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Historian Opiskelijain Liiton toimintasuunnitelma kaudelle 2013 - 2014
Johdanto
Historian Opiskelijain Liitto on yhteistyöfoorumi Suomessa toimiville historian opiskelijoiden
ainejärjestöille. Sääntöjen mukaan liiton tarkoitus on toimia Suomen tiedekorkeakoulujen historian
opiskelijoiden yhdistysten keskuselimenä, edistää historian opiskelijoiden välistä yhteistoimintaa
sekä valvoa heidän etuaan.
Kaudella 2013 - 2014 liitto pyrkii luomaan toimintaansa uusia sisältöjä ja käytänteitä, joilla
edistetään liiton asemaa ja imagoa historian opiskelijoiden välisenä aktiivisena foorumina ja
edunajajana. Erityistä huomiota kiinnitetään jatkuvuutta edistäviin toimintamuotoihin. Liiton
puheenjohtajakaupunkina toimii Jyväskylä ja puheenjohtaja, taloudenhoitaja sekä sihteeri valitaan
Jyväskylän historianopiskelijoiden ainejärjestö Tosine ry:stä, Liiton varapuheenjohtaja valitaan
Helsingistä, jonne puheenjohtajuus siirtyy kaudelle 2014 - 2015.
Tapahtumat
Toimikauden aikana HOL järjestää kaksi seminaaria. Syysseminaari järjestetään loka-marraskuussa
Helsingissä ja kevätseminaari vuoden 2014 helmi - maaliskuun vaihteessa Jyväskylässä.
Seminaarien sisältö ja rakenne on järjestäjäkaupungin päätettävissä. Virallisen seminaariohjelman
lisäksi seminaarit toimivat tapaamis- ja yhteistyöfoorumina historian opiskelijoille eri puolelta
Suomea. Seminaareissa on esimerkiksi mahdollista vaihtaa hyödylliseksi koettuja käytänteitä eri
ainejärjestöjen välillä. HOL tukee seminaarien järjestämistä taloudellisesti.
Hallituksen toiminta
HOL:n liittokokous valitsee järjestölle hallituksen. Hallitus kokoustaa vähintään kaksi kertaa
vuodessa kevät ja syysseminaarien yhteydessä, tarvittaessa useammin. Virallisten kokousten lisäksi
hallitus voi järjestää epävirallisia iltakouluja. Hallitus voi myös kokoustaa käyttäen hyväksi
sähköisiä apuvälineitä. Kaikkiin hallituksen kokouksiin taataan mahdollisuus osallistua myös
sähköisesti.
Toimivuotensa aluksi hallitus laatii johtosäännön toimintansa ohjenuoraksi, sekä perustaa
keskuudestaan vähintään nelihenkisen työryhmän kehittämään ja ylläpitämään liiton toimintaa.
Kautensa lopuksi hallitus laatii esitykset seuraavan toimikauden talousarvioksi ja
toimintasuunnitelmaksi sekä laatii tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kuluneelta
toimintakaudelta.

Tiedotus
Historian Opiskelijain Liiton sisäinen tiedottamien tapahtuu sähköpostilistan, facebook-ryhmän
sekä internet-sivujen avulla. Lisäksi HOL:n blogia voidaan käyttää myös tiedottamiseen. HOL:n
tiedotuskanavia käytetään hallituksen sisäiseen informaatiovaihtoon sekä jäsenjärjestöjen ja
yhteistyötahojen järjestämien tapahtumien markkinointiin. Hallitus nimeää keskuudestaan erillisen
tiedotusvastaavan, joka huolehtii internet-sivujen ajantasaisuudesta, sekä toimii lisäksi HOL:n
blogin päätoimittajana ja vastaa sen päivittämisestä.
Hallitus kehittää HOL-nettisivuja edelleen ja panostaa Facebook-sivujen sekä blogin aktiivisuuteen.
Eri tiedotus- ja keskustelukanavien kehitystyötä jatketaan. Tavoitteena on tuoda liiton tiedotus ja
sen sisällä käyty keskustelu lähemmäksi jäsenjärjestöjen opiskelijoita. Hallitus tuottaa lisää sisältöä
HOL:n blogiin ja pyrkii herättämään eri jäsenjärjestöjen välistä keskustelua sosiaalisessa mediassa
tarjoten täten historianopiskelijoille yhteisen foorumin. Blogissa tai sosiaalisessa mediassa julkaistut
tekstit edustavat kuitenkin aina kirjoittajiensa, eivät HOL:n virallista kantaa. Blogia varten
hallituksen jäsenille jaetaan kirjoitusvuorot. Jokainen hallituksen jäsen tuottaa blogiin vuoden
aikana vähintään yhden tekstin, joko kirjoittamalla sen itse tai hankkimalla muuta kautta. Hallitus
päättää myös HOL:n nettisivujen sisällöstä, käyttötarpeesta ja tulevaisuudesta. Myös liiton
Facebook-ryhmää käytetään aktiivisesti jäsenistön tavoittamiseen ja liiton tunnettavuuden
lisäämiseen. HOL kannustaa edelleen jäsenjärjestöjään vaihtamaan lehtiään keskenään seminaarien
yhteydessä.
Edunvalvonta
Hallitus tulee kautensa aikana kartoittamaan HOL:n potentiaaliset yhteistyötahot ja pyrkimään
tarkoituksenmukaiseen ja liittoa hyödyttävään yhteistyöhön näiden kanssa. Mahdollisia
yhteistyötahoja etsitään eri järjestöjen, ammattiliittojen, paikallisyhdistysten ja yritysten joukosta.
Liiton on saatava aitoa hyötyä vastapainoksi yhteistyöstä koituvista velvoitteista. Tämä hyöty voi
olla esimerkiksi suoraa taloudellista tukea, asiantuntija-apua, tukea tiedottamiseen tai
yhteiskunnallista näkyvyyttä.
HOL toimii yhteistyössä kansainvälisen historian opiskelijoiden liitto ISHA:n kanssa, jonka jäsen
HOL on. HOL on kannatusjäsen Suomen humanistiopiskelijoiden liitto SuHol ry:ssä, jonka kautta
on mahdollista vaikuttaa humanistiopiskelijoiden edunvalvontaan. Kauden aikana pyritään
lisäämään liiton tarjoamia jäsenetuja.
Talous
HOL toteuttaa suunnitelmallista ja tarkkaa taloudenpitoa. HOL:n talous perustuu jäsenjärjestöjen ja
kannatusjäsenten maksamiin jäsenmaksuihin sekä erilaisiin yhteistyösopimuksiin. Kauden 2013 2014 tavoitteena on pitää liiton talous vakaalla pohjalla.
HOL on aiemmin saanut ammattiliittoyhteistyöstä merkittävää rahallista avustusta, jonka turvin on
ollut mahdollista kustantaa ainejärjestöjen seminaariavustukset, sekä osa liiton toiminnan
pyörittämisestä aiheutuvista kuluista. Viime vuosina näiden avustusten saaminen on kuitenkin
käytännössä loppunut. Ammattiliitoista on saanut enää tapahtumakohtaista avustusta, joka on
maksettu suoraan seminaareja järjestäville tahoille. Tämä tarkoittaa sitä, että ylläpitääkseen
nykyisen toiminnan ja seminaariavustusten tason, on liiton löydettävä uusia rahoituskanavia. Näitä
voivat olla esimerkiksi kannatusjäsenyydet, uudet yhteistyötahot, tai jäsenmaksujen korottaminen.

Kannatusjäsenten hankkiminen ei ole sujunut aiemmilla kausilla toivotulla tahdilla, minkä takia
asiaan on syytä kiinnittää erityisen tarkkaa huomiota tulevan toimintakauden aikana. Tämä voidaan
toteuttaa esimerkiksi lisäämällä hallitukseen erillinen varainhankintavastaavan toimi, jonka
vastuulla on kannatusjäsenyyksien ja muun varainhankinnan koordinointi.
Toiminnan jatkuvuus
Hallitus tulee pohtimaan ja toteuttamaan eri keinoja, joilla turvataan liiton toiminta ja hankitun
informaation säilyminen puheenjohtajuuden vaihtuessa. Toimivien käytänteiden ja käynnistettyjen
hankkeiden tulee jatkua saumattomasti myös Helsingin puheenjohtajakaudella 2014 - 2015.
Jokainen hallituksen jäsen velvoitetaan edelleen laatimaan testamentti toiminnastaan seuraajalleen.
Historian Opiskelijoiden Liiton pöytäkirjat ynnä muu materiaali arkistoidaan asianmukaisella
tavalla.

