Toimintasuunnitelma Aluenuoret
2019
PAMin nuorisotoiminnassa otetaan huomioon nuorten omat
näkemykset ja tarjotaan paikka vaikuttamiselle. Palvelualoilla
työskentelevä nuori ei ole koskaan yksin. Nuorisotoimintaan on
helppo tulla mukaan. Vuoden 2019 teemana Helsinki-Uusimaan
aluenuorten toiminnassa on yhteisöllisyys.

Vuoden 2019 toiminnassa painotetaan liittokokous- ja eduskuntavaaleja sekä loppuvuonna keskitymme
tuleviin TES-neuvotteluihin. Pyrimme kannustamaan nuoria kertomaan mielipiteensä rohkeasti ja tuemme
nuoria mm. esiintymiskoulutuksella ja järjestämällä ehdokastyöpajoja.

Koulutuksellinen sisältö painottuu alkuvuonna liittokokous- ja eduskuntavaaleihin. Loppuvuonna tarkoitus
on kontaktoida alle 31-vuotiaat nuoret ja kutsua heidät nuorten omaan TES-työpajaan. Koulutuksellinen
sisältö on loppuvuonna TES-painotteinen.

Nuorisovaliokunnan edustaja on esittänyt toiveen, että aluenuorilla olisi hyvä olla toiminnassaan myös
matalan kynnyksen tapahtuma. Vuoden 2019 Alkupamaus on tarkoitettukin toteutettavaksi niin, että
mukaan saa ottaa esimerkiksi työkaverin, vaikka jäsenyyttä ei vielä ole. Tällä pyrimme kannustamaan
nuoria puhumaan ammattiliitosta työpaikalla ja innostamaan mukaan aktiivitoimintaamme.

Vuoden aikana järjestetään yhteistapahtuma Keski-Suomi/Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen aluenuorten
kanssa, joka on Extreme Run Espoossa. Tämän lisäksi tavoite on järjestää yhteispikkujoulut muiden alueen
ammattiliittojen kanssa.

Toimintaryhmä

Aluenuorten toimintaa pyörittää, suunnittelee ja toteuttaa toimintaryhmä. Aluenuorten toimintaryhmässä
tehdään toimintaa ja opitaan uutta porukalla. Toimintaryhmässä on mukana myös alueen
nuorisovaliokunnan edustaja. Aluenuoret ilmoittavat tapahtumistaan Pam-lehdessä, Facebook-sivuilla ja
ammattiosastojen kotisivuilla. Tapahtumat löytyvät myös PAMin nettisivuilt

Aluenuorten toimintakalenteri 2019
Tammikuu


Toimintaryhmän tapaaminen 17.01.2019 klo 18 Aluetoimistolla
Helmikuu



Alkupamaus 9.2.2019 klo 14-19 Pakohuonepelit Helsingissä, vapaiden valtakunta info- ja
ruokailu
Maaliskuu






Aluenuorten ehdokaspaja liittokokousvaaleihin 9.3.2019 klo 16-20
- esiintymiskoulutus, vaalimainosten teko/suunnittelu jne.
- koulutuksellinen osio avoin kaikille
Liittokokousvaalien äänestysaika 25.3-8.4.
Nuorten oma äänestysaktivointi sekä liittokokous- että eduskuntavaaleihin
Toimintaryhmän tapaaminen 27.3.2019 klo 18 Aluetoimistolla
Huhtikuu






Liittokokousvaalien äänestysaika 25.3.-8.4.
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys 3-9.4
Eduskuntavaaliaktivointi nuorille 2.4.2019 klo 16-20
- MM. Vapaiden valtakuntaan liittyvät toimet
Eduskuntavaalien vaalipäivä 14.4

Toukokuu



Toimintaryhmän tapaaminen 7.5.2019 klo 18 Aluetoimistolla
Kesän avajaiset 18.5.2019 klo 14-20
- Heureka, koulutus ja ruokailu (koulutuksen sisältö: yhteisöllisyys toimintamalliksi
työpaikoilla)
Kesäkuu



Liittokokous 4-6.6.

Elokuu


Extreme Run Espoo pvm tarkentuu. Mukana myös Keski-Suomi/Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi

Syyskuu


Toimintaryhmän tapaaminen 4.9.2019 klo 18 Aluetoimistolla

Lokakuu


Toimintaryhmän tapaaminen ja vuoden 2020 toiminnan suunnittelu 16.10.2019





Marraskuu
Yhteispikkujoulut muiden liittojen kesken pvm auki
Tulevat TES-neuvottelut, tapahtuma tämän ympärille nuorille 30.11.19 klo 12-18 + ruokailu
Toimintasuunnitelman vahvistaminen
Joulukuu



