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● tervetuloa
● puheenjohtajuudesta

○ kokouskäytänteet
○ vastuuasema

● hallitustoiminnasta
○ tiimityöskentely
○ persoonien huomioiminen

● yksilöstä
○ jaksaminen
○ ongelmatilanteet

● caseja ja pohdintaa

Sisältö



Esittele itsesi!

Kuka olet?
Mistä ainejärjestöstä tulet?
Aikaisempi (aine)järjestötaustasi?
Toteemieläimesi?



Millainen on hyvä 
puheenjohtaja?

Keskustelkaa 3-5 hlö ryhmissä n. 5 min, 
jonka jälkeen käydään ajatuksianne läpi



Hyvä puheenjohtaja on...
● läsnä
● kuuntelee
● organisointikykyinen
● kokonaisuuksien hahmottaja
● neuvottelutaitoinen
● kompromissinhaluinen
● stressinsietokykyinen
● tiimipelaaja
● motivoitunut

● asiat etukäteen 
valmisteleva

● kokouskäytänteet 
tunteva

● vastuuta tasaisesti 
jakava

● hallituksensa 
tunteva

● innostava
● etc...



Puheenjohtajuudesta



Kokouskäytänteet 
● esityslistan laatiminen

○ tärkeät päätökset eslin alkuun, laajemmat keskustelut loppuun
○ METAssa ei saa tehdä päätöksiä!

● esityslista jakoon hyvissä ajoin
○ kokouskutsun mukana 

● puheenjohtaja johtaa kokousta ja jakaa puheenvuorot
○ tasa-arvoinen puheenvuorojen jakaminen

● ota roolisi heti alusta lähtien
○ johdattele keskustelua kohti päätöstä
○ ei tarvitse olla diktaattori halutakseen asioiden etenevän 

tehokkaasti



Kokouskäytänteet
● vinkiksi!

○ pidä kokoukset kompakteina. Isoja keskusteluja voidaan järjestää 
virallisen kokouksen ulkopuolella -> ilta-, aamukoulut, työryhmät 
jne.

○ eväät tekevät jokaisesta tapaamisesta paremman. Kahvi ja pulla 
pelastaa paljon!

○ tuleeko mieleen jokin vinkki jonka voisit jakaa?



Puheenjohtajan vastuut ja tehtävät
● juridinen vastuu ainejärjestöstä

○ puheenjohtaja edustaa järjestöään ja seisoo päätösten takana
● taloudellinen vastuu

○ nimenkirjoitusoikeudet ja pankkiasiat
● puheenjohtajan ei ole tarkoitus tietää kaikesta kaikkea vaan 

kaikesta jotain
○ luota hallituslaistesi osaamiseen heidän pestiensä osalta, kysy 

heiltä jos et tiedä!
● nimenkirjoitusoikeus

○ PRH:lle ajoissa nimenkirjoitusoikeuksien muutos
○ voit kirjoittaa myös työtodistuksia hallitustoiminnasta



Varapuheenjohtaja 
● puheenjohtajan oikea käsi
● haastava pesti, koska ei välttämättä mitään varsinaista 

työtehtävää
○ Pj: anna varapuheenjohtajalle tarpeeksi tilaa kehittyä ja opetella 

mukana
● pj:n ollessa estynyt hoitaa pj:n hommia
● myös johtoasemassa, tunnista paikkasi hallituksessa
● sopikaa keskenänne pj:n ja vpj:n työnjaosta!
● puheenjohtajisto

○ yhdessä mukana ISYYn järjestöjaostossa



Vuosikello
● apu ainejärjestötoiminnan suunnitteluun

○ työtehtävien suunnittelu ja ennakointi vähentää sähläystä
● mitkä ovat tärkeimmät aj:n toiminnan toistuvat asiat?

○ sijoittuminen vuositasolle antaa kokonaiskuvan järjestön 
toiminnasta

○ voi kertoa myös jos jossain kohtaa olisi kehitettävää → tapahtumien 
kasautuminen, toistuva kiire jne.

● osana perehdytystä erityisesti niissä pesteissä ja järjestöissä 
joissa vaihtuvuus suurta



Vuosikello
● Rakentaminen kannattaa aloittaa järjestön keskeisimmistä 

asioista
○ talous 
○ hallinto
○ lukuvuoden tapahtumat 
○ toistuvat järjestötapahtumat 
○ jne.

● Lopullinen rakenne jokaisella järjestöllä omansalainen
○ Järjestön rakenne ja toiminta ohjaa vuosikellon muotoutumista

https://drive.google.com/open?id=1bIyw0gNmOrSnYVDKePQZWFVssk7IIx-n

https://drive.google.com/open?id=1bIyw0gNmOrSnYVDKePQZWFVssk7IIx-n


Hallituksesta



Tiimityöskentely
● jokainen hallitus on omanlaisensa!

○ erilaiset ja erikokoiset ainejärjestöt
● mikään hallitus ei ole täydellinen, jos jokin asia tuntuu 

haastavalta, kysykää tovereilta apua 
○ Joku toinen ainejärjestö voi osata asian

● toimikaa järjestöjen rajoja ylittäen – yhdessä tekeminen on 
kivempaa



Tiimityöskentelystä
● Pienikin hallitus voi saada aikaan hienoja isoja tapahtumia

○ vastuun ja työn jakaminen
● Puheenjohtajan tehtävänä myös tunnistaa erilaiset persoonat 

hallituksen sisällä ja tukea heidän kehitystään 
hallitustyöskentelyssä

○ pohdi, miten saat erilaiset persoonat menestymään 
hallitustoiminnassa

○ pidä huoli perehdytysten kokoamisesta. Vaikka hoidat oman 
tonttisi, ei ole kivaa jos joku jää yksin uusien haasteiden kanssa.



Tiimityöskentelystä
● puheenjohtaja toimii ryhmän työjäsenenä kuten kuka tahansa 

muukin 
○ tavoitteena, että jokainen hallituksen jäsen tekee saman verran 

töitä
○ jos kukaan muu ei ehdi niin puheenjohtaja ehtii ;-) 

● pitäkää yhdessä kivaa myös kokoustamisen ja työnteon 
ulkopuolella, ryhmäytyminen on tärkeää ja synnyttää 
luottamusta
○ kiitosillat, huomionosoitukset, kunniakirjat
○ tunne puheenjohtamasi hallitus



Yksilöstä



Jaksaminen
● muista huolehtia niin itsesi kuin hallituslaistesi jaksamisesta!

○ mikään toiminta ei ole uupumisen arvoinen
● asioiden aikataulutus helpottaa

○ pitäkää deadlineista kiinni
○ myös työajasta kannattaa sopia! Esim. klo 20 jälkeen ei 

hallitusasioita 
● delegointi ei ole laiskuutta ja vastuun pakoilua

○ luota ryhmääsi ja heidän osaamiseensa 
● Opettele ja muista pyytää myös anteeksi





Konfliktit
● asiat riitelevät, eivät henkilöt
● puheenjohtajana olet vastuussa ongelmatilanteiden 

ratkeamisesta
○ älä pelkää pyytää apua!
○ aikaisemmat hallitukset, muut järjestöt, ISYY...

● pyri ratkaisemaan asiat henkilötasolla, eikä esim. kesken 
kokouksen 

● luo alusta asti luottamuksen ilmapiiri, niin sinuun ollaan 
helpommin yhteydessä tilanteessa kuin tilanteessa



Caseja/pohdittavaa
● Onko huono päätös parempi kuin ei päätöstä ollenkaan?

○ Keskustelkaa 3-5 min ja perustelkaa vastauksenne 
○ Ei “riippuu päätettävästä asiasta” vastauksia, vaan valitkaa 

kantanne ja perustelkaa se!
● Onko hallitus alaisiasi vai vertaisiasi?
● Skenaario: eräs hallituksesi jäsen ottaa isoa roolia ja 

negatiiviseen sävyyn käskyttää toisia jäseniä. Miten 
puheenjohtajana toimit tilanteessa?



Kysymyksiä? 
Keskustelua? 
Pohdintoja?

Sana on vapaa! 



Jos et tiedä, kysy pässiltä!
Nimi, puh, email

Kiitos!
Pinja Mertano

pinja.mertano@isyy.fi

Emmi Rajavuori
emmi.rajavuori@isyy.fi

Roosa Ylikoski
roosa.ylikoski@isyy.fi

mailto:pinja.mertano@isyy.fi
mailto:emmi.rajavuori@isyy.fi
mailto:roosa.ylikoski@isyy.fi
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