestötoiminta (ja erityisesti edunvalvonta) 
on maratoni, asiat harvoin tulee valmiiksi
yhdessä vuodessa

Jatkavat hallituslaiset – miten 
motivoitua jatkamaan?



• Monilla järjestöillä voi olla haasteena saada 
uutta hallitusta kasaan

• Tässä muutama vinkki, miten markkinoida 
hallitustoimintaa uusille tyypeille

• Ole rehellinen – hallitustoiminta on 
antoisaa, mutta aikaavievää

• Kysy, onko rekryttävällä jotain asioita mitä 
hän haluaisi edistää

• Kerro mitä kaikkea hallitustoiminta on 
antanut sinulle

Uudet hallituslaiset – miten
niitä saa?



• Kun uusia hallitustoimijoita aletaan 
rekryämään, suuntautuu fokus helposti 
fukseihin

• Fuksit ovat hyvä voimavara, mutta eivät ainoa

• On tärkeää, että hallituksessa toimii jäseniä 
monelta eri vuosikurssilta - heillä on 
näkemystä minkälaista on opiskelu eri 
vaiheissa opintoja

• Muista mainostaa hallitustoimintaa myös 
vanhemmille opiskelijoille!

Uudet hallituslaiset – ei vain 
fukseja



• Jotta järjestötoiminnan jatkuvuus on sujuvaa 
hallituksen vaihtuessa, tulee perehdytyksen 
olla suunniteltua

• Vanhan ja uuden hallituksen olisi hyvä tavata
kokonaisuutena sekä pesteittäin

• Hyviä tapoja tähän on esimerkiksi:
• Yhteinen hallitusmökki
• Perehdytyksen aloittaminen ennen kuin

uuden hallituksen kausi alkaa
• Uusien hallituslaisten tuominen JYYn

valiokuntiin ja koulutuksiin

• Muista testamenttien merkitys!

Perehdytys



• Keskustelkaa pienissä ryhmissä siitä, miten 
itse lähdit mukaan toimintaan. Oliko kyse 
omasta kiinnostuksesta, saiko joku sinut 
vakuuttuneeksi toiminnan mielekkyydestä, 
oliko jotain ratkaisevaa tilannetta?

• Keskustelkaa myös miten itse voisit toimia, 
että järjestötoiminnan jatkuvuus olisi sulavaa 
ja toimivaa

• Keksikää yhdessä hyviä keinoja rekrytoida 
uusia hallitustoimijoita!

Keskustelutehtävä!



• Tuliko hyviä oivalluksia siitä, miten itse on 
lähtenyt mukaan toimintaan?

• Minkälaisia oivalluksia rekrytoinneista syntyi 
ryhmissä?

Yhteinen purku


