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Quo Vadis, Nuorkauppakamari?

Kädessäsi on tutkimus, joka on tutkittua käyttötietoa suunnittelijalle ja
johtajalle. Sitä voi käyttää yhtä hyvin strategioiden laadinnassa kuin käytännön
toiminnan ideoinnin taustana.
JCI Senate in Finland ry. halusi panostaa uudistumisen pohjaksi tehtävään
tutkimukseen. Yhdessä sponsoriensa kanssa se mahdollisti tutkimuksen teon,
johon on osallistunut panoksellaan noin 850 koejäsentä, jäsentä, kunniajäsentä
ja senaattoria. Varsinaisen työn on tutkijana tehnyt senaattori #41158 ja JCI
Senate in Finland ry:n varapuheenjohtaja Tero J. Kauppinen ja hänen tiiminsä.
Haluan kiittää lämpimästi kaikkia panoksensa antaneita.
Quo Vadis – minne menet ja minne pitäisi mennä? ‐tutkimus antaa lähtökohdat,
mutta nyt vastuuhenkilöiden on aika ottaa opus käteen ja aktivoida sen avulla
keskustelu‐ ja suunnitteluprosessi. Olen varma, että useampi vuosikierros JC‐
liidereitä voi hyödyntää tutkimusta näkemys‐ ja tietopohjana paremman JC‐
tulevaisuuden luomisessa.

Jaana Salmi
#63136
Puheenjohtaja 2010–2011
JCI Senate in Finland ry.
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Luku 1 ‐ Tutkimuksen tausta

1. Tutkimuksen tausta ja lähtökohdat
Ensinnäkin haluan sanoa, että lähes 800 koejäsentä, jäsentä, kunniajäsentä ja senaattoria tus‐
kin ovat väärässä. Tässä tutkimuksessa kiteytyy heidän näkemyksensä ja se tieto, joka on ole‐
massa nuorkauppakamaritoiminnan kehittämiseksi. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset
ovat kädessäsi; nyt on fokusoitava toteuttaviin vaiheisiin, joista ensimmäinen on tulosten
muuntaminen strategisiksi valinnoiksi ja toteutussuunnitelmiksi.
Tämän tutkimuksen taustat alkavat keskusteluista Helsingin senaattoreiden kokouksissa vuon‐
na 2008. Ne kiteytyivät Helsingin tekemässä Senaatin vuosikokoushakemusprojektissa ja konk‐
retisoituivat syksyllä 2009, kun Risto Jukaraisen johtama Senaatin hallitus teki päätöksen pro‐
jektin aloittamisesta.
Hankkeen motiivina oli Nuorkauppakamarien tilanne. Senaatissa on jäseniä, jotka aktiiviaika‐
naan näkivät reilusti yli 4 000 jäsenen järjestön kokoontuvan yli 2 000 osallistujan voimin syk‐
syn vaalikokoukseen 1984. Viestit jäsenmäärän tippumisesta kahdella tuhannella aiheuttivat
huolta keskusteluissa.
Onko Nuorkauppakamarin aika ohi? Onko järjestöjen aika ohi yleensä; oliko jäsenmäärän lasku
yleinen ilmiö? Mitä NKK on tekemässä tilanteelle? Olisiko JC‐toiminnalle löydettävissä sinisen
meren strategia?
Keskustelut Keskusliiton johdon kanssa kertoivat, että oli tehty organisaatiomuutos, jonka tar‐
koituksena oli saada aktiviteettia kentälle. Sanottiin, että suhteellisesti Suomen Nuorkauppa‐
kamarilla menee itse asiassa hyvin; muualla jäsenmäärä on laskenut vielä enemmän.
Viestintää lukemalla voi päätellä, että kamareissa tehtiin edelleen mallikkaita projekteja ja
hauskaakin osattiin pitää.
Käynnit kamareissa ja keskustelut eri senaattorien kanssa toivat ristiriitaisia viestejä. Oli esi‐
merkkejä kuoleman kielissä olleista kamareista, jotka olivat heränneet henkiin. Toisaalta jotkut
senaattoreista olivat kuin irrallaan olevia hevosia. Kamaria, josta heidät oli senaattoriksi valittu,
ei enää ollut.
Samaan aikaan muualta kuului tietoja, että kahdessa vuodessa viisi nuorta oli perustanut jär‐
jestön ja lisännyt kahdessa vuodessa jäsenmääränsä 4 000:een. Nyt Aalto yliopiston yrittäjä‐
henkiset ylioppilaat ovat levittäneet järjestönsä Tampereelle, Turkuun, Ouluun ja Lappeenran‐
taan. Yhteisöllisyyttä tarvitaan. Ehkä positioimalla JC‐toiminta oikein ja fokusoimalla se olisi
mahdollista saada järjestö uuteen kukoistukseen.
Alkusyksystä tuli tieto, että Nuorkauppakamareiden jäsenmäärä olisi lisääntynyt vuoden 2010
ensimmäisellä puoliskolla. Joko olisimme valmiita kasvuun?
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Senaattoreille yhteistä on, että heillä on paljon mahtavia JC‐kokemuksia. Ajatus siitä, että täl‐
laisten hankkimiseen ei monilla tulevaisuudessa olisi ollut mahdollista, sai ryhmän senaattoreja
aktiiviseksi ja toteuttamaan tutkimushankkeen.
Tämän tutkimuksen taustalla on ollut monia toimijoita, joita ilman tutkimus ei olisi koskaan
syntynyt.
Ensimmäisen vaiheen haastattelijoina toimivat senaattorit Harri Kainulainen, Taisto Kuronen,
Jaava Myllyniemi, Markku Pulli, Matti Tamminen ja Mika Westerback.
Toisen vaiheen tilastollisessa osuuteen osallistui 792 vastaajaa, joten kysymyksessä on kaikkien
aikojen laajin JC‐järjestötutkimus.
Tutkimuksen sponsoreina ovat toimineet VIA Group, VIA Leadership Academy sekä Marjut
Grainger, joka toteutti tutkimuksen tilastolliset ajot. VIA Groupista mukana on ollut tiimi, jossa
merkittävän kontribuution tutkimukselle ovat antaneet Eija Kunttu (ex‐JC), Niina Lehtola ja
senaattori Arto Kauppinen.
Vastuullisena tutkijana kiitän kaikkia mukana olleita. Ilman panostanne tämä tutkimus ei olisi
tällaisena kaikkien luettavissa.
Marbella 31.12.2010
Tero J. Kauppinen
Senaattori 41558,
Senaatin varapuheenjohtaja 2009‐2010
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2. Tutkimuksen tarkoitus

Suuren JC‐järjestötutkimuksen
tarkoituksena on
löytää tietoon ja näkemykseen perustuva pohja
Nuorkauppakamarijärjestön
strategiselle ja toiminnalliselle kehittämiselle.

Tätä tutkimusta ei olla tehty akateemisia tarkoituksia varten, vaikka metodi sinänsä kattaa
korkeimmat akateemiset vaateet. Tarkoituksena on luoda pohja keskustelulle ja päätöksente‐
olle, mihin asioihin Nuorkauppakamarijärjestön strategisessa johtamisessa kannattaa kiinnittää
huomiota.
Tarkoitus siis on, että strategian tekemiseen osallistuvat henkilöt, olivat he sitten kamarissa,
keskusliitossa tai Senaatissa, voisivat saada pohjan keskusteluilleen, näkemyksen muodostami‐
selle ja lopulta päätöksille.
Strategian toteuttamisesta vastuussa olevat voivat saada tutkimuksesta taustaa, ymmärrystä ja
tietoa, miksi kehittämisen fokus on sellainen kuin on.
Tutkimus on ensimmäinen vaihe hankkeessa, jossa uudenlaisella yhteistyöllä jäsenet ja senaat‐
torit voivat toimia luodakseen entistäkin kukoistavamman Nuorkauppakamarijärjestön, jossa
nuoret ihmiset voivat kokeilla tekemällä ja oppia johtajuutta, verkottua ja luoda omalle onnis‐
tumiselleen pohjan niin uralla kuin laajemminkin elämässä.
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3. Menetelmät ja prosessi
Tutkimuksessa käytettiin useampia menetelmiä päällekkäin ja peräkkäin.
Ensimmäisenä askeleena toteutettiin 42 koejäsenen, jäsenen ja senaattorin haastattelut. Haas‐
tattelijat saivat haastattelukoulutuksen ja avoimien kysymysten listan alkuvuodesta 2010.
Haastattelut toteutettiin helmi‐maaliskuussa 2010.
Haastattelujen tuloksista, jotka muodostivat noin sata sivua tekstiä, haettiin seuraavaksi ”oikei‐
ta kysymyksiä” esitettäväksi tilastollisessa vaiheessa. Kysymykset valmistuivat huhtikuussa
2010.
Kysymykset lähetettiin sähköpostilla vastattavaksi koejäsenille, jäsenille, kunniajäsenille ja
senaattoreille toukokuussa 2010.
Kesäkuun määräaikaan mennessä saatiin vastauksia kaikkiaan 793. Määrää on pidettävä koh‐
tuullisen hyvänä. Vaikka kaikista potentiaalisista vastaajista vastaajamäärä on kahdenkymme‐
nen prosentin luokkaa, toimivista e‐maileista määrä on merkittävästi korkeampi. Luotettavaa
tilastollista analyysiä varten vastanneiden määrä oli hyvinkin riittävä ja ylitti tutkijan odotukset.
Alustavia tuloksia oli esillä Senaatin vuosikokouksessa Mikkelissä elokuussa 2010. Esityksen
aineisto on lähetetty käytettäväksi JC‐vaikuttajille syksyn aikana 2010.
Tilastollisessa tutkimuksessa on eritelty asian tärkeys ja kehitystarve toisistaan. Voihan olla,
että erittäin tärkeään asiaan on viime vuosina panostettu paljon, jolloin kehitystarve on pie‐
nempi.
Fokus ja kiireellisyysindeksi on luotu kertoimesta tärkeys x kehitystarve.
Tilastollisessa kuvauksessa on käytetty perinteisen taulukoinnin lisäksi faktorianalyysia. Se an‐
taa erilaisen kuvan niistä asioista, joista kannattaisi muodostaa NKK:n piirissä strategisia aloit‐
teita. Faktorit kuvaavat niitä tekijöitä, joita kannattaisi tarkastella kokonaisuutena ja jotka kor‐
reloivat vahvasti keskenään.
Prosessin on tarkoitus jatkua vuoden 2011 aikana niin, että sekä senaattorit että nuorkauppa‐
kamarilaiset tutustuvat kevään aikana tuloksiin ja tuottavat sen pohjalta suunnitelmia niin, että
elokuussa 2011 Senaatin vuosikokouksessa senaattoreille voidaan esittää suunnitelma ja
Nuorkauppakamari hyödyntää tuloksia oman suunnittelusyklinsä ja ‐prosessinsa puitteissa.
Samalla tutkitaan, missä strategisissa aloitteissa yhteistyötä senaattoreiden ja kamarilaisten
kesken voitaisiin kehittää.
Tutkija toivoo, että tuloksissa olisi kestävää pohjaa käyttää niitä hyödyksi myös tulevina vuosi‐
na.
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4. Ketkä tutkimukseen vastasivat?
Tutkimukseen vastasi yhteensä 792 koejäsentä, jäsentä, senaattoria ja ryhmään muut kuulu‐
vaa. Vastanneista jäsenistä 133 toimii kamarin johtotehtävissä ja 14 Keskusliiton johtotehtävis‐
sä.
Koejäseniä
Jäseniä
Senaattoreita
Muut

78
412
238
64

10 %
52 % (jäsenet, LOM‐johto, KL‐johto)
30 %
8%

Ryhmään muut kuuluva suurin ryhmä ovat kunniajäsenet. Kun huomioidaan, ettei kaikkia saa‐
vuteta nettiosoitteiden kautta, arvio on, että senaattoreista, joille kysely kyettiin saamaan pe‐
rille, vastasi siihen noin kolmannes ja jäsenistä noin neljännes.
300
265
238

250
200
133

150
100

78

64

50
14
0
Koejäsen

Jäsen

LOM johto

KL johto

Sen.

Muu

Kuva 1. Vastaajien lukumääräjakauma (N=792)
Tulosten tulkinnan kannalta niin vastausten määrä kuin niiden jakauma on täysin riittävä.
Suurimpia ryhmiä odotetusti ovat jäsenet ja senaattorit. Suhteellisesti aktiivisin ryhmä vastaa‐
maan on kuitenkin paikallisten kamareiden johto ja ryhmä muut. Myös koejäsenet ovat vas‐
tanneet aktiivisesti.
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Kamarin johtoon tullaan 2‐5 kamarivuoden kokemuksella
Nuorkauppakamarikokemuksen jakauma vastaajien kesken on alle vuodesta yli 11 vuoteen.
Kamareiden johtotehtävissä toimivista vastaajista 7,5 % on alle vuoden kokemuksella, 62 % 2‐5
vuoden ja 26 % 5‐10 vuoden kokemuksella. 4,5 %:lla on yli kymmenen vuoden kokemus.
Senaattoreista 206:lla (86,6 %) on yli 11 vuoden kokemus nuorkauppakamarista. Senaattoriar‐
von ansaitsemiseen tarvitaan siis useimmiten yli kymmenen vuoden aktiivinen toiminta Nuor‐
kauppakamarissa.

40,00 %
34 %

35,00 %
28,50 %

30,00 %
25,00 %

18,70 %

20,00 %

15,90 %

15,00 %
10,00 %
5,00 %

2,90 %

0,00 %
Ei kamarissa

0‐1 vuotta

2‐5 vuotta

5‐10 vuotta

yli 11 vuotta

Kuva 2. Vastaajien jakauma nuorkauppakamariajan mukaan

Miehiä vastanneista niukka enemmistö
Vaikka jäsenistö on viime vuosina voimakkaasti naisvaltaistunut, vastaajista niukka enemmistö
oli miehiä. Tähän on vaikuttanut senaatin toistaiseksi jatkuva miesvaltaisuus.
Naisia vastanneista on 349 (44,1 %) ja miehiä 443 (55,9 %), vaikka naisten määrä vastaajissa oli
noin 55 % koejäsenten, jäsenten ja kamarien johdon ryhmissä. Senaattoreissa miehiä vastaajis‐
ta oli kolme neljännestä ja keskusliiton johdossa yli 70 %.
Sukupuolijakaumat kamariroolien mukaisesti:

Koejäsenet
Jäsenet
Kamarin johto
Keskusliiton johto
Senaattorit
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Naiset

Miehet

56,4 %
55,8 %
55,6 %
28,6 %
24,4 %

43,6 %
44,2 %
44,4 %
71,4 %
75,6 %
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Kohderyhmän ikäjakauma
Vastaajien ikäjakauma kuvaa hyvin nuorkauppakamarilaisten ja senaattoreiden ikäjakaumaa.
Koejäsenistä 55 % ja jäsenistä 21,9 % on alle 30 vuotta vanhoja. Kamarin johtotehtävissä toimi‐
vista 80,5 % ja Keskusliiton johtotehtävissä toimivista 100 % on 30 vuotta täyttäneitä.
Senaattoreista 5 % on alle 40, 50 % 40 – 55 ja 45 % yli 55 vuoden ikäisiä.

50,00 %
45,00 %
40,00 %
35,00 %
30,00 %
25,00 %
20,00 %
15,00 %
10,00 %
5,00 %
0,00 %

47,30 %

20,10 %
16,50 %

16,00 %

Ikä 26‐20

ikä 31‐40

ikä 41‐55

ikä yli 55

Kuva 3. Vastaajien ikäjakauma

Maantieteellisesti tutkimus kattoi koko Suomen
Maantieteellisesti suurimpien vastaajaryhmien jakaumat ovat samansuuntaisia.
Muutamia poikkeamia on havaittavissa. Pohjoisessa koejäsenet ovat olleet aktiivisempia, Län‐
si‐Suomessa taas senaattorit. Itä‐Suomen senaattorit ovat olleet suhteellisesti laiskimpia vas‐
taamaan.
Maantieteelliset jakaumat vastaajaryhmittäin:

Pohjoinen
Länsi
Keski‐Suomi
Itä
Etelä
Ulkomaat

Quo vadis?

Koejäsenet

Jäsenet

Senaattorit

15,4 %
26,9 %
5,1 %
12,8 %
39,7 %
0

10,6 %
30,5 %
4,9 %
15,8 %
37,5 %
0,7 %

6,3 %
35,7 %
6,7 %
9,7 %
40,3 %
1,3 %
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45,00 %

38,90 %

40,00 %
35,00 %

31,80 %

30,00 %
25,00 %
20,00 %
15,00 %
10,00 %

13,80 %
9,60 %
5,20 %

5,00 %

0,80 %

0,00 %
P‐Suomi

L‐Suomi

K‐Suomi

I‐Suomi

E‐Suomi

Ulkomaat

Kuva 4. Koko vastaajaryhmän jakauma maantieteellisesti

Nuorkauppakamarilaiset ovat koulutettua joukkoa
Kaikista vastaajista 91 %:lla on joko opisto/AMK‐ tai korkeakoulupohja.
Koejäsenistä 52,6 %, jäsenistä 47,5 % ja senaattoreista 42,9 % on suorittanut korkeakoulutut‐
kinnon.

50,00 %

44,40 %

45,00 %

46,60 %

40,00 %
35,00 %
30,00 %
25,00 %
20,00 %
15,00 %
7,30 %

10,00 %
5,00 %

0,90 %

0,80 %

0,00 %
Peruskoulu

Amm. koulutus

Opisto/ AMK

Yliopisto

Muu

Kuva 5. Koko vastaajaryhmän jakautuminen koulutuksen mukaan
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Uralla eteneminen näkyy tehtäväjakaumassa
On varsin luonnollista, että iän suhteen tapahtuu uralla etenemistä. Varsinkin kun on aktiivinen
ja huolehtii oman osaamisensa kehittymisestä.
Johtotasolla vastaajajoukosta senaattorien suhteellinen osuus on kymmenkertainen verrattuna
koejäseniin. Senaattoreista yli viidennes on johtotasolla ja yli kolmannes yrittäjiä. Yrittäjien
osuus koejäsenistä ja jäsenistä on noin 20 prosentin luokkaa.
Uravalinta asiantuntijana ja päällikkönä/johtajana näkyy myös vastaajien jakaumassa. Senaat‐
toreista asiantuntijoita on yhtä suuri osuus kuin jäsenistä. Koejäsenissä asiantuntijoiden osuus
on merkittävästi suurempi noin 45 %.
Työtehtävien mukainen jakauma:

Asiantuntija
Esimies/päällikkö
Johtotaso
Yrittäjä

Koejäsenet

Jäsenet

Senaattorit

44,9 %
19,2 %
2,6 %
19,2 %

38,0 %
22,0 %
12,4 %
21,0 %

38,3%
14,3 %
21,8 %
33,6 %

Vastanneista senaattoreista 15,1 % on eläkkeellä.

35,00 %

30,70 %

30,00 %

25,40 %

25,00 %
18,90 %

20,00 %

14,30 %

15,00 %
10,00 %
5,00 %

5,10 %

4,50 %

1,10 %

0,00 %

Kuva 6. Työtehtävien mukainen jakauma koko aineiston osalta
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Luku 4 – Ketkä tutkimukseen vastasivat?
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5. Tulokset tärkeyden mukaan tulkittuna
Käytetyssä menetelmässä vastaajia pyydettiin vastaamaan, miten tärkeitä mitattavat asiat ovat
nuorkauppakamaritoiminnan kannalta. Myöhemmin kysyttiin samoista asioista niiden kehitys‐
tarvetta. Prioriteettijärjestys saadaan indeksistä, jossa tärkeys kerrotaan kehitystarpeella.

Tärkeys x Kehitystarve = Prioriteetti
Vastaajia pyydettiin siis arvioimaan kaikki 56 kysymystä kahteen kertaan. Ensiksi arvioitiin
TÄRKEYDEN mukaan ja seuraavaksi KEHITYSTARPEEN mukaan. PRIORITEETTI saadaan indeksi‐
lukuna kertomalla tärkeys tunnistetulla kehittämistarpeella.

Mitkä ovat asiat, jotka nähdään tärkeinä JC‐toiminnassa?
Pisteytyksenä käytettiin asteikkoa 9‐1, joista yhdeksikkö on erittäin tärkeä. Vastaajia pyydettiin
arvioimaan, miten tärkeänä kysytyn asian näkee nuorkauppakamaritoiminnan kannalta.
9 = erittäin tärkeä
8
7 = hyvin tärkeä
6
5 = tärkeä
4
3 = kohtuullisen tärkeä
2
1 = ei lainkaan
0 = en osaa sanoa
Eri vastaajaryhmät ovat varsin yksimielisiä 12 tärkeimmäksi nousseesta kysymyksestä. Esitte‐
lemme seuraavassa ”top dozen” kysymyksien jakaumat tärkeyden mukaan ryhmiteltynä.
Kysymyksistä, joissa vastaajaryhmien näkemykset erosivat toisistaan, on yhteenveto grafiikoi‐
den jäljessä.
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Suorat sanat

””

Suorat sanat
Itse olen huomannut, että nuorempaa sukupolvea
kiinnostaa eniten verkostoituminen niin ystävä‐ kuin
business‐mielessä sekä erittäin laadukkaat, työelä‐
määkin hyödyttävät koulutukset. Perinteinen kama‐
rimaailma todella työllistävine projekteineen ja juh‐
lineen ei ole se tärkein asia. Tulevien kansallisten
kokousten markkinointi ns. viinan voimalla aiheut‐
taa lähinnä ihmettelyä ja hämmennystä eikä moti‐
voi osallistumaan millään tavalla.”
”Toiminta on suuntautunut kovasti yhteiskunnalli‐
siin asioihin. Raikkaan kaupalliset näkökulmat jää‐
vät helposti melko pieneksi. Nuorkauppakamari voi‐
si toimia aktiivisempana verkostona kaupallisessa
verkostoitumisessa. Senaattorit ovat usein liike‐
elämässä keskimääräistä paremmin verkostoituneet
ja kokeneita busineksen tekijöitä. Kamareiden ei
mielestäni tarvitse olla toistensa kopioita. Alueilla,
jossa kamareita on lähekkäin, on kannustettava
profiloitumiseen. Senaattoreilla voisi olla taustalla
vahva ohjaava ote.”
”Tottakai se on hyvin paljon itsestäkin kiinni, mutta
verkostoituminen on ollut huomattavasti vaikeam‐
paa, mitä olen olettanut JC‐toimintaan lähtiessäni.
Töitä yritykselleni olen saanut ainoastaan oman
paikallisyhdistykseni kautta.”
”Verkostoituminen on yksi tärkeimmistä rooleista
minulle, mutta se on yleisellä tasolla koordinoima‐
tonta. Verkostoidut niihin, jotka sattuvat istumaan
samassa illallispöydässä jne. Ohjatut business treffi ‐
tyyppiset tilaisuudet puuttuvat.
Nuorkauppakamaritoiminnan ydin ei (kai???) ole ol‐
la hyväntekeväisyysjärjestö. Miksi siis useilla kama‐
reilla on paljon tämän tyyppistä toimintaa?
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5.1

Verkottuminen on Numero Uno

Kysymys 1
90,00 %
80,00 %
80,00 %
70,00 %
60,00 %
50,00 %
40,00 %
30,00 %
20,00 %

17,60 %

10,00 %

2,10 %

0,30 %

0,00 %

Tärkeä 5 ja 4

Kohtuullisen
tärkeä 3 ja 2

Ei lainkaan
tärkeä 1

0,00 %
Erittäin tärkeä 9 Hyvin tärkeä 7 ja
ja 8
6

1. Nuorkauppakamari luo verkottumisen mahdollisuuksia (ka. 8,25) (kysymys 1)
Neljä viidestä vastaajasta on sitä mieltä, että verkottuminen on Nuorkauppakamarissa erittäin
tärkeää. Kun lopuistakin lähes kaikki pitävät sitä tärkeänä asiana, se kannattaa ottaa vakavasti.
Jos jäsenet liittyvät nuorkauppakamaritoimintaan verkottumisen vuoksi, meidän tulisi panos‐
taa asiaan, verkottaa jäsenkunta tehokkaasti busineksen, uran, harrastusten ja esimerkiksi
alueen puitteissa ‐ myös kamarien ulkopuolisiin tahoihin. Meidän tulisi olla huipputaitavia – tai
ainakin oppia sellaisiksi – sosiaalisen median keinoin.
Verkottumisen tulisi olla tärkeä aspekti erilaisissa projekteissa ja hankkeissa.
Koska tietoteknologia on tärkeä osa infrastruktuuria, pitäisi NKK:n luoda platformeja ja keinoja
jäseniä hyödyttävään verkottumiseen.
Tärkeimpänä asiana verkottumista pitäisi tutkia syvemmältä. Mitä kaikkia jäsenet tarkoittavat
omalta kohdaltaan verkottumisella?
Innovaatiotoiminnan ja kamarien kannalta olisi hyvä miettiä, mitä uniikkia, tehokasta ja jäse‐
nen kannalta arvokasta voitaisiin verkottumisen alueella tehdä.
Järjestön kasvun kannalta verkottuminen edustaa ainutlaatuista mahdollisuutta. Esimerkiksi
verkottumisideaan perustuva opiskelijoiden yrittäjyyttä edistävä järjestö kasvoi kahdessa vuo‐
dessa nollasta yli 4 000 jäseneen.

Quo vadis?

15

Suorat sanat

””

Suorat sanat

Elinkeinoelämään on oltava
hyvät suhteet uusien jäsenten,
molemminpuolisen kouluttau‐
tumisen kuin rahoituksenkin
vuoksi.
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Kamarilaisten luonnollinen lähiverkko oman piirin ulkopuolella ovat senaattorit. Kommenteista
voi lukea, että ”molemmin puolin aitaa” on olemassa kiinnostusta, mutta näyttää siltä, ettei
verkottuminen ole sujunut parhaimmalla mahdollisella tavalla. Verkottumisen kannalta kan‐
nattaa kyseenalaistaa vanha uskomus, että ihmiset ovat valmiita 40‐vuotiaina.

5.2

Kumppanuudet elinkeinoelämän kanssa ovat tärkeitä

Verkottuminen saa lisäpainoa, kun siihen yhdistetään verkottuminen elinkeinoelämän kanssa.
Kumppanuudet yrityksiin on vastaajien mielestä toiseksi tärkein asia, jonka pisteet ovat
8,04/9,00.

Kysymys 11
80,00 %

74,30 %

70,00 %
60,00 %
50,00 %
40,00 %
30,00 %
20,90 %
20,00 %
10,00 %

4,00 %

0,80 %

0%

Kohtuullisen
tärkeä 3 ja 2

Ei lainkaan
tärkeä 1

0,00 %
Erittäin tärkeä 9 Hyvin tärkeä 7 ja
ja 8
6

Tärkeä 5 ja 4

2. Kumppanuudet elinkeinoelämän kanssa ovat tärkeitä (ka. 8,04) (Kysymys 11)
Jos tärkeä ja erittäin tärkeä lasketaan yhteen, vastaajista 95 % pitää kumppanuuksia elinkei‐
noelämän kanssa tärkeinä.
Suhteita rakennetaan kaikilla toiminnan tasoilla. Strategisessa toiminnan suunnittelussa tä‐
män kysymyksen viestin tulisi saada huomiota; millaisia kumppanuuksia ja minkä tahojen
kanssa kumppanuuksia pitäisi luoda paikallisella alueellisella ja kansallisella tasolla.
Yhteistyösuhteissa syntyvät henkilökohtaiset suhteet saattavat olla pitkäaikaisia ja ratkaisevia
jäsenen liiketoiminnan, uran ja onnistumisen kannalta.
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Suorat sanat

””

Suorat sanat

Kaikkien projektien tavoitteena
ei mielestäni pitäisi olla rahan‐
keruun maksimointi, vaan yh‐
teistyökumppanien on saatava
aidosti hyötyä. Muuten ei syn‐
ny luottamusta paikkakunnan
yrittäjiin tai kunnallisiin yhteis‐
työkumppaneihin. Senaattorit
voisivat toimia arvojohtajina ja
katsoa hillitysti perään, että
omassa kamarissa nämä asiat
olisivat kunnossa.
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5.3

Mielikuva työnantajien joukossa on tärkeää

Yli 90 % vastaajista pitää NKK:n työnantajamielikuvaa tärkeänä tai erittäin tärkeänä.
Tämä on ymmärrettävää, kun ajattelee sitä yksittäisen jäsenen kannalta. Mielikuvasta riippuu,
miten nuorkauppakamaritoimintaa arvostetaan, miten siihen suhtaudutaan ja kuinka panos‐
tuksiin kamaritoiminnassa suhtaudutaan.
Kysymys 22
70,00 %
60,00 %
50,00 %
40,00 %
30,00 %
20,00 %
10,00 %

Mielikuvan rakentaminen ottaa aikaa ja on monien tekijöiden summa.
0,00 %
tärkeäsuunnittelussa
9 Hyvin tärkeä 7tulee
ja Tärkeä
5 ja 4 imagonäkökulma.
Kohtuullisen Mikä
Ei lainkaan
StrategisessaErittäin
toiminnan
huomioida
merkitys on
ja
8
6
tärkeä
3
ja
2
tärkeä
1
toiminnan laadulla, siitä viestimisellä aina jäsenten käyttäytymiseen saakka?

3. NKK‐mielikuvaa on kehitettävä työnantajien joukossa (ka. 7,72) (kysymys 22)
Mielikuva on kuin pankkitili. Sen kasvattaminen vie aikaa, mutta sen voi tyhjentää nopeasti.
Myös toiminnan riskeihin – imagoriski mukaan luettuna – kannattaa toimintaa suunnitellessa
panostaa.
Mielikuvan (imagon, maineen) kehittämisellä tulisi olla selkeät tavoitteet. Mitkä ovat NKK:n
tai senaatin mielikuvan attribuutit? Millaisen järjestön aiomme luoda nuorkauppakamaritoi‐
minnasta tärkeimpien sidosryhmien mielessä? Millaiset ovat paikalliset kamaritasoiset mieli‐
kuvatasoitteet?
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Suorat sanat

””

Suorat sanat

Nuorkauppakamarien toiminta
on jämähtänyt 70‐lukulaiselle
tasolle ja pieneen näpertelyyn.
Nuorkauppakamaritoiminnas‐
sa eletään edelleen siinä us‐
kossa, että järjestö tarjoaa op‐
pimispaikkoja ‐ mutta ei järjes‐
tö mitään tarjoa vaan ihmiset!
Jos JCI:n halutaan olevan veto‐
voimainen verkosto johtajille ja
yrittäjille kehittää itseään, pi‐
tää koulutuksissa suunnata
pois järjestökeskeisyydestä ja
luoda ihan kokonaan uudet
koulutuspolut, jotka tukevat
oikeasti henkilökohtaista kehit‐
tymistä, johtajuustaitoja, vuo‐
rovaikutustaitoja ja itsetunte‐
musta.
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5.4

Järjestössämme on aikansa eläneitä hankkeita

Muuhun kuin otsikon johtopäätökseen ei voi tulla, kun neljänneksi tärkeimmäksi tulee van‐
hentuneiden hankkeiden lopettaminen.

Kysymys 9
70,00 %
60,00 %

58,40 %

50,00 %
40,00 %
30,00 %

29,40 %

20,00 %

10,00 %

10,00 %

2,00 %

0,30 %

Kohtuullisen
tärkeä 3 ja 2

Ei lainkaan
tärkeä 1

0,00 %
Erittäin tärkeä 9 Hyvin tärkeä 7 ja
ja 8
6

Tärkeä 5 ja 4

4. On pystyttävä myös lopettamaan aikansa eläneitä hankkeita. (ka. 7,54) (kysymys 9)
Strategian fokusoinnissa kaikkein tärkein keino on päättää, mitä EI tehdä. EI‐sana on kaikkein
voimakkain tapa fokusoida strategia.
Mitkä ovat EI‐sanat oman kamarisi strategiassa? Laahaammeko mukanamme traditioita, joita
itse asiassa pitäisi muuttaa?
Lähtemällä strategian suunnittelussa liikkeelle ympäristön kehittymisestä ja vaateista, joita se
nuorkauppakamarille luo, kehityskuva selkiintyy. Traditiot löytävät paikkansa ja uudistusten
kohteet kirkastuvat.
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Suorat sanat

””

Suorat sanat

Pitäkää huoli siitä, että kamarissa
olevat jäsenet osallistuvat tekemi‐
seen. Muuten Learning by doing ei
toteudu. Ja se on kuitenkin tämän
homman juttu.
Nuorkauppakamarilla on tässä
mahdollisuus tärkeään kansalli‐
seen tehtävään; korostetaan joh‐
tamiskouluttautumismahdollsuuk‐
sia learning by doing –näkö‐
kulmasta. Olipa kyse ulkoisten joh‐
tajuusvalmiuksien kehittämisestä
tai omasta sisäisestä johtajuudes‐
ta, nuorkauppakamari tarjoaa
erinomaisen
harjoittelualustan
johtamiseen.
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5.5

Learning by doing –periaate on edelleen osa toimintaa

Nuorkauppakamaritoiminnan olemukseen kuuluu oppiminen tekemällä. Kierto on vauhdikasta
ja tarkoituksena on kerätä kehityskokemuksia. Tämä piirre nähdään toiminnassa edelleen tär‐
keänä.
Tekemällä oppimista kannattaa edelleen korostaa. Nuorkauppakamari luo puitteet kokeilla
siipiä, uusia taitoja ilman samanlaista riskiä, joka kokeilusta omalle uralle työssä saattaisi koi‐
tua.

Kysymys 56
70,00 %
60,60 %
60,00 %
50,00 %
40,00 %
30,00 %

25,40 %

20,00 %
10,80 %
10,00 %
2,30 %

0,90 %

Kohtuullisen
tärkeä 3 ja 2

Ei lainkaan
tärkeä 1

0,00 %
Erittäin tärkeä 9 Hyvin tärkeä 7 ja
ja 8
6

Tärkeä 5 ja 4

5. On korostettava tekemällä oppimisen (Learning by Doing) mahdollisuuksia
Nuorkauppakamarissa. (ka. 7.49) (kysymys 56)
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Suorat sanat

””

Suorat sanat
Muutos on perusperiaatteeltaan hyvästä.
SNKK:ssa on tuntuu kuitenkin olevan val‐
lalla periaate, että jokaisen NPP:n tulee
tehdä joku valtava (yleensä alue‐) muu‐
tos, jotta saa nimensä historian kirjoihin.
Kuitenkin usein päätösten ja muutosten
jalkauttaminen jää vajaaksi.
Parhaimmat persoonat on menetetty, sil‐
lä ei kunnianhimoisia yrittäjiä tai oman
osaamisensa kehittämisestä kiinnostunei‐
ta nuoria esimiehiä jäykät kokoukset tai
järjestökoulutukset kiinnosta. Parasta,
mitä nuorkauppakamaritoiminta on mi‐
nulle tarjonnut, oli Johtajuuskoulu, jossa
kerrankin sisältö ei ollut tehty järjestö‐
keskeisesti, vaan lähti osallistujien tar‐
peista käsin. Tällaisia vastaavia kokonai‐
suuksia pitäisi saada enemmän! Osaa‐
mista verkostosta kyllä löytyy, mutta nyt
täytyisi uskaltaa tehdä rohkeita päätöksiä
perinteisten järjestörakenteiden murta‐
miseksi. Se, että homma toimi 30 vuotta
sitten, ei tarkoita sitä, että se toimisi ol‐
lenkaan tulevaisuudessa.
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5.6

Nuorkauppakamari on johtamiskoulutusjärjestö

Vastaajat pitävät mahdollisuutta kehittyä johtajana tärkeänä. Yhteensä 89 % kaikista vastaajis‐
ta pitää tätä erittäin tärkeänä tai tärkeänä.
Johtajana kehittymistä pitää korostaa nuorkauppakamaritoiminnan erityispiirteenä.
On huomattava, että ympäristö on voimakkaasti tältä osin kehittynyt. Johtamiskoulutusta –
kaikenlaista ja kaiken tasoista – on runsaasti saatavilla myös järjestön ulkopuolella. Tilanne on
ratkaisevasti erilainen kuin sukupolvi sitten. Samalla odotustaso ja laatuvaade koulutukselle
on noussut.
Tekemällä oppimista johtamisessa ei voida koulutuksella korvata; se on uniikki piirre järjestös‐
sämme. Sen sijaan johtamiskoulutuksen osalta rima kannattaa asettaa korkealle ja uniikkiin
asentoon.
Millaista on nuorkauppakamarin johtamiskoulutus? Kuinka varmistamme, että se kohtaa vaa‐
tivien jäsenten korkean vaatimustason? Miten se kytkeytyy tekemällä oppimiseen, kuinka te‐
kemisestä ja oppimisesta syntyy ainutlaatuinen kokonaisuus?

Kysymys 3
60,00 %

56,00 %

50,00 %
40,00 %

33,00 %

30,00 %
20,00 %
8,50 %

10,00 %

2,30 %

0,30 %

0,00 %
Erittäin tärkeä 9 Hyvin tärkeä 7 ja
ja 8
6

Tärkeä 5 ja 4

Kohtuullisen
tärkeä 3 ja 2

Ei lainkaan
tärkeä 1

6. Nuorkauppakamarissa on mahdollisuus kehittyä johtajana. (ka. 7,45) (kysymys 3)
Johtamiskoulutusjärjestönä Nuorkauppakamareilla tulee olla ainutlaatuinen tekemällä oppii ‐
johtajaksi kehittymispolku, jota tukee korkeatasoinen tekemisen kanssa yhteen kytkeytyvä ja
sitä tukeva valmentautumismalli.
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Suorat sanat

””

Suorat sanat

Välillä tuntuu, että Nkk:n toiminta
on enemmän kilpakehumista kuin
todellista sisältöä. Kärkiprojektit
ovat kilpailuja, missä muun tyyppi‐
set korkean tason ja näkyvyyden
kansalliset projektit ovat? Pienyrit‐
täjyyshanke oli jo vähän enemmän
siihen suuntaan, joskin liian myö‐
hään esitelty ja liian tiukalla aika‐
taululla, jolloin osallistuminen jäi
vähäiseksi
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5.7

Nuoret yrittäjät mukaan

Suomessa syntyy liian vähän yrityksiä. Liian harvoista yrityksistä syntyy menestystarinoita.
Nuorelle yrittäjälle Nuorkauppakamari on ihanteellinen kasvamisen ja kehittymisen infra ja
alusta. Se pystyy tarjoamaan elintärkeitä verkottumissuhteita, yhteistyöforumin yrittäjille,
käytännönläheistä johtamiskoulutusta ja kehityskokemuksia, joita on vaikea saada muualta.
Monelle yrittäjälle nuorkauppakamaritoiminta lisäksi antaa mahdollisuuden kansainvälistyä ja
kehittää globaalinen näkemys, joka monelle muuten olisi mahdotonta.
Järjestöä ovat monet yrittäjät onnistuneesti hyödyntäneet luodessaan kansainvälisiä kontak‐
tejaan ja luodessaan kansainvälistä verkkoaan.
Kysymys 19
60,00 %

55,60 %

50,00 %
40,00 %
31,20 %
30,00 %
20,00 %
10,30 %
10,00 %

2,60 %

0,30 %

0,00 %
Erittäin tärkeä 9 Hyvin tärkeä 7 ja
ja 8
6

Tärkeä 5 ja 4

Kohtuullisen
tärkeä 3 ja 2

Ei lainkaan tärkeä
1

7. Nuoret yrittäjät on saatava mukaan. (ka. 7,44) (kysymys 19)
Kaikkiaan 87 % vastaajista piti nuorten yrittäjien mukaan saamista erittäin tärkeänä tai tär‐
keänä.

Quo vadis?

27

Suorat sanat

””

Suorat sanat
Viheliäistä työtä, josta tuleva raha me‐
nee ties minne kattojärjestölle. Sitäkö
kamaritoiminta rivijäsenelle on? Muu‐
tama kamarilainen loistaa ja määräi‐
lee ja johtaa kokouksia jopa puheen‐
johtajan yli. Sellaisiako kokousten tulisi
olla? Kalliissa juhlissa pönöttämistä
'Linnoissa kreivien häät vietetään' ‐
tyyliin. Varsinaisen ystävyyden jäädes‐
sä kuplaksi. Sitäkö verkostoituminen
on? Ihme porukka, joka taputtaa itsel‐
leen, kun ei ole oikeissa töissä tai
muussa yksityiselämässä saanut huo‐
miota. Sellaisenako kamarilaiset pitää
nähdä?
Toinen mikä vähän harmittaa on se,
että olen rivijäsenenä osallistunut joi‐
hinkin projekteihin talkoolaisena, mut‐
ta minut on sitten 'unohdettu' kamari‐
lehden projektijutussa mainita osallis‐
tuneena, kuvissa ei näy jne. Suuri kun‐
nia tuskin on tarpeen, mutta jos uhraa
vaikkapa työpäivän tai pari projektille,
olisi kiva jos pääjehujen lisäksi myös
nämä hiljaiset työjuhdat mainittaisiin
oman kamarin lehdessä...
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5.8

”Sen pitää olla kivaa kans”

On aina muistettava, että Nuorkauppakamaritoiminta on vapaaehtoista. Kaikki vapaaehtoinen
toiminta on ihmisen haluun pohjautuvaa.
Sitoutuminen on rakkauspohjainen tunne.
Ryppyotsainen vapaaehtoinen toiminta kuolee pian. Kukaan ei rakasta pöytäkirjoja ja kokous‐
tekniikkaa. Niitä tarvitaan, että hauskanpito ei lopu kaaokseen.
Kun kolme neljäsosaa vastaajista pitää hauskanpitoa tärkeänä, tulisiko se olla kohtana JC‐
projektisuunnitelmassa? Kohta, jossa varmistetaan, että projektissa toimimisesta tulee myös
hauskaa.

Kysymys 25
60,00 %
50,00 %
40,00 %
30,00 %
20,00 %
10,00 %
0,00 %
Erittäin tärkeä 9 Hyvin tärkeä 7 ja
ja 8
6

Tärkeä 5 ja 4

Kohtuullisen
tärkeä 3 ja 2

Ei lainkaan
tärkeä 1

8. Oppimisen tulee olla hauskaa. (ka. 7,43) (kysymys 25)
Oppia hauskan pitämistä on erinomainen johtamistaito, jota tarvitaan monesti liiankin vaka‐
vassa työelämässä. Siis muutenkin kuin juottamalla projektiryhmä änkyrään.
Suomalaiset johtajat eivät osaa kovin hyvin käyttää huumoria liikajännitteen laukaisijana. Tä‐
män taidon voisi opetella hyvin Nuorkauppakamarissa.
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Tulevaisuudessa markkinatalous ja ihmiset
tulevat merkityksellisemmin mittaamaan
annettua panosta saatuihin hyötyihin. Mikäli
merkitystä ei voida mitata ja osoittaa mil‐
lään keinoin, on panostus turha. Mikäli anti
on ainoastaan kiva ravintolaillallinen muka‐
vassa seurassa, hieman paremmassa puvus‐
tuksessa, niin tämän toteuttamiseen ei meil‐
tä keneltäkään vaadita suurta sosiaalista
verkostoa eikä myöskään korkeaa sosioeko‐
nomista asemaa työelämässä.

Positiivista näkyvyyttä, joka auttaisi koko
Suomen nuorkauppakamareita sekä paikalli‐
sia kamareita saamaan uutta nousua omalle
toiminnalleen. Nykyisin näkyvyys kansallisis‐
sa medioissa on olematon. Toki paikallisesti
tehdään näkyviä asioita, joka onkin hyvä
asia.
Toiminta on tehtävä myös hauskaksi eikä
pelkästään haastavaksi ja aikaa vieväksi.
Ihmisiä jätetään liiaksi yksin ison työmäärän
kanssa. Eroon asenteesta, että työ voi kärsiä
kamarin vuoksi, tästä toiminnasta ei kuiten‐
kaan makseta ja pitää ymmärtää, että ihmi‐
sen on hoidettava työnsä ensin, kamari on
vain harrastus.
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5.9

NKK:n hyödyt tuotava selkeämmin esille

Vastaajista 87 % näkee tärkeänä tai erittäin tärkeänä sen, että Nuorkauppakamarin hyödyt
tuodaan selkeämmin esille. Siinä on haaste markkinoinnille ja viestinnälle.
Järjestötoiminta on luonteeltaan viestintää. Miten pääsisimme esille muihin medioihin? Mil‐
laista olisi tehokas viestintä esimerkiksi hyödyntäen sosiaalista mediaa?
Erilaiset asiat ja hyödyt kiinnostavat erilaisia ihmisiä. Jotta hyötyjen viestinnässä oltaisiin te‐
hokkaita, pitää varmasti myös miettiä sellaisia asioita kuin:
‐ Millainen on tavoitteellinen jäsenprofiili?
‐ Ketä haluamme houkutella mukaan?
‐ Haluammeko yleensä määrittää, ketä varten olemme olemassa vai annammeko jäsenpro‐
fiilin elää ja muotoutua itsestään?
‐ Millaisia uusia jäseniä tarvitsisimme?
Kun olemme strategiassa määrittäneet määrälliset ja laadulliset jäsenprofiilimme, myös hyö‐
dyt pystytään esittämään niin, että kohderyhmä ne ymmärtää.

Kysymys 29
60,00 %

55,40 %

50,00 %
40,00 %
31,50 %
30,00 %
20,00 %
10,20 %
10,00 %
2,70 %
0,00 %
Erittäin tärkeä 9 Hyvin tärkeä 7 ja
ja 8
6

Tärkeä 5 ja 4

Kohtuullisen
tärkeä 3 ja 2

0,00 %
Ei lainkaan
tärkeä 1

9. Nuorkauppakamarin hyödyt on tuotava selkeämmin esille. (ka. 7,41) (kysymys 29)
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Olisi hyvä saada alumnitoimintaa vi‐
reille, alueellisesti ja kansallisesti. Al‐
la
tietoa
alumniprojektista:
http://www.jcespoo.fi/jcalumni/

Kamarista pois potkituille tulisi perus‐
taa Alumnikilta. Tällä hetkellä arvokas
resurssi ja kontaktiverkosto katoaa
kuin tuhka tuuleen, mikäli muuten ak‐
tiivinen kamarilainen ei ole päässyt se‐
naattoriksi tai kunniajäseneksi. Alum‐
nitoiminnan tulisi olla itsenäisesti oh‐
jautuvaa, mutta alumnit voitaisiin kut‐
sua kerran vuodessa yhteiseen verkos‐
toitumistapahtumaan.

Jos haluaa saada, on pakko antaa!!
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5.10

Hyvät ystävät rikastavat elämän

Monet senaattorit ovat huomanneet – vanhempina ja viisaampina jälkeenpäin – että aika
Nuorkauppakamarissa loi pohjan elämän mittaisille ystävyyssuhteille. Viroista, kokouksista ja
palkinnoista kisaillessa sitä ei aina huomannut, kuinka yhteinen toiminta toi lähemmäksi.

Kysymys 2
60,00 %
53,50 %
50,00 %
40,00 %

34,00 %

30,00 %
20,00 %
9,70 %

10,00 %

2,60 %

0,00 %

0,00 %
Erittäin tärkeä 9 Hyvin tärkeä 7 ja
ja 8
6

Tärkeä 5 ja 4

Kohtuullisen
tärkeä 3 ja 2

Ei lainkaan
tärkeä 1

10. Toimimalla yhdessä uudet tuttavuudet syvenevät ystävyyksiksi. (ka. 7,37) (kysymys 2)
Yli 87 % pitää Nuorkauppakamarissa tärkeänä sitä, että tuttavuudet syvenevät ystävyyksiksi.
Miten tämä olisi huomioitava toiminnassa. Erityisesti senaattorien toimintaan tämä luo haas‐
teen; miten ystävät voisivat tavata luontevasti? Ehkä jopa toimia yhdessä?

Quo vadis?

33

Suorat sanat

””

Suorat sanat
Lisäksi, järjestö voisi kehittyä niin, että sillä
olisi tarjottavaa myös muillekin kuin uraoh‐
juksille. Koulutukset ja tapahtumat olisi saa‐
tava monipuolisemmiksi ja kiinnostaviksi. It‐
selleni mihin tahansa yhdistykseen kuulumi‐
sen kriteeri on aina se, että siitä on saatava
jotakin minua a) hyödyttävää b) ilahdutta‐
vaa tai c) kiinnostavaa.
Senaattoreiden ja jäsenten yhteistoimintaa
(myös yli kamarirajojen) voisi kehittää mm.
mentorointitoiminnan
kautta.
Suomen
Nuorkauppakamarit voisivat kehittää toimi‐
van tavan, jossa netin kautta mentorointia
haluavat ja mentorointiin suostuvat voisivat
löytää toisensa ja aloittaa toiminnan. Tällä
kasvattaisimme
myös
business‐
verkostoitumisen tasoa, joka hyödyntäisi
työelämässä sekä mahdollisesti loisi myös
uusia ystävyyssuhteita eri‐ikäisten välille.
Tällä hetkellä järjestössä on liian suuri ha‐
jonta osaamisen ja panoksena saatavan
hyödyn suhteen. Jäsenhankintaan tulisi kiin‐
nittää erityisesti huomiota henkilöitä ns.
'rekrytoidessa' mielestäni määrällä ei voida
korjata laatua millään osa‐alueella. Työnan‐
tajan näkökulmasta ei ole oleellisesti pystyt‐
ty osoittamaan, että NKK on järjestönä var‐
teenotettava vaihtoehto muille markkinoilla
oleville koulutusyhtiölle.
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5.11

Avaimena tekemisen laatu – myös ulkopuolisten arvostukseen

Imago tai tunnettuisuus ei synny pelkästään viestimällä ja markkinoimalla. Paras arvostuksen
saamisen tie syntyy ansaitusta arvostuksesta, tekemisen laadusta.
Jotta olisimme järjestönä arvostettu, kiinnostava yhteistyökumppani yrityksille ja potentiaali‐
nen järjestö haluamillemme jäsenille, toiminnan pitää olla laadukasta.
Kaikkiaan noin 84 % vastaajista näki ulkopuolisten arvostuksen hakemisen tekemisen laadun
kautta joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä.
Miten voisimme luoda sisäisen palaute‐ ja laatujärjestelmän tekemään toiminnan laadusta
näkyvää ja tavoiteltavaa?
Kysymys 54
60,00 %

55,60 %

50,00 %
40,00 %
30,00 %

28,70 %

20,00 %
10,20 %
10,00 %

6,00 %
2,50 %

0,00 %
Erittäin tärkeä 9 Hyvin tärkeä 7 ja
ja 8
6

Tärkeä 5 ja 4

Kohtuullisen
tärkeä 3 ja 2

Ei lainkaan tärkeä
1

11. Ulkopuolisten arvostus on haettava korkeatasoisen tekemisen kautta. (ka. 7,32) (kysy‐
mys 54)
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Olen nyttemmin eronnut nuorkauppaka‐
marista, olin jäsenenä muutaman vuoden
ja kertaalleen hallituksessa. Koin toimin‐
nan keskittyvän presidentin ulkomaan‐
matkan rahoituksen keräykseksi. Samalla
vedetään viinaa juhlissa ja puhutaan kuin
oltaisiin suuriakin herroja. Yleisesti ottaen
viinalla
läträäminen yli‐innokkaiden
adhd:iden kanssa ei innosta. Tämä kom‐
mentti oli tarkoituksella karrikoitu, jotta
palaute tulee varmasti perille.
'Perälaudan vuotaminen' omassa kama‐
rissani on ainakin suurin ongelma, jäseniä
yli 60, joista reilu 10 osallistuu toimintaan
aktiivisesti. Nykyisenä rivijäsenenä huo‐
maan, että hallitus toimii aktiivisesti,
mutta unohtaa rivijäsenet kokonaan.
Suosittelisin kaikille kamareille tiukempaa
seulaa jäsenien valinnassa (ei liian nuoria
tai vaikka pelkästään naisia) ja vanhojen
jäsenten aktivointiin vinkkejä kaivataan.
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5.12

On turha haalia lisää jäseniä, kun entiset eivät pysy mukana

Asiakkaista tiedämme sen, että usein kannattavan liiketoiminnan ehtona ovat tyytyväiset, uu‐
delleen tuotteita ja palveluja ostavat asiakkaat.
Jos jäsenet eivät pysy mukana, vaan äänestävät jaloillaan, on se varma tieto siitä, ettei koke‐
mus vastannut odotuksia ja tarkoitustaan.
On kysymys kokonaisvaltaisesta yhtälöstä. Meidän on tiedettävä ketä varten olemme olemas‐
sa, tunnettava heidän tarpeensa ja rakennettava toiminta kohtaamaan nuo tarpeet.
Jäsenpysyvyys on merkki hyvästä jäsenkokemuksesta. Peräti 84 % vastaajista on sitä mieltä,
että jäsenpysyvyyteen panostaminen on erittäin tärkeää tai vähintään tärkeää.

Kysymys 35
60,00 %
52,30 %
50,00 %
40,00 %
31,60 %
30,00 %
20,00 %

13,50 %

10,00 %
1,90 %

0,60 %

Kohtuullisen
tärkeä 3 ja 2

Ei lainkaan tärkeä
1

0,00 %
Erittäin tärkeä 9 Hyvin tärkeä 7 ja
ja 8
6

Tärkeä 5 ja 4

12. On huolehdittava, ettei "perälauta vuoda"; jäsenpysyvyyteen on panostettava. (ka.
7,32) (kysymys 35)
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Projekteihin tulisi saada todellisia sitoumuksia, kos‐
ka välillä on turhauttavaa huomata resurssien ka‐
toavan kesken tekemisen.
Nuorkauppakamarissa käy usein niin, että muutama
superaktiivi osallistuu ihan kaikkeen ja he kuppikun‐
tautuvat sisäpiiriinsä. Rivijäsenten mukaan saami‐
nen ilman supermiesvaatimuksia (jotka superaktiivit
täyttävät) lisäisi aktiivisuutta ('riman madaltami‐
nen' olisi tärkeää). Esim. projekteista ei tiedoteta
välttämättä kaikille rivijäsenille ennen kuin niiden
kaikki tekijät ovat jo tiedossa! Mukaan rivijäsenen
saisi paremmin, jos ajatukset tulevista projekteista
esitettäisiin ennen kuin paikat on jo loppuunlyöty ja
jäisi näin aikaa pohtia, uskaltaisiko sitä itsekin jotain
tekemään.
Yhteistyön täytyisi olla enemmän velvoittavaa, nyt
yhteistyö kulminoituu enemmän persoonien mukai‐
sesti.
Nuorkauppakamarille tulisi saada sellainen asema,
että jäsenhankintaa sinänsä ei tarvitsisi tehdä, vaan
meihin hakeuduttaisiin oma‐aloitteisesti. Tästä syys‐
tä en ole kamaritasollakaan suosittelijoiden kannal‐
la enkä tässä kyselyssäkään näe, että senaattorei‐
den tulisi hankkia uusia jäseniä kamareille. Tämän
tulisi tapahtua automaattisesti haluttuuden kautta,
kuten muutamissa kamareissa tapahtuukin. Aman‐
dat mm. toimivat tällä tavalla ja ovat linjanneet
erikseen, että jäsenhankintaa ei toteuteta millään
tavalla. Linjaus toimii erittäin hyvin ja uusia jäseniksi
haluavia on yli 20 henkeä vuosittain, joista jäseniksi
pääsee n. 10. Uusista kontakteista n. 95 % on henki‐
löitä, jotka eivät entuudestaan tunne nuorkauppa‐
kamarilaisia lainkaan, joka tuo toimintaan todellista
uutta verta ja uusia ajatuksia.
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Korkeatasoiset kumppanuudet hajottivat äänet
Hajontaa syntyi kysymyksestä ”korkeatasoisten kumppanuuksien (esim. yliopistot) merkityk‐
sestä toiminnan laadulle”.
Koejäsenistä 10,9 %, jäsenistä 13,5 %, kamareiden johtotehtävissä työskentelevistä 16 %, Kes‐
kusliiton johtotehtävissä työskentelevistä 21,4 %, mutta senaattoreista vain 7,7 % piti näitä
suhteita vähemmän tärkeinä.

Koejäsenet ja Keskusliiton johto näkevät kärkikoulutuksen merkityksen eri
tavoin
Myös väitteen ”vuosittaisen kärkikoulutuksen tärkeyttä profiilin nostamisessa” kohdalla ryh‐
mien näkemyksissä on eroja.
Koejäsenistä 4,1 %, jäsenistä 14,3 %, kamareiden johtotehtävissä työskentelevistä 14 %, Kes‐
kusliiton johtotehtävissä työskentelevistä 42,8 % ja senaattoreista 8,4 % piti kärkikoulutusta
vähemmän tärkeinä.

Senaattorit olisivat valmiita asettamaan toiminnalle normin
Kysymys ”jokaisen jäsenen sitouttamisesta vuosittain jonkinlaiseen ponnistukseen” jakoi vas‐
taajien näkemykset.
Koejäsenistä 32,8 %, jäsenistä 36,1 %, kamareiden johtotehtävissä työskentelevistä 29,3 %,
Keskusliiton johtotehtävissä työskentelevistä 28,5 %, mutta senaattoreista vain 18,7 % piti
jäsenten sitouttamista vähemmän tärkeänä. Keskusliiton vastaajista 21,4 % ei pitänyt tätä asi‐
aa lainkaan tärkeänä.

Keskusliitto taas olisi valmis asettamaan normin senaattoreille
”Senaattoreiden osallistumista jäsenhankintaan tuomalla kamariin yhden jäsenen” pitää Kes‐
kusliiton vastaajista 50 % erittäin tärkeänä.
Koejäsenistä vain 3,6 % ja senaattoreista 14,5 % on täysin samaa mieltä Keskusliiton kanssa.
Vähemmän tärkeänä tätä kysymystä pitää koejäsenistä 45,6 %, jäsenistä 35,2 %, kamarin joh‐
dosta 31,5 %, Keskusliitosta 28,5 ja senaattoreista 22,6 %. Näyttääkin siltä, että senaattorit
pitävät rooliaan tärkeämpänä kuin jäsenet eri rooleissaan.

Quo vadis?

39

Suorat sanat

””

Suorat sanat

On rohkaistava ja autettava rivi‐
kamarilaisia, etenkin uusia, kehit‐
telemään projekteja, joilla voi ra‐
hoittaa (ainakin osin) mahdolli‐
simman monen kamarilaisen osal‐
listuminen kansainvälisiin, eritoten
maailmankongresseihin.
Niissä
saa todellisen käsityksen järjestös‐
tä ja motivaatiota toimintaan.
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Jäsenet eivät näe omaa rooliaan jäsenmarkkinoinnissa kovinkaan vahvana
Kysymykseen, että ”jokainen jäsen hankkisi yhden jäsenen”, vastasivat koejäsenistä 50,7 %,
jäsenistä 44,4 %, kamareiden johdosta 30,7 %, Keskusliitosta 35,7 % ja senaattoreista 23,3 %,
että se ei ole tärkeää.
Senaattorit pitävät siis jäsenten omaa aktiivisuutta jäsenhankinnassa huomattavasti tärkeäm‐
pänä kuin jäsenet itse.

Kansainvälisyys – puolesta ja vastaan
Kansainvälisyys jakaa mielipiteitä melko voimakkaasti. ”Kansainvälisten uramahdollisuuksien
kehittämisen” kannalla ovat voimakkaimmin senaattorit, joista 15 % sekä koejäsenet, joista
18,6 % pitää sitä vähemmän tärkeänä. Keskusliiton vastaajista 42,8 %, kamareiden johdosta
24,6 % ja jäsenistä 28,9 % pitävät kansainvälisen urakehityksen kehittämistä vähemmän tär‐
keänä.
Tuloksesta voisi päätellä, että senaattoreiden kokemus sekä koejäsenten odotukset ovat sa‐
moilla linjoilla. Keskusliiton tulos poikkeaa merkittävästi muiden ryhmien näkemyksestä.
Toinen kansainvälisyyttä käsitellyt kysymys oli ”jäsenten aktivoinnin tärkeys kansainväliseen
toimintaan”. Tässäkin kysymyksessä Keskusliiton vastaukset poikkeavat selvästi muiden ryhmi‐
en tuloksista.
Kun koejäsenistä 72,2 %, jäsenistä 70,1 %, kamareiden johdosta 76,1 % ja senaattoreista 86,9
% pitää kansainvälisyyteen aktivoimista tärkeänä, niin Keskusliitosta samalla kannalla on 57,1
%.
Kertooko senaattoreiden suuri kannatus asialle kokemuksista, jotka ovat hyödyttäneet heitä
myöhempinä aikoina?

Senaattorien toiminta alueelliselle pohjalle?
”Senaattoreiden yhteistyön tekeminen alueelliseksi” oli tärkeää koejäsenistä 79,3 %:lle, jäse‐
nistä 56,7 %:lle, kamareiden johdosta 73,7 %:lle, senaattoreista 68,4 %:lle, mutta vain 42,8
%:lle Keskusliitosta.

Onko oma kerhotila tärkeää?
”Kamarin omaa kerhotilaa” piti tärkeänä koejäsenistä 51,4 %, jäsenistä 37,6 %, kamarijohdosta
41,3 %, Keskusliitosta 21,3 % ja senaattoreista 33 %.
”Oma” ei tarvitse olla itse omistettu. Esimerkiksi Rotaryt ja Leijonat saavat etuja siitä, että kes‐
kittävät kokouksiaan. Toisaalta kokoontuminen eri yrityksissä ja ”muiden tiloissa” tutustuttaa
paikkoihin ja ihmisiin ja kytkee kahteen tärkeimpään asiaan eli verkottumiseen.
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Pidettävä huolta, ettei kamarien ydin
pääse liian tiiviiksi, etteikö uudet jäse‐
net pääse mukaan. Liian helposti toi‐
minta keskittyy muutaman ihmisen
harteille eikä uusi veri lähde kunnolla
mukaan toimintaan.
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Uudistajat, jäykistely ja järjestöyhteistyö
Kysymyksen, että ”uudistajille olisi nopeasti annettava tilaa järjestössä”, näkevät tärkeimpänä
koejäsenet, joista 87,6 % sekä senaattorit, joista 85,2 % piti asiaa tärkeänä. Asiaa tärkeänä piti
kamarijohdosta 84,8 %, jäsenistöstä 80,7 % ja Keskusliitosta 64,2 %. Häviääkö uudistumistarve
Keskusliittoon valinnan jälkeen?
Tärkeänä, että ”jäykistely saadaan pois kokouksista”, pitää koejäsenistä 78,8 %, jäsenistä 72 %,
kamarijohdosta 66,1 % ja senaattoreista 73,7 %. Keskusliiton vastaajat haluavat enemmän
jatkaa nykyisellä linjalla, sillä heistä 57 % pitää asiaa tärkeänä ja 35,7 % ei lainkaan tärkeänä.
”Järjestöjen (Leijonat, Rotaryt, Kauppakamari jne.) välisen yhteistyön lisääminen” on vähiten
tärkeää senaattoreille, joista 36,4 % ei pidä asiaa tärkeänä. Vertailuluku koejäsenillä on 18,1
%, jäsenillä 23,6 %, kamarijohdolla 20,2 % ja Keskusliitolla 21,4 %. Senaattoreista moni kuuluu
varmastikin näihin yhteistyöjärjestöihin ja näkee potentiaalin toisin kuin jäsenet.

Viihtyminen samanhenkisessä seurassa
”Samanhenkisten yhdessä viihtymisen kehittämistä” pitävät tärkeimpänä koejäsenet 81,6 %,
jäsenet 79,2 %, kamarijohto 79,6 % ja senaattorit 73 %. Keskusliitosta samanhenkisten viihty‐
misen kehittämistä pitää tärkeänä 57 % vastaajista.
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6. Tulokset tarkasteltuna kehitystarpeen mukaan
Toisella kerralla vastaajat arvioivat jälleen samat kysymykset asteikolla 9‐1, ”miten suurena
näet kehitystarpeen kyseisen asian suhteen”. Tämä kuvaa paitsi kehitystarvetta, myös poten‐
tiaalia ja panostustarpeen fokusta, mahdollisuutta parantaa ja hyötyä Nuorkauppakamaritoi‐
minnan kannalta. Asteikko oli seuraava:
9 = erittäin suuri kehitystarve
8
7 = hyvin suuri kehitystarve
6
5 = suuri kehitystarve
4
3 = kohtuullinen kehitystarve
2
1 = ei kehitystarvetta
0 = en osaa sanoa
Vastaajaryhmät olivat pitkälti samaa mieltä 13 suurimman KEHITYSTARPEEN kohdalla. Joissakin
kysymyksissä oli kuitenkin eroja koejäsenten ja muiden, lähinnä senaattoreiden välillä. On
pohdittava, johtuvatko erot senaattoreiden vahvasta kokemuksellisesta realismista vai koejä‐
senten uuden sukupolven kamaritoimintaan tuomista odotuksellisista painotuseroista – vai
mahdollisesti molemmista tekijöistä.
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Kaikkien projektien tavoitteena ei mie‐
lestäni pitäisi olla rahankeruun maksi‐
mointi, vaan yhteistyökumppanien on
saatava aidosti hyötyä. Muuten ei syn‐
ny luottamusta paikkakunnan yrittäjiin
tai kunnallisiin yhteistyökumppaneihin.
Senaattorit voisivat toimia arvojohtaji‐
na ja katsoa hillitysti perään, että
omassa kamarissa nämä asiat olisivat
kunnossa.
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6.1

Ykköskehittämistarve koskee työnantajamielikuvaa

Nuorkauppakamarin työnantajamielikuva on tärkeä sekä järjestölle että jokaiselle sen jäsenel‐
le.
Kun työnantajamielikuva on arvioitu eniten kehitystä vaativaksi asiaksi. Sen tulee olla keskei‐
nen teema tavoiteasetannassa ja strategisissa valinnoissa. Toimintasuunnitelmassa sen tulee
saada askelet, joilla todella päästään eteenpäin. Tehtävät pitää selkeästi myös vastuuttaa or‐
ganisaatiossa.
On helppo nähdä, kuinka panostus paranevaan työnantajamielikuvaan tuottaa tulosta; on hel‐
pompi saada partnereita, tukea, uusia jäseniä ja arvostusta. Ja uusien jäsenien on helpompaa
toimia, kun työnantaja näkee hyötynsä NKK‐toiminnasta.
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1. NKK‐mielikuvaa on kehitettävä työnantajien joukossa. (ka. 7,22) (kysymys 22)
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Suorat sanat

””

Suorat sanat

Nuorkauppakamarit voisivat yhdessä paikal‐
lisen yrittäjäyhdistyksen kanssa kehittää
esim. yrittäjäyhdistyksen yhtä kulmakiveä ‐
yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Nimen‐
omaan yläaste, lukio ja ammattikoulut/‐
korkeakoulut. Kamarit voisivat kehittää se‐
minaarityyppisiä tilaisuuksia koululaisille,
jossa esim. yrittäjyyskasvatus olisi pääroolis‐
sa. Tämä lähentäisi myös yhteistyötä kunti‐
en kanssa.
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6.2

Nuoria yrittäjiä ei ole tarpeeksi jäseninä

Vastaajat näkevät kakkospuutteena ja kehitystarpeena nuorten yrittäjien saamisen mukaan
nuorkauppakamaritoimintaan.
Meidän tulisi selkiinnyttää, mitä nuori yrittäjä voi saada JC‐toiminnasta ja tavoitteellisesti läh‐
teä hakemaan yrittäjiä, jotka tuovat mukanaan lisää yrittäjäjäseniä.
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2. Nuoret yrittäjät on saatava mukaan. (ka. 6,99) (kysymys 19)
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Suorat sanat

””

Suorat sanat

Yhteistyöhön muiden kamareiden, elin‐
keinoelämän ja muiden yhdistysten ja jär‐
jestöjen kanssa on hyvä panostaa erilais‐
ten projektien ja tapahtumien kautta. Tä‐
tä edesauttaa yhtenäinen ja selkeä brän‐
di, siihen liittyvät markkinointimateriaalit
ja laadukas projektitoiminta. Tämä toi‐
minta tekee myös positiivisen vaikutuksen
itse kamarin toimintaan, lisää näkyvyyt‐
tä, koejäseniä jne.
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6.3

Kolmas panostusalue ovat kumppanuudet elinkeinoelämän
kanssa

Yritykset ovat luonnollinen kumppani Nuorkauppakamareille. Tänä päivänä ne kuitenkin tark‐
kaan katsovat, mihin laittavat rahojaan ja resurssejaan.
Onko meillä olemassa kumppanuusohjelma, joka varmistaa molemminpuolisen hyödyn, mie‐
luiten mitattavassa muodossa? Osaammeko ja pystymmekö johtamaan kumppaniverkostoa
tehokkaasti? Kuinka monta kertaa kumppanimme yllättyvät positiivisesti NKK‐
kumppanuudesta? Mitä meidän pitäisi tehdä saadaksemme helposti haluamamme yritys‐
kumppanit?
Sidosryhmästrategia visiotavoitteineen olisi hyvä olla ohjaamassa ”ulkopoliittista” kehitystä.
Tähän kuuluu myös kumppanuuksien brändi‐ ja taloudelliset tavoitteet.
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3. Kumppanuudet elinkeinoelämän kanssa ovat tärkeitä. (ka. 6,84) (kysymys 11)
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Suorat sanat

””

Suorat sanat
Nuorkauppakamarin tunnettuus on
erittäin heikolla tasolla ja sitä tulisi
saada nostettua tavalla tai toisella,
jotta toiminnasta tulee kiinnostavam‐
paa ja arvostetumpaa niin jäsenmää‐
rän, yhteistyökumppanihankinnan että
työnantajien kannalta. Nuorkauppa‐
kamari ei ole tällä hetkellä vaikutusval‐
tainen taho, jolta esim. pyydettäisiin
lausuntoja eri tilanteisiin. Yksi keino
kasvattaa tunnettuutta olisi esim. teh‐
dä ajankohtaisista asioista tutkimuksia
ja tehdä niistä lehdistötiedotteita use‐
amman kerran vuodessa, joiden kautta
näkyvyyttä saadaan ja lausunnon an‐
tajana mainittaisiin aina nuorkauppa‐
kamari. Tämä olisi kohtuullinen työ‐
määrältään, mutta tehokas keino me‐
dianäkyvyyden ja sitä kautta tunnet‐
tuuden nostamiseksi.
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6.4

Me emme näy riittävästi mediassa
Kysymys 13
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4. Toiminnan näkyvyyttä on lisättävä mediassa. (ka. 6,82) (kysymys 13)
Työnantajamielikuva ja muiden sidosryhmätavoitteiden kannalta parempi näkyvyys mediassa
on olennaista. Ulkoisella näkymisellä on myös monia positiivisia sisäisiä vaikutuksia.
Kiinnitämmekö riittävästi huomiota ulkoiseen viestintään ja mediasuhteisiin? Ovatko ne osa
projektien suunnitelmia? Onko meillä riittävästi osaamista mediasuhteiden hoitoon?
Miten saisimme paremmin asiamme mediaan?
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Suorat sanat

””

Suorat sanat
SNKK:n oma koulutustoiminta on oike‐
asti kyllä vähän vitsi. Koulutusputkea ei
arvosteta ja koulutusten sisällöt eivät
anna esim. työelämään lisäpotkua. Yh‐
teistyö oppilaitosten kanssa olisi eh‐
dottoman tärkeää, että voitaisiin saa‐
da akreditoituja tutkintoja tai laajem‐
min tunnustettuja opintokokonaisuuk‐
sia ja sitä kautta hyötyä työelämään.
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6.5

Hyödyt selkeämmin esille?

Hyödyt selkiintyvät sitä helpommin, mitä tarkemmin pystymme kohdistamaan viestimme. Kun
haluamme saada nuorkauppakamaritoiminnan hyödyt selkeästi esille, meidän on tunnistettava
kohderyhmät ja viestittävä heille.
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5. Nuorkauppakamaritoiminnan hyödyt on tuotava selkeämmin esille. (ka. 6,78) (kysymys
29)
Tietysti hyödyt on ensin hyvä artikuloida selkeästi itselle. Onko meillä myymiseen tarvittavat
työkalut, esitteet ja informaatio kunnossa? Hyödynnämmekö taitavasti kaikkia kanavia?
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Suorat sanat

””

Suorat sanat
Mitä pitäisi tehdä? Milloin toiminnasta meni
maku ja miksi? Jos toiminnan profiilia halu‐
taan nostaa, tehdäänkö se jäsenten kukka‐
roista tai rivijäsenten talkootyönä, jonka tu‐
loksista he eivät itse pääse nauttimaan? Mi‐
tä tarkoittaa 'laadukas toiminta ja profiilin
nostaminen'? Nuorkauppakamarin hienoste‐
leva maine todellakin karsii porukkaa pienil‐
lä paikkakunnilla. Pitäisikö pienet kamarit
suoraan lopettaa, jos toiminta ei ole sellais‐
ta, joka sopii niillekin?

Kamaritoiminnasta tulee helposti sisäsiittois‐
ta puuhastelua, jonka päämääränä tuntuu
olevan vain kamaritoiminnan ylläpitäminen.
Siitä voi innostua aikansa, mutta suurempaa
yhteiskunnallista merkitystä sellaisella ei ole.

Liian moni jäsen poistuu tämän saman aja‐
tuksen kanssa. JC ei anna mitään, miksi kan‐
nattaisi olla mukana. Liian paljon katkeria
ex‐jäseniä ja toiminnasta poistuneita, jopa
kunniajäseniä ja senaattoreita, jotka mie‐
luummin ohjaavat jäseniksi muihin järjestöi‐
hin kuin JC‐toimintaan.
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6.6

Jäsenpidossa on puutteita

Kuudenneksi fokusalueeksi vastaajat valitsivat jäsenten pysyvyyden.
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6. On huolehdittava, ettei perälauta vuoda"; jäsenpysyvyyteen on panostettava. (ka. 6,65)
(kysymys 35)
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Suorat sanat

””

Suorat sanat

Olisi hyvä tehdä rajat ylittävää yhteis‐
työtä muiden tahojen kesken. Tämä
tärkeää, jos haluamme esim. järjestää
koulutuksia ulospäin, tiivistä yhteistyö‐
tä yritysten kanssa, jos siis haluamme
olla himoittu kumppani.. Tällä hetkellä
asiat ovat ok, mutta voisivat olla tässä
suhteessa särmemmin ☺
Koulutuksia voisi markkinoida työnan‐
tajille ja yksityisyrittäjät voisivat saada
niitä verovähennyksiin. Työnantajat
haluavat joka tapauksessa aina silloin
tällöin järjestää työntekijöille koulu‐
tuksia ja nkk voisi tehdä sen heidän
puolestaan. Koulutukset ovat tosin
usein enemmänkin virkistymistä, mut‐
ta ainahan niihin jotain työhyvinvointia
lisäävää sanomaa voidaan saada. Pu‐
sipusinaminamin aika on tosin ohi.
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6.7

Ulkopuolisten arvostus on haettava korkeatasoisen tekemisen
kautta
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7. Ulkopuolisten arvostus on haettava korkeatasoisen tekemisen kautta. (ka. 6,55) (kysymys
54)
100 % Keskusliitosta on sitä mieltä, että tämä vaatii suuren kehityspanoksen. Samaa mieltä on
senaattoreista 90 %, kamareiden johdosta 83 %, jäsenistä 77 % ja koejäsenistä 69 %.
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Suorat sanat

””

Suorat sanat

Nuorkauppakamarin on uudistuttava ja ol‐
tava ajassa mukana. On oltava kehityksen
kärjessä ja ansaittava yhteiskunnan arvostus
korkean innovaation ja koulutuksen järjes‐
tönä.
Uusien jäsenien saamisen edellytys on mie‐
lestäni järjestön toiminnan pysyminen ajan‐
tasalla ja vastaaminen nykyajan todellisiin
haasteisiin. Jäsenprofiili vaihtuu luonnostaan
ympäröivän yhteiskunnan vaikutuksesta.

Alueellisten ja kansallisten kokousten ohjel‐
man tason nostaminen ja perusjärjestelytason
(ruokailu mm.) myös! Ja hinnat, miten Maris
voi olla noin kallis, jos kerran keskusliitonkin
maksupolitiikkaa muutettiin sen vuoksi, että
hinnat pysyisivät kohtuullisina. Mieli tekisi,
mutta olosuhteiden vuoksi rahatilanne ei eh‐
kä anna myöden lähteä, vaikka muualta nipis‐
täisi. Tiukassa tilanteessa näistä joutuu en‐
simmäisenä luopumaan...
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6.8

On pystyttävä myös lopettamaan aikansa eläneitä hankkeita
Kysymys 9
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8. On pystyttävä myös lopettamaan aikansa eläneitä hankkeita. (ka. 6,36) (kysymys 9)

6.9

Panostamalla kuukausikokousten sisältörikkauteen lisätään kiinnos‐
tusta
Kysymys 37
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9. Panostamalla kuukausikokousten sisältörikkauteen lisätään kiinnostusta. (6,36) (kysymys
37)
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Suorat sanat

””

Suorat sanat
Kummitoiminta on avainasemassa uu‐
sien jäsenten saamisessa & innostami‐
sessa toimintaan ja itse kummin roo‐
li/vastuu on TODELLA tärkeä, siihen ei
tulisi valita ketä tahansa vaan tyyliin
'kaikkien tulee toimia kummina'.
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6.10

Kummitoimintaan kannattaa panostaa

Kysymys 27
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10. Kummitoimintaan kannattaa panostaa. (ka. 6,34) (kysymys 27)
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Suorat sanat

””

Suorat sanat

Itseäni arveluttaa tuo aivan kaiken itse teke‐
minen. Esim. lehtien ja mainonnan. Kirjanpi‐
don.. Silloin toiminta ja koulutukset eivät näy‐
tä ammattimaisilta eivätkä korkeatasoisilta.
Kamaritoiminnan pitäisi näiden osalta kan‐
nustaa kumppanuuksiin tai palveluiden osta‐
mistaitojen kehittämiseen. Ymmärrän, että
kaikessa taidot karttuvat ja moni on löytänyt
työlleen uutta suuntaa, mutta nyt on ehkä
tärkeää rakentaa mielikuvia ja brändiä osaa‐
misesta ja laadusta.
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6.11

On korostettava tekemällä oppimisen mahdollisuuksia
Kysymys 56
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11. On korostettava tekemällä oppimisen (Learning by Doing) mahdollisuuksia Nuorkauppa‐
kamarissa. (ka. 6.33) (kysymys 56)
Tässä kysymyksessä poikkesivat näkemykset jonkin verran. Senaattorit näkivät tekemällä op‐
pimisessa eniten suurta kehittämistarvetta (88,4 %). Toiseksi eniten kehittämistarvetta kokivat
kamareiden johto (75,1%), koejäsenet (74,2%), Keskusliitto (71,4%) ja jäsenet (69,7%).
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Suorat sanat

””

Suorat sanat
Toiminnan kehittämistä on turha miettiä ennen kuin
väki osaa käyttäytyä tilaisuuksissa! On lähes törke‐
ää, miten alueellisissa ja kansallisissa kokouksissa
kokousväki on kovissa promillelukemissa jo illallisen
alkaessa. Näin tilaisuuksista tulee usein jo farsseja
alkumetreillä ja saa hävetä yhteistyökumppaneiden
edessä silmät päästään. Eihän kukaan työpaikkan‐
sakaan tilaisuuksissa käyttäydy tuolla tavalla. Jos
tuohon ei saada muutosta, tulee miettiä tarkkaan ti‐
laisuuksien rakennetta. Pidetään juhlallisuudet, ja
varsinkin ne palkitsemiset, joissa kumppaneita on
mukana, päiväsaikaan ja ilta sitten rymytään. Tosin
kokouksissa sitä baarissa notkumista ja ständeillä
juomien jakamista on jo päivisinkin. Jos ja kun pro‐
fiilia halutaan nostaa, on alkoholin käyttökulttuuriin
myös puututtava. Juhlat ovat tietysti tarpeellisia ja
en halua nipottaa niistä jäykempiä tai kokonaan al‐
koholittomia, mutta lähes 10 vuotta on meno ollut
ajoittain jo aika tasotonta... aivan keskusliiton vä‐
keä myöden! Sama tasottomuus valitettavasti osuu
usein myös varsinkin alueellisten kokousten ohjel‐
ma‐/koulutusosioiden tarjontaan. Tilaisuuksien jär‐
jestelyihin ja sisällöntuotantoon pitää saada kama‐
reille sitoutunutta apua joko keskusliitosta tai sitten
vaikka senaattoreiden kautta. Kamaritoiminnan ko‐
konaisuutta ei useinkaan pelasta kansallisten koko‐
uksien satunnainen onnistuminen sisällössä.
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6.12

On lisättävä työkaluja, joilla menestytään työssä
Kysymys 31
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12. On lisättävä työkaluja, joilla menestytään työssä. (ka. 6,32) (kysymys 31)

6.13

Ajan hengen kytkeminen paremmin toimintaan
Kysymys 21
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13. Ajan hengen kytkeminen paremmin nuorkauppakamaritoimintaan. (ka. 6,31) (kysymys
21)
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Suorat sanat

””

Suorat sanat
Suomalaisen nuorkauppakamaritoiminnan taso on
laskenut, koska sen fokus on hämärtynyt. Järjestö on
entistä enemmän lähtenyt kilpailemaan yrittäjäjär‐
jestöjen, urheiluseurojen, rotarien ja leijonien kanssa,
mikä on mielestäni virhe. Pitäisi fokusoitua enemmän
järjestön omaan alkuperäiseen ideaan johtamiskoulu‐
tusjärjestöön ja tällä tarkoitan toimintaan, jossa luo‐
daan jäsenille mahdollisuus kehittyä vastuunkantaja‐
na ja oma‐aloitteisena toimijana. Tämä ei ehkä miel‐
lytä kaikkia, mutta se on tarkoituskin eli ihmiset ha‐
keutuvat sellaisen yhdistystoiminnan pariin, jota ensi‐
sijaisesti kaipaavat. Ei siis pyritä tarjoamaan kaikkea
kaikille.”
”Osa viroista voisi olla 2‐vuotisia, jotta jatkuvuutta
tulisi enemmän ja toiminta kehittyisi vauhdikkaam‐
min. Vaikka vaan muutaman vuoden. Nyt pitäisi saa‐
da hommaan uutta potkua kunnolla ja se ei näytä
onnistuvan nykyisillä toimintamalleilla. Mielestäni
tulisi korostaa rohkeasti myös JC‐toiminnan kehittä‐
vää puolta. Tämä ei voi olla vaan hupikerho. Niitä kyl‐
lä riittää pilvin pimein.”
”EC‐ ja WC‐matkat tulisi kilpailuttaa aidosti matka‐
toimistojen välillä, nyt kansainvälisesti aktiiviset jäse‐
net maksavat muiden kulut kalliilla matkoilla ‐ joista
Keskusliitto vetää välistä niin sanottuja sponsoriso‐
pimusrahoja ja osallistumismääräprovikoita. Jos mat‐
kat olisivat halvempia, olisi enemmän osanottajia, jo‐
kainenhan tietää, että matkoista saa helposti JC‐
kärpäsen pureman (tai joku muu tauti ). Sen lisäksi
menee paljon JC‐energia hukkaan, kun eri ryhmät ru‐
pee väsää omia matkareittejä jne. samalla syntyy
eripura/kateutta, kun joku on itse järjestänyt huo‐
mattavasti edullisemman reissun jne.
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Hajontaa KEHITYSTARPEEN osalta vastaajaryhmissä syntyi eniten näissä
kysymyksissä:
”Toimimalla yhdessä uudet tuttavuudet syvenevät ystävyyksiksi” vaatisi senaattoreista 70 %
mielestä suuren kehittämispanoksen. Samaa mieltä koejäsenistä on 41 %, jäsenistä 49 %, ka‐
marijohdosta 51 % ja Keskusliiton vastanneista 50 %.

”Nuorkauppakamarissa on mahdollisuus kehittyä johtajana” suuren kehittämispanoksen kan‐
nalla on senaattoreista 84 %, koejäsenistä 55 %, jäsenistä 68 %, kamarijohdosta 71 % ja Kes‐
kusliitosta 71 %. Pidempään nuorkauppakamarissa toimineet näkevät koejäseniä paremmin
sen potentiaalin, jonka nuorkauppakamaritoiminta johtamisen kehittäjänä voisi tarjota.
Senaattorit näkevät kansainvälisen verkottumisen tarjoamat mahdollisuudet toisin kuin koejä‐
senet, jäsenet ja Keskusliitto. Senaattoreiden mielestä ”Kansainvälinen verkostoituminen on
Nuorkauppakamarin puitteissa mahdollista” vaatisi 80 % mielestä suuren kehittämispanostuk‐
sen, koejäsenistä 63 %, jäsenistä 60 %, kamarijohdosta 71 % ja Keskusliiton vastanneista 50 %.

”Kansainvälisiä uramahdollisuuksia on kehitettävä” suuren kehittämistarpeen näkee senaatto‐
reista 74 %, koejäsenistä 73 %, jäsenistä 58 %, kamareiden johdosta 71 % ja Keskusliiton vas‐
taajista 57 %, joten Keskusliitto ja jäsenet ovat samoilla linjoilla keskenään. Senaattorit, koejä‐
senet ja kamareiden johto haluaisivat suuren kehittämispanoksen asiaan.

”Jäsenten aktivoimiseen kansainväliseen toimintaan” suurta kehityspanosta senaattoreista
kannattaa 81 %, koejäsenistä 56 %, jäsenistä 53 %, kamarijohdosta 64 % ja Keskusliiton vastan‐
neista 57 %.

”Jokainen senaattori tuo kamariin yhden jäsenen” jakaa kehitystarpeen määrässä voimak‐
kaimmin senaattoreiden ja koejäsenten näkemykset. Senaattoreista 72 %:n mielestä tämä asia
vaatii suuren kehittämispanoksen, koejäsenistä 47 %, jäsenistä 54 %, kamarijohdosta 69 % ja
Keskusliiton vastaajista 71 % on samaa mieltä. Pidemmän aikaa Nuorkauppakamarissa toimi‐
neet haluavat kehittää voimakkaasti senaattoreiden panosta jäsenhankinnassa.

”Senaattorit voisivat ohjata työpaikaltaan uusia jäseniä kamareihin” vaatisi 79 % senaattoreista
suuren kehityspanoksen. Koejäsenistä 58 %, jäsenistä 61 %, kamareiden johdosta 70 % ja Kes‐
kusliiton johdosta 71,3 % on senaattoreiden kanssa samaa mieltä.
Suuri kehittämistarve ”Senaattoreiden yhteistyön tekemiseksi alueelliseksi” saa senaattoreilta
66 %, koejäseniltä 71 %, jäseniltä 47 %, kamarijohdolta 64 % ja Keskusliiton vastanneilta 36 %
kannatuksen.
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Suorat sanat
Senaattoreiden on pysyttävä 'ajan hengessä' ja
kannustettava nuoria ihmisiä mukaan aktiiviseen JC‐
toimintaan. Senaattoreilla on 'oppimisvelvollisuus'
esim. tietotekniikan käyttöön, facebookiin..., jotta
pysyvät nuorten kamarilaisten kanssa samalla aal‐
topituudella.
Tiiviimpää yhteistyötä, yhteisiä tapaamisia jäsenten
kanssa. Senaatin edustaja tervetullut mukaan ka‐
marituen tapahtumiin eri kokouksissa.
On löydyttävä nykyistä enemmän kommunikaatiota.
Senaatin tulee haluta paikallisesti olla kamarien tu‐
kena.
Toisten kokemuksista oppiminen ‐> senaattorit ka‐
mareihin kertomaan kokemuksistaan.
Aktiivisuutta senaattorit! Ensin keskenänne ja sitten
meidän jäsenten kanssa.
Senaattorit voisivat 'jalkautua', osallistua enemmän
kamaritapahtumiin.
Meistä tuntuu, ettemme edes tunne paikallisia se‐
naattoreita, he ovat täysin 'ulkona' meidän toimin‐
nasta. Koemme kuitenkin, että senaattorit olisivat
ERITTÄIN tärkeä voimavara meille ja toiminnallem‐
me. Erityisesti nyt, kun välillä suorastaan taiste‐
lemme olemassaolostamme! Kaipaamme senaatin
kokemuksia, tietoja, tarvitaan tukea ja yhteistyötä
paljon enemmän, ihan ehdottomasti!
Senaatin ja NKK:n välistä yhteistyötä voi lisätä, mut‐
ta tässäkään en suosisi mitään 'pakko tuoda uusi jä‐
sen kamaritoimintaan mukaan '‐ajatusta. Niin yri‐
tysmaailmassa kuin harrastustoiminnassa toiminta
on hyvin paljon johtajansa näköistä ja oloista. Pa‐
nostaisin Nkk:ssa avoimempaan viestintään nimen‐
omaan järjestömme johtopaikkojen suhteen, jolloin
virkojen haluttavuus lisääntyisi. Ja kokemus on täs‐
säkin vain eduksi. Tsemppiä haastavaan projektiin!
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”Senaattoreiden ja kamarilaisten tulisi tuntea toisensa paremmin” tarvitsee suuren kehitys‐
panoksen 84,5 % senaattoreiden, 68 % koejäsenten, 67 % jäsenten, kamarijohdon 78 % ja Kes‐
kusliiton vastanneiden 50 % mielestä.
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Suorat sanat
Ollaan jotenkin irrallaan, senaattorit voisivat olla aktiivi‐
sempia uusia jäseniä kohtaan, tuomassa arvovaltaa ja
me‐henkeä. Kaipaisin nkk:lta enemmän jotenkin konk‐
reettisempaa verkostoitumista, olen omassa yrityksessä‐
ni yksin, joten noita johtamistaitoja ei niin paljon pidä
koulutella.
Senaatti voisi enemmän kertoa omasta toiminnasta ja
siitä, mitä he voisivat antaa meille nuoremmille. Myös
yhteiset tapahtumat toisivat senaattorit lähemmäksi.
Koko kysymyssarja olettaa, että senaatti on ryhtynyt jat‐
kamaan ja jatkaa sillä tiellä kuin olisi 'senaatin nuor‐
kauppakamaritoimintaa'. Senaatin alkuperäinen ajatus
on ollut vain palkita osa aktiivisimmista ja mahdollistaa
heille osallistuminen ja puheoikeus alle 40 v. tilaisuuksis‐
sa, mutta päätösvalta on nuorilla. Kehitys ja ajatukset
tuntuvat johtavan siihen, että nkk‐jäsenyys ei katkea‐
kaan sen vuoden lopussa, kun jäsen, olipa rivijäsen tai
senaattori, täyttää 40 vuotta. Senaatin taholta on vähi‐
tellen synnytetty uutta järjestöä, jonka jäseniä ovat alle
40 v nuorkauppakamarilaiset ja yli 40 v. senaattorit. Aja‐
tus hylkii niitä yli 40 v.entisiä aktiiveja, joilla ei ole nume‐
roa, mutta saattaisi olla samantyyppisiä haluja jatkaa
'isätoimintaa'. Tätä muutosta en itse kannata, 'aika ai‐
kansa kutakin' ja sitten pois, on oma käsitykseni.
Senaattorit voisivat ensin tutustua tämän päivän nuor‐
kauppakamaritoimintaan ja kantaa oman konkreettisen
kortensa kekoon, ainaisen kritiikin sijasta ja näyttäytyä
JCI‐kentällä muutenkin kuin senaattoriohjelmien 'jälki‐
maisteissa'.
Ajat muuttuvat ja nuorkauppakamari ‐ jäsenet, toiminta
ja resurssit ‐ ajan mukana. On tärkeää mukauttaa kama‐
ritoiminta aikakauden rytmiin ja selvittää, mikä jäsenis‐
tön mielikuva toiminnasta on ja mitä jäsenistö haluaa
saada toiminnasta.

72

Quo vadis?

Luku 6 – Tulokset kehitystarpeen mukaan

”Uudistajille on annettava järjestössä vastuuta” tarvitsee suuren kehittämispanoksen senaat‐
toreiden 74 %, koejäsenten 62 %, jäsenten 64 %, kamareiden johdon 64 % ja Keskusliiton vas‐
tanneiden 50 % mielestä.

”Työn vastapainoksi jäsenille on opetettava käytännön taitoja” saa suuren kehityspanostuksen
osalta kannatusta 60 % senaattoreilta, 53 % koejäseniltä, 56 % jäseniltä, 66 % kamareiden joh‐
dolta ja vain 29 % Keskusliitosta.

”Projekteja pitää priorisoida – muuten voimavarat hajaantuvat liiaksi” tarvitsee Keskusliiton
mielestä 100 % suuren kehityspanoksen. Koejäsenistä 66 %, jäsenistä 70 %, kamareiden joh‐
dosta 78 % ja senaattoreista 82 % on asiasta samaa mieltä.
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Suorat sanat
Nkk:n perusjutuista yksi parhaista on max 40 vuoden ikä.
Suomessa kuitenkin senaattorien määrä lähestyy varsi‐
naisten jäsenten määrää. Tuntuu, että monille tavoite on
painaa vaikka hampaat irvessä hommia muutama vuosi,
jotta saa senaattorin tittelin ja sitten voi jäädä toimin‐
taan muiden riesaksi. On toki esimerkkejä, joissa senaat‐
tori tuo lisäarvoa koko järjestölle, mutta kokouksissa
kännäävät sedät ja tädit ei nosta profiilia eikä houkuttele
uusia jäseniä. Fiilis on kuin jossain pyramidimarkkinoin‐
nissa. 'Tule tekemään hulluna projekteja, niin senaattorit
saa juhlia. Jos teet oikein paljon, niin sinustakin tulee
moinen ja muut raataa sitten puolestasi'.
1‐2 asiapitoista/vuosi tapaamista senaattoreiden ja ka‐
marilaisten kesken toiminnan kehittämiseksi.
Se, mikä tehdään, tehdään tuloksellisesti, fokusointia.
Rutiineihin vähemmän huomiota jäsenistöä lähestyttäes‐
sä, sen hoitaa hallitus. Jäsenistön ajankäytön pienenemi‐
sen huomioiminen.
Aina toivon lisää esiintymiskoulutusta, johtamiskoulutus‐
ta, myyntikoulutusta ymv. Mielenkiintoisia yritysvierailu‐
ja lisää (varsinkin kun aikataulut eivät ole antaneet pe‐
riksi osallistua vielä yhteenkään)!
Ja sitten se tapahtumien tasokin on välillä mitä sattuu. Ei
läheskään kaikkia ohjelmia voi edes työnantajalle esit‐
tää. Kyllä me tiedetään, että jc‐piireissä on parhaat bi‐
leet. Ehkä sitä ei tarvisi erikseen mainostaa... Parasta
koulutuksellista antia saa tällä hetkellä kansainvälisissä
kokouksissa, kamaritason koulutuksissa (riippuen kama‐
rista) ja sitten erityiskoulutuksissa, kuten Future Chapter,
JCI Presenter ja Trainer. SNKK:n vuosi‐ ja vaalikokoukset
on laatu‐hintasuhteeltaan kehnoimmasta päästä!
Kouluttajakoulutukset ovat aika lailla surkeita, työelä‐
mässä mukana olleille (yli 30v.) niissä ei ole mitään uutta
‐ miksi ne on pakko käydä ennen kuin esim. itse voi alkaa
kouluttaa?!?!? Asiassa pitäisi olla joustoa eikä taas vaan
teennäistä hierarkiaa byrokratian vuoksi.
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”Oma osaamispääoma karttuu erityyppisissä koulutustilaisuuksissa” saa suuren kehityspanos‐
kannatuksen senaattoreista 84 %, koejäsenistä 67 %, jäsenistä 64 %, kamarijohdosta 72 % ja
Keskusliiton vastanneista 64 %.
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Suorat sanat

Miten saisimme työnantajat taas ym‐
märtämään, miten loistava ja kustan‐
nustehokas tapa nuorkauppakamari
on lupaavien nuorten työntekijöiden
kouluttamiseen, että se ei ole ajanhuk‐
kaa? Siinä on avain niin jäsenkehityk‐
seen kuin toiminnan tasoon, näkyvyy‐
teen ja moneen muuhunkin asiaan liit‐
tyviin kysymyksiin.
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7. Prioriteetit ja kehitysfokus
Seuraavat 21 kysymystä nousivat kehitysfokuksen kärkeen.
Tulos on saatu kertomalla TÄRKEYS ja KEHITTÄMISTARVE keskenään (TÄRKEYS x KEHITTÄ‐
MISTARVE = KEHITYSFOKUS). Hajontaa eri vastaajaryhmien välillä on vähän prioriteettilistan
alkupäässä. Merkittävimmät näkemyserot on kommentoitu kysymyksen yhteydessä, jos niitä
esiintyy.

7.1

Työnantajamielikuva on ykkösprioriteetti

Sekä tärkeys‐ että kehitystarvelistalla kärkipäähän sijoittunut työnantajamielikuvan kehittä‐
minen on fokuslistan kärjessä. Se on luonnollista, jos ajattelee yhteistyösuhteita, työuraa,
arvostusta ja jäsenhankintaa.
Sekä strategian että operatiivisten tavoitteiden tulisi kattaa työnantajamielikuvan paranta‐
minen. Sillä on monia positiivisia seurauksia toiminnan kannalta.

Kysymys 22
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0,00 %
Erittäin suuri
prioriteetti 81‐60

Suuri prioriteetti 59‐
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Kohtalainen
priotiteetti 39‐20

Alhainen prioriteetti
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1. NKK‐mielikuvaa on kehitettävä työnantajien joukossa. (ka. 57,75 / 71,3 %) (kysymys 22)
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Suorat sanat
Lisäksi ehdottomasti pitäisi tavalla tai
toisella tuoda NKK‐tietoisuutta yrityksiin
enemmän. Jopa niin, että työpaikoilla
johtajuuskoulutuksiin voitaisiin kytkeä
NKK‐jäsenyys / hallitus‐ tai muu virka
tms. Vaikea asia, mutta kaikki lähtee tie‐
toisuuden lisäämisestä ja imagon kiillot‐
tamisesta yrityksissä. Yhteistyö yrittä‐
jäyhdistysten kanssa voisi olla yksi rat‐
kaisu tähän.
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7.2

Kakkosprioriteetti on kumppanuudet elinkeinoelämän kanssa

Mielenkiintoista on, että sekä ykkös‐ että kakkospaikka menevät ulkoisille sidosryhmille.
Vastaajat näkevät ensiarvoisen tärkeänä että työnantajatahon, johon kuuluu yritysten lisäksi
julkinen ja kolmas sektori, kehitysfokus on partneroituminen yritysten kanssa.
Kilpailu ei tapahdu enää pelkästään yritysten välillä, vaan verkostojen välillä. Nuorkauppa‐
kamarin vahvuus riippuu myös sen partnereista. Meillä tulisi olla selkeä kuva, millaisia part‐
nereita kaipaamme valtakunnan tasolla ja paikallisesti.
Myös partnerisuhteiden johtamiseen on panostettava. Niillä tulee olla tavoitteet, yhteistyö‐
tä tulee hallita sovituilla strategioilla ja periaatteilla ja kehitystä tulee mitata, seurata ja joh‐
taa. Olisi myös mietittävä pidempiaikaisten tavoitteellisten partnerisuhteiden hyödyllisyyttä.
Kysymys 11
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2. Kumppanuudet elinkeinoelämän kanssa ovat tärkeitä. (ka. 55,90 / 69 %) (kysymys 11)
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Suorat sanat

Toinen merkittävä näkökulma
on nuorien yrittäjien kannus‐
taminen toimintaan, tässä
heille loistava tuki‐ ja kehit‐
tymisverkosto.
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7.3

Nuoret yrittäjät on saatava mukaan

Tämä merkitsee kamaritasolla sitä, että nuorista jäsenpotentiaaleista on olemassa paikalliset
listat. Jäsenhankinta on tavoitteellista; ketkä on saatava mukaan, että muutkin tulevat.
Kamarin palvelutarjooman on oltava sellainen, että nuoret yrittäjät haluavat tulla mukaan;
eivät suorastaan voi olla pois. Yksi varma asia, mitä yritykset tarvitsevat, on asiakkaat. Raikas
kaupallinen mahdollisuus kiinnostaa varmasti.
Mikä NKK:n missio voisi olla nuorten yrittäjien kannalta? Kiinnostaisivatko menestyksen
eväät?
Tarvitaan tarkastelua myös suhteessa yrittäjäjärjestöihin. On haettava oma näkökulma, jotta
vältytään järjestökilpailulta ja voidaan tehdä sinisen meren strategian mukaista yhteistyötä.

Kysymys 19
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3. Nuoret yrittäjät on saatava mukaan. (ka. 54,19 / 66,9 %) (kysymys 19)
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Suorat sanat
Yleisin pahoittelu uusilla jäsenillä onkin
'Miksi en aiemmin tajunnut hakea jäse‐
neksi?'
Kamaritoimintaa pitäisi tehdä tutuksi
korkeakouluopiskelijoille 'Juniorikillan'
muodossa. Kamaritoiminta tulisi nähdä
luontevana jatkona esim. opiskelijajär‐
jestötoiminnalle ja parhaana tapana in‐
tegroitua työpaikan sijaintikaupungin
verkostoihin. Tätä mahdollisuutta tulisi
korostaa etenkin työnantajille, jotka rek‐
rytoivat ulkopaikkakuntalaisia. Työnteki‐
jän viihtyvyys uudessa kaupungissa pa‐
rantaa olennaisesti todennäköisyyttä,
että uusi työntekijä jää kaupunkiin.
Nuorkauppakamariin tuloikä on tällä
hetkellä mielestäni liian korkea. Kamari‐
toiminnan kehittävyys ja koulutusmah‐
dollisuudet ovat parhaimmillaan heti
opiskelujen jälkeen. Mitä vanhempi jä‐
senkunta, sitä enemmän kamaritoiminta
palvelee lähinnä verkostoitumista ja juh‐
limista. Myös mahdollisuudet luoda hy‐
vä kamariura paranevat, mitä aiemmin
järjestöön liittyy.
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7.4

Meidän on opittava markkinoimaan ja myymään järjestöä

Neljäs prioriteetti on JC‐hyötyjen esiintuominen. Parhaiten se onnistuu, kun strategisesti on
valittu, millainen järjestö ja kenelle haluamme olla eli tiedämme kohteen tarpeet ja kiinnos‐
tukset. Tällöin myös markkinointiviesti on helpoin tarkentaa.
Itse markkinoinnin viestinnän tarkentaminen ja osaaminen on fokusalue, mutta puhtaimmil‐
laan JC‐toimintaa. Selkeys ja mietityt prosessit, työkalut, avainviestit ja organisoitu toiminta
kaikilla tasoilla tuo edut selkeämmin esille.

Kysymys 29
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4. Nuorkauppakamarin hyödyt on tuotava selkeämmin esille. (ka. 52,40 / 64,7 %) (kysymys
29)
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Suorat sanat

Nuorkauppakamaritoiminnan on
päästävä paremmin kaikkeen
mediaan ja se ei ole onnistunut
eikä onnistu ilman ammattilais‐
ten apua. Jokaisella kamarilla on
omat vahvuutensa ja jokaisella
kamarilaisella samoin. Harrastus‐
järjestöä ei voi johtaa ylhäältä
kuten yritystä, mutta työkaluja
voidaan antaa.
Tärkein puuttuvista välineistä on
avain mediaan. Korkeatasoinen
tekeminen, uudet ajatukset, yh‐
teinen hyvä jää historian hämyyn,
jos siitä ei kerrota laajassa julki‐
suudessa ja nk. sosiaalisessa me‐
diassa.
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7.5

Viides fokusalue on näkyvyys mediassa

Laadukas toiminta luo referenssejä ja mainetta, kun se pääsee esille. Viestinnän kilpailuvii‐
dakossa medianäkyvyys on huolellisen suunnittelun ja osaamisen tulos.
Jo sisäinen viestintä tyhjentää monesti viestinnän resurssit. Ulkoinen viestintä jää silloin vä‐
hemmälle huomiolle.
Sidosryhmien, jäsenpotentiaalin, järjestön kasvun ja maineen kannalta medianäkyvyys valta‐
kunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on välttämätöntä. On syytä tarkastaa suunnitelmat
ja tekemiset, kuinka voisimme maksimoida medianäkyvyyden?
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5. Toiminnan näkyvyyttä on lisättävä mediassa. (ka 52,34 / 64,6 %) (kysymys 13)
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Suorat sanat
Olen viime vuodet ollut sivustakatsoja.
Mitta osallistumiseen tuli täyteen, kun
huomasin parissa isossa kokouksessa,
että juhliminen oli melkoisen näyttävälle
joukolle ylivoimaisesti tärkein asia. Yli‐
innokkuus siihen lajiin tuli esiin jo alue‐
kokouksissa. Lisäksi minusta oli vasten‐
mielistä ehdokkaiden tapa kerätä yrityk‐
siltä rahaa omiin vaalikampanjoihin. Täl‐
laisia arvoja NKK:ssa ei mielestäni tarvi‐
ta.

Kerta kaikkiaan liikaa tekemistä!! Voi‐
taisiinko joskus vain nauttia ja astua
valmiiseen pöytään?? Koko ajan vaadi‐
taan kirjoituksia, raportteja, vastauksia
kyselyihin, aikaa, osallistumista!! Laskin,
että noin vuoden aikana pressana minun
odotetaan olevan poissa kotoa 11 vii‐
konloppua!! Plus kamarin omat tapah‐
tumat!! Sitten alkaa syyllistäminen, kun
en millään voi olla normaalielämästä
noin paljon poissa (enkä kyllä halua‐
kaan). Eihän tässä ole mitään järkeä.
Nuorelle sinkulle ehkä, mutta ei perheel‐
liselle!
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7.6

Jäsenpysyvyys merkitsee jäsenkokemuksen laatua

Vastaajien mielestä jäsenpitoa on parannettava. Jos menetetään jäseniä, väistämätön joh‐
topäätös siitä on, ettei jäsenkokemus heille vastannut odotuksia. Vika oli joko odotuksissa –
tai vääränlaisessa jäsenkandidaatissa – tai itse jäsenkokemuksessa.
Asiakaspysyvyydestä yrityksissä tiedämme, että ainoastaan tyytyväisten asiakkaiden, jotka
tulevat uudelleen ostamaan, kanssa voi tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Vielä parempaa
on, jos he suosittelevat kokemustaan muillekin. Eikö meidän pitäisi päästä tähän myös nuor‐
kauppakamaritoiminnassa?

Kysymys 35
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6. On huolehdittava, ettei "perälauta vuoda"; jäsenpysyvyyteen on panostettava. (ka. 50,8
/62,7 %) (kysymys 35)
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Suorat sanat

Johtamiskouluttautumisen
viestiä
ulospäin pitää kiteyttää ja siten myös
kannustaa Yritysten ja yhteisöjen tule‐
vaisuuden tekijöitä mukaan toimin‐
taan, aktiivisiksi kamarilaisiksi. Tiedän
yhden ison toimijan, joka jopa suositte‐
lee 'velvoittaen' hakeutumaan vapaa‐
ajalla nuorkauppakamarin toimintaan,
yksilön osaamisen ja verkostoitumisen
kehittämiseksi.
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7.7

Sidosryhmien arvostus on haettava tekemisen laadun kautta

Myös viestinnän kannalta on olennaista, että toiminnan laatu on kunnossa. Nopean tehtävä‐
kierron ja oppimisen keskellä laadusta pitäisi pitää huolta. Tämä on merkittävä johtamis‐
haaste; oppimiskäyränsä alussa olevalle kouluttajalle kokemus voi olla opettava, mutta jos
epäonnistumisesta syntyy käsitys 20 uudelle jäsenelle JC‐koulutuksen laadusta, lopputulos
voi olla huono suhteessa 20:1. Pitäisikö meillä olla käytössä käsite ”harkittu riski”, jolloin ryh‐
tyisimme keräilemään onnistumisia.
Toiminnan laatua tulisi pystyä mittaamaan; usein palaute korjaa laatua paremmin kuin ta‐
voitteiden asettaminen. Laadun parantaminen kaikessa toiminnassa ja laadun johtaminen
kannattaisi ottaa mukaan ohjelmaan.
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7. Ulkopuolisten arvostus on haettava korkeatasoisen tekemisen kautta. (ka. 50,45 / 62,3
%) (kysymys 54)
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Suorat sanat

Keskityttävä toiminnassa valit‐
tuihin asioihin, eikä tehtävä
vähän kaikkea, vasemmalla
kädellä. Selkeä päämäärä, eikä
maailmoja syleilevää toimin‐
taa. Kaikkea ei voi saada!
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7.8

Aikansa eläneiden hankkeiden on annettava tilaa

Kärkikymmenikköön kiilasi EI‐sana. Vanhentuneita hankkeita poistettaessa on vaarana, että
innostuksessa heitetään lapsi pesuveden mukana. Sen vuoksi olisi visiotavoitteiden ja strate‐
gioiden kirkkaus hyvä viitekehys, johon toimenpiteitä voisi verrata. Strategiaan kuulumatto‐
mat asiat on helppo lopettaa.
Jos tilaa lautaselle ei tehdä tietoisesti, sieltä alkaa tippua asioita hallitsemattomasti. Usein
pitää tehdä tilaa uusille asioille, jotta ne sopivat lautaselle.
Kun palkintoja alkaa olla enemmän kuin kamareita tai jäseniä, voi perustellusti puhua palkin‐
tojen inflaatiosta. Jänteikäs siivous on silloin paikallaan.
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50,00 %
45,00 %

44,00 %

40,00 %
35,00 %
30,00 %
24,90 %

25,00 %

25,20 %

20,00 %
15,00 %
10,00 %
6,00 %
5,00 %
0,00 %
Erittäin suuri
prioriteetti 81‐60

Suuri prioriteetti 59‐
40

Kohtalainen
priotiteetti 39‐20

Alhainen prioriteetti
alle 20

8. On pystyttävä myös lopettamaan aikansa eläneitä hankkeita. (ka. 49,64 / 61,3 %) (ky‐
symys 9)
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Suorat sanat

VAIN tekemällä ja osallistumalla teke‐
miseen oppii. Tämä pätee kaikkiin tai‐
toihin, projektijohtamiseen, hallitusvir‐
koihin, yleisön edessä esiintymiseen,
jne. Eli panostus sinne meidän perus‐
osaamiseen ja tekemiseen. Tässä
olemme jo nyt parempia kuin mikään
muu järjestö! Tapahtumien laadun ri‐
maa ei saa enää laskea, vaan pikem‐
minkin nostaa.

Pari asiaa kismittää todella. Senaatin
puheissa korostuu, että kaiken lähtö‐
kohtana on senaattoriarvo. VÄÄRIN!
Ydinajatuksena on oppiminen ja kehit‐
tyminen ihmisenä. Toinen asia on se,
että vuodesta toiseen jauhetaan puo‐
len vuoden toiminnan jälkeen, että
vuosi alkaa olla lopuillaan. VÄÄRIN!
Vuosi pitäisi jokaisen tehdä loppuun,
eikä alkaa hiljentämään.
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7.9

Tekemällä oppimista voi myös jalostaa

Tekemällä oppiminen on ainutlaatuinen piirre nuorkauppakamaritoiminnassa. Voimme pie‐
nellä riskillä kokeilla siipiä ja tehdä asioita, joita emme esimerkiksi työpaikassamme kokeilisi.
Järjestön vuosirytmi on rakennettu sellaiseksi, että siihen osallistuva joutuu tekemällä jalos‐
tamaan toimintaansa.
JC‐toiminnassa on tilaa myös oppimiskokemuksen jalostamiselle. Ympäristö muuttuu, joh‐
tamisen haasteet ovat suuressa muutoksessa ja järjestön kehittäminenkin vaatii uudenlaisia
otteita. Pelkästään tekemällä ei saavuteta parasta tulosta. Tarvitaan tiedostavaa, hahmotta‐
vaa kokonaisvaltaista kehityksen kohdentamista. Pitäisikö lanseerata uusi käsite “Smart Way
of Learning by Doing”?

Kysymys 56
50,00 %
45,00 %

42,90 %

40,00 %
35,00 %
28,50 %

30,00 %
25,00 %

20,80 %
20,00 %
15,00 %
10,00 %

7,80 %

5,00 %
0,00 %
Erittäin suuri
prioriteetti 81‐60

Suuri prioriteetti 59‐
40

Kohtalainen
priotiteetti 39‐20

Alhainen prioriteetti
alle 20

9. On korostettava tekemällä oppimisen (Learning by Doing) mahdollisuuksia Nuorkaup‐
pakamarissa. (ka. 49,54 / 61,2 %) (kysymys 56)
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Suorat sanat
Kestävään kehitykseen pitäisi panos‐
taa. Nuorkauppakamarilaiset ovat tu‐
levaisuuden johtajia, ilmastonmuutos,
uusiutuvat energiamuodot ja kestävä
kehitys ovat tulevaisuuden 'uusi nokia',
jotain mitä on syytä hallita menestyäk‐
seen!
Enemmän ajan henkeen sopivaa toi‐
mintaa. Pelkkä koulutusjärjestö ei oi‐
kein enää vetoa.
Olisi keskityttävä 2‐3 vuoden Kansalli‐
sessa toiminnassa muusta yhteiskun‐
nasta poikkeavaan, edelläkävijämäi‐
seen, erittäin kiinnostavaan projektiin,
joka tuo isoa julkisuutta ja luo uraa
nuorille JC:elille.
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7.10

Ajan henki ja ajankohtaisuus haastaa kamaritoiminnan

Vastaajat ovat sitä mieltä, että nuorkauppakamaritoimintaan tulee kytkeä se, mikä ajassa
liikkuu. Tuoreus ja ajankohtaisuus sopivat Nuorkauppakamareiden profiiliin.
Strategiassa tulisi priorisoida ja nähdä, mitkä ovat ne asiat, joissa tulisi olla mukana; mie‐
luummin soihdun kantajana kuin jälkijunassa mukaan pyrkimässä.
Kysyin lähipiiriltäni, mitkä heidän mielestään olisivat ajankohtaisia asioita. Esimerkkeinä esil‐
le tulivat sosiaalisen verkoston hyötykäytön opettelu, uusien johtamismenetelmien ja ‐
mallien oppiminen ja sosiaalisen yhteisöllisyyden taitojen opettelu.
Selväksi tuli myös se, ettei ihminen ole valmis nelikymppisenä, kun hänestä tulee senaattori.
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10. Ajan hengen kytkeminen paremmin nuorkauppakamaritoimintaan. (ka. 47,68 / 58,9 %)
(kysymys 21)
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Suorat sanat

Ajankäyttö & lapsiperheet. Jos
nuorkauppakamarin virassa toi‐
miminen vie liikaa aikaa, joka kuu‐
luisi lasten kanssa olemiseen,
homma ei toimi. 'Laatuaika' lasten
suhteen on puppua, se aika on
tärkeämpää. Lapset pitää siis saa‐
da huomioitua paremmin, mukaan
toimintaan, kokouksiin, palaverei‐
hin tms. Hyvänä puolena, nuor‐
kauppakamari on lapsiystävällinen
verrattuna moniin muihin vastaa‐
viin yhdistyksiin verrattuna.
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7.11

Kuukausikokousten uudistaminen on arjen uudistamista

Nuorkauppakamaritoiminnan arki kohdataan projekteissa ja kuukausikokouksissa. Kun niistä
saadaan kiehtovia, mielenkiintoisia ja antoisia, ollaan pitkällä.
Kokemuksen mukaan ei tarvita montaa huonosti järjestettyä kuukausikokousta, kun väki
niissä vähenee.
Jos Keskusliiton virkailijalla olisi esityksenään ”12 parhaan palautteen saavuttanutta kuukau‐
sikokousta Suomessa viimeisen puolen vuoden aikana”, kun hän vierailee kamareissa, hän
loisi lisäarvoa. Parhaat käytännöt ja ideat leviäisivät. Se tietysti vaatisi, että kuukausikokous‐
ten palautteita mitattaisiin helposti toteutettavalla, keskitetyllä tavalla.
Onko meillä rima tarpeeksi korkealla kuukausikokoontumisten suhteen? Kukaan ei innostu
pöytäkirjan makuisista kokouksista.
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11. Panostamalla kuukausikokousten sisältörikkauteen lisätään kiinnostusta. (ka. 47,58 /
58,7 %) (kysymys 37)
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Suorat sanat
Jäsenten hankintaan kiinnitettävä erit‐
täin paljon huomiota! Kriteeri ei saa ol‐
la ainoastaan määrä. Sitoutuneita ka‐
marilaisia tarvitaan ehdottomasti li‐
sää. Perehdyttäminen ja kummin rooli
suuri alkuvaiheessa.
Senaattorikummi olisi hyvä ajatus syn‐
nyttää yksi uusi kontakti jo heti kama‐
riuran alussa. Senaattorikummi antaisi
käytännön vinkkejä kamaritoimintaan
ja mikä tärkeämpää yhteisten lounai‐
den/kahvilla käynnin avulla olisi mah‐
dollista tutustua uuteen henkilöön ja
oppia uudesta alasta/työuran kehitty‐
misestä.
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7.12

Kummitoiminnalla on saatu tuloksia sekä yksilö‐ että kamarita‐
solla. Sitä on syytä jatkaa.

Uusia malleja saattaisi löytyä senaattoreiden ja kamareiden/jäsenten/koejäsenten yhteis‐
työstä. Senaattoreilla näyttäisi siihen valmiutta olevan.
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12. Kummitoimintaan kannattaa panostaa. (ka. 47,30 / 58,4 %) (kysymys 27)
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Suorat sanat

Yhteiskunnallisen
tunnet‐
tuuden ja vaikuttavuuden li‐
sääminen.
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7.13

Suunta ulospäin on suunta ylöspäin

Yhteistyöhankkeet ulkoisten sidosryhmien kanssa ovat vastaajien mielestä hyvä keino viedä
omaa toimintaa pois kuoresta ja nostaa rimaa sisäisesti.
Omaan organisaatioonsa ja yritykseensä keskittyvä jäsen voi saada todella perspektiiviään
laajentavia kokemuksia yhteistyöstä yhteiskunnallisen toimijan kanssa. Jo oppimismielessä
antautuminen tekemään omaan työrooliin kuulumattomia asioita on erinomainen skaalan
laajennusharjoitus.
Kun yrityksissä opetellaan ryhmäkehityskeskusteluja, JC voisi olla mainio paikka niiden har‐
joittelulle. Miltä tuntuisi saada suosituksia kamaritovereilta seuraavan vuoden kehitysaihi‐
oiksi ja ‐projekteiksi?
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13. Yhteiskunnalliset yhteistyöhankkeet vievät myös oman toiminnan ulos kuoresta. (ka.
46,26 / 57,1 %) (kysymys 10)
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Suorat sanat

Joskus voisi olla hyvä ottaa esille
kerran toteutettuja yksittäisprojekte‐
ja, jotka ovat olleet taloudellisesti,
tiedotuksellisesti tai sosiaalises‐
ti/muulla tavalla menestyksellisiä to‐
teutuksia. Ne saattaisivat herättää
uusia ajatuksia toisenlaisista projek‐
teista. Kamarin aktiivisuus on pro‐
jektityöskentelyä sidottuna kalente‐
rivuoteen.
Senaattoritoiminnassa
voisi painopiste olla selkeästi muuta
kuin 'jalojen juomien' korostaminen
yhdessäolon pontimena.
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7.14

Strateginen EI on tehokas tapa fokusoida toiminta

Vastaajien mielestä resurssien levittäminen liian moniin projekteihin heikentää laatua.
Kun karsintaa tehdään, taustana ja viitekehyksenä tulisi olla visiotavoitteet ja strategia. Niitä
vasten on mahdollista nähdä olennainen. Tämä jälleen alleviivaa strategisen onnistumis‐
suunnitelman merkitystä paradigmana, tulkinnan ja valinnan viitekehyksenä.
Tietysti selkeän EIn sanominen vaatii myös jämäkkyyttä.
Ovatko liian monet projektit seurausta strategian hämäryydestä vai henkilökohtaisesta jä‐
mäkkyyden puutteesta?
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14. Projekteja pitää priorisoida ‐ muuten voimavarat hajaantuvat liiaksi. (ka. 46,25 / 57,1
%) (kysymys 44)
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Suorat sanat
Enemmän business-henkisyyttä tapahtumiin.
Enemmän konkreettista tekemistä yrittäjien liiketoiminnan kehittämiseksi. Voisi olla myös yrittäjien omien palvelujen esittelytilaisuuksia tms.,
mistä olisi ihan konkreettista hyötyä. Tämä siis
yrittäjän näkökulmasta.
Yrityksille Nuorkauppakamaria voisi markkinoida rajattomien mahdollisuuksien johtamis- ja
innovatiivisuusverkostona ja tässä mm. Senaattia voisi hyödyntää mentorina ja fasilitaattorina
rakentamaan yrityksille paketti, jolla saadaan
yritysten nuoria mukaan toimintaa verkostoitumaan, kasvamaan, innovoimaan ja viihtymään.
Senaatista voisi esim. nimetä yrityskohtaisia
mentoreita, jotka koostaisivat oman yrityksen ja
ehkäpä naapuriyrityksenkin kamarilaiset kasaan
sparraamaan ajatuksia bisnekseen, kamaritoimintaan ja muihin mielenkiintoisiin aiheisiin liittyen ja täten syntyisi uudenlainen verkostoitumismahdollisuus ja yrityksillekin ehkäpä jotain
konkreettista, jolloin ne innostuisivat yhä
enemmän kamarista, tukisivat omien työntekijöiden osallistumista toimintaan ja ehkäpä jopa
sponsoroisivat paikallis-, alue- ja/tai kansallisella tasolla toimintaa nähdessään sen hyödyt ja
saadessaan itsekin ehkä jotain ideoita näistä
verkostotapaamisista.
Enemmän bisnestapaamisia kansallisella tasolla konferensseissa. Nimenomaan että osallistujat kertovat, mitä mahdollisuuksia heillä on tarjota toisille jäsenille yritystoimintansa tms. kautta. Olen nyt viimeistä vuotta kamaritoiminnassa
ja yksi syy, miksi olen ollut mukana, on nimenomaan se, että saisin hyötyä yritystoimintaani.
Nyt kun mietin, olenko onnistunut siinä, niin asteikkoa 1-9 lainatakseni; ikävä kyllä 'erittäin
suuri kehitystarve' on totta.
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7.15

Saako JC:stä itselleen uudet työkalut myös töihin?

Monet ovat liittyneet Nuorkauppakamariin työura mielessään ja hakevat tutkimustuloksien
mukaan työkaluja, joilla työssä menestytään. Tämä ei ollut tärkeiden eikä kehitettävien lis‐
talla huipulla, mutta tulee tarpeena niin korkealla, että se kannattaa miettiä toiminnan kan‐
nalta.
Otammeko tavoitteeksi JC‐hankkeissa sen, että pyrkisimme niin korkeaan laatuun, että työ‐
kaluilla, konsepteilla ja ajatuksilla olisi käyttöä myös työssä? Tällainen näkökulma nostaa
vaatimustasoa ja rimaa suunnittelussa ja toteutuksessa.
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15. On lisättävä työkaluja, joilla menestytään työssä. (ka. 46,10 / 57,0 %) (kysymys 31)
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Suorat sanat

Sisäinen puuhastelu pois. Energia on pys‐
tyttävä suuntaamaan aikaansaavaan
toimintaan ja järjestöön kertynyt osaa‐
minen ja pääoma hyödyttämään koko jä‐
senistöä.
On huomioitava muuttunut maailma. Kul‐
tapossukerhoon pääseminen ei enää ole
harvojen etuoikeus. Tekemisen tasoa on
pystyttävä selkeästi nostamaan nykyises‐
tä ja tarjoamaan hyötyjä erityyppisille jä‐
senille.
Kamaritoimintaa pitää kehittää houkutte‐
levammaksi ja saada olemassa oleva jä‐
senistö pysymään aktiivisena. Yksi keino
on laajentaa toimintaa ja lisätä kamarin
kautta vaikuttavuutta lähiympäristöön.
Nuorkauppakamaritoiminnan paras anti
on verkostoituminen ja ystävyyssuhteet,
silti jäsenhankinta on työlästä.
Aika moni on samassa työtilanteessa kuin
minä, jotenkin yrittäjille voisi olla joku
oma verkostoitumisjuttu. Esim. jotenkin
samaan hiileen puhaltaminen, kirjoitta‐
maton sääntö, että ostetaan tuote tai
palvelu kamarilaiselta.
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7.16

Verkottuminen uudelle tasolle

Tärkeyslistalla verkottuminen sijoittui erittäin korkealle. Ilmeisesti verkottumista myös ta‐
pahtuu, koska fokuksena se on vasta 16. sijalla. Silti näkemys on varsin yhtenäinen siitä, että
verkottumisen tulee olla fokuksessa ja prioriteetti.
Ehkä suhteellisen hyvä tilanne verkottumisen osalta antaa mahdollisuuden ajatella, mikä on
verkottumisen seuraava aste. Onko se verkottuminen Nuorkauppakamarista ulospäin? Vai
onko se sosiaalisen median uuden tasoinen hyötykäyttö? Vai onko se ammatillisen verkot‐
tumisen syventäminen? Tai ehkä liiketoimintamahdollisuuksien moninkertaistaminen?
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16. Nuorkauppakamari luo verkottumisen mahdollisuuksia. (ka. 45,94 / 56,7 %) (kysymys
1)
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Suorat sanat
Johtajuus ja taito/kyky esiintyä ei aina kulje
käsi kädessä, mielestäni erityisesti näitä tai‐
toja pitäisi kehittää niin yhdessä kuin erik‐
seenkin, hyvä johtaja harvoin ansaitsee an‐
saitsemaansa kunnioitusta alaistensa kes‐
kuudessa, mikäli ei hallitse sujuvaa esiinty‐
mistäl
Keskusliitto toimii jäykästi ja 'ilottomasti'
kentän suuntaan. Tämä on harrastusjärjestö
ja siksi tämän tulee myös olla mukavaa toi‐
mintaa. Keskusliitto tekee itsestään välillä
turhan tärkeän.
On kehitettävä koulutuksia, jotka tukevat
johtajana kehittymistä. Future Chapter on
loistava koulutuspaketti johtamisputken
aloittamiseen. Tämän tyyppisiä kokonai‐
suuksia esimerkiksi puheenjohtajana kehit‐
tymisen tukemiseen esimerkiksi LOM‐
koulutusten ja PresLion yhteyteen. Koulutus‐
putken on oltava suunniteltua ja järjestel‐
mällistä sekä käytännön läheistä. Puheen‐
johtajille tärkeä paketti olisi esimerkiksi kou‐
lutus 'Miten johdan strategian käytäntöön ‐
käytännön oppia toimintasuunnitelman laa‐
timiseksi ja sen johtamiseksi'. Ei kahden tun‐
nin settejä, vaan päivän tai kahden koulutus
esim. siten, että ensimmäinen osa LOM:ssa
ja toinen PresLiossa. Tämä motivoisi kama‐
reita myös laatimaan strategioita. Kamarei‐
den strategiakoulutusten aktivoiminen on
myös erittäin tärkeää.
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7.17

Mahdollisuus kehittyä johtajana

On harvoja paikkoja, jossa johtamista voi harjoitella. JC on hyvä paikka senkin vuoksi, että
asemavaltaa on vähän, paljon vähemmän kuin työssä. Johtaessa on kehitettävä erityisesti
liideri‐osaamista.
Nopeat muutokset toimintaympäristössä, uudet organisatoriset rakenneratkaisut ja työkalut
ovat vieneet johtamisen siihen pisteeseen, että on oikeastaan vanhanaikaista ajatella johta‐
vansa alaisia.
Nuorkauppakamari olisi eriomainen koekenttä uusille johtamismalleille, työkaluille ja niiden
käytön harjoittelulle. Edellyttäen tietysti, että uudet maalit ja työkalut ovat käytössä järjes‐
tössämme. Tulisiko niin olla?

Kysymys 3
40,00 %
36,70 %
35,00 %
28,80 %

30,00 %

28,20 %

25,00 %
20,00 %
15,00 %
10,00 %
6,30 %
5,00 %

18. Oppimisen tulee olla hauskaa. (ka. 45,33 / 56,0 %)
0,00 %
Erittäin suuri
prioriteetti 81‐60

Suuri prioriteetti 59‐
40

Kohtalainen
priotiteetti 39‐20

Alhainen prioriteetti
alle 20

17. Nuorkauppakamarissa on mahdollisuus kehittyä johtajana. (ka. 45,46 / 56,1 %) (kysy‐
mys 3)
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Suorat sanat

Serious fun. Mahdollisuus oppia
hauskasti vastuunkantajaksi oike‐
assa elämässä, NKK:n ulkopuolel‐
la. Oivalla – Koe ‐ Ymmärrä.
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7.18

Oppimisen hauskuus

Organisaatiot kouluttavat tänä päivänä henkilöstöään paljon. Koulutustilaisuudet ovat hyvin‐
kin asiapitoisia ja ammattilaisten toteuttamia. Sisäisissä koulutuksissa puhutaan samoista
kehittämisen haasteista jopa kyllästymiseen saakka. Nuorkauppakamareiden koulutusten
tulee erottua yleisestä tarjonnasta.
Nuorkauppakamarin koulutusohjelmista on perinteisesti erottuneet hauskuutta ja tunnetta
sisältäneet tilaisuudet. Näissä JC‐kouluttajat ovat pistäneet parastaan ja saaneet hyvää, kan‐
nustavaa palautetta. Koulutusaihe on syöpynyt alitajuntaan voimakkaiden positiivisten tun‐
teiden siivittämänä.
JC‐ koulutuksissa parhaan opin saa kouluttaja itse. Osallistujille jää opin lisäksi mieleen koulu‐
tuksellinen elämys. Elämys, jota harvoin kokee muiden organisaatioiden koulutuksissa.

Kysymys 25
40,00 %
35,00 %

34,80 %
31,50 %

30,00 %
25,40 %
25,00 %
20,00 %
15,00 %
10,00 %

8,30 %

5,00 %
0,00 %
Erittäin suuri
prioriteetti 81‐60

Suuri prioriteetti 59‐
40

Kohtalainen
priotiteetti 39‐20

Alhainen prioriteetti
alle 20

18. Oppimisen tulee olla hauskaa. (ka. 45,33 / 56,0 %) (kysymys 25)
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Suorat sanat

Nuorkauppakamarin tulisi ehdot‐
tomasti nostaa imagoaan ja tulla
esiin järjestönä, jolla oikeasti on
sanoma ja tehtävä. Kamaritoimin‐
ta on melko tuntematonta verrat‐
tuna jäsenmäärään. Järjestön tuli‐
si myös uudistua rohkeammin.
Kamarilaisten todelliseen verkos‐
toitumiseen tulisi panostaa ja laa‐
dukkaisiin koulutuksiin.
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7.19

Johtamisbrändi ja brändin johtaminen

Analyytikot arvioidessaan yritystä investointikohteena arvioivat sen johtamisbrändiä, miten
uskottava johto on suunnitelmineen, kannattaako yritykseen investoida.
Johtamisbrändin kehittäminen – siis kuinka hyvin Nuorkauppakamaria johdetaan – on moni‐
en mielestä suoraa brändin kehittämistä.
Mikä on JC:n brändilupaus? Mitä me lupaamme sidosryhmille, jäsenille, senaattoreille? Vas‐
taajat ovat sitä mieltä, että brändia kannattaa kehittää. Ennen sitä saattaisi olla hyvä, jos
brändi konkretisoitaisiin niin valtakunnan tasolla kuin paikallisesti.

Kysymys 51
40,00 %
35,90 %
35,00 %
30,00 %

27,60 %
25,40 %

25,00 %
20,00 %
15,00 %
11,00 %
10,00 %
5,00 %
0,00 %
Erittäin suuri
prioriteetti 81‐60

Suuri prioriteetti 59‐
40

Kohtalainen
priotiteetti 39‐20

Alhainen prioriteetti
alle 20

19. Brändin kehittämiseen on panostettava. (ka. 44,78 / 55,3 %) (kysymys 51)
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Suorat sanat

Yrityksille Nuorkauppakamaria voisi
markkinoida rajattomien mahdolli‐
suuksien johtamis‐ ja innovatiivisuus‐
verkostona ja tässä mm. Senaattia voi‐
si hyödyntää mentorina ja fasilitaatto‐
rina rakentamaan yrityksille paketti,
jolla saadaan yritysten nuoria mukaan
toimintaan verkostoitumaan, kasva‐
maan, innovoimaan ja viihtymään. Se‐
naatista voisi esim. nimetä yrityskoh‐
taisia mentoreita, jotka koostaisivat
oman yrityksen ja ehkäpä naapuriyri‐
tyksenkin kamarilaiset kasaan spar‐
raamaan ajatuksia bisnekseen, kama‐
ritoimintaan ja muihin mielenkiintoisiin
aiheisiin liittyen ja täten syntyisi uu‐
denlainen verkostoitumismahdollisuus
ja yrityksillekin ehkäpä jotain konkreet‐
tista, jolloin ne innostuisivat yhä
enemmän kamarista, tukisivat omien
työntekijöiden osallistumista toimin‐
taan ja ehkäpä jopa sponsoroisivat
paikallis‐, alue‐ ja/tai kansallisella ta‐
solla toimintaa nähdessään sen hyödyt
ja saadessaan itsekin ehkä jotain ideoi‐
ta näistä verkostotapaamisista.
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7.20

Nuorkauppakamaritoiminnasta halutaan businesshyötyjä

Uudet asiakkuudet ja muut liiketoiminnalliset hyödyt kuuluvat ”Top 21” ‐listalle. Ne eivät
tule ensimmäisenä, vaan enemmänkin bottom linena. Verkottumisella haetaan tuloksia.
Verkottuminen nähdään siis aivan oikein keinona – ja nuorkauppakamaritoiminta platformi‐
na.
Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu hieman kierrellä kaupallisuutta. Voisiko kaupallisuuden
elementtiä raikastaa selkeäksi ja iloiseksi teemaksi kamaritoiminnassa?

Kysymys 5
40,00 %
35,80 %
35,00 %
30,10 %
30,00 %
25,80 %
25,00 %
20,00 %
15,00 %
10,00 %

8,30 %

5,00 %
0,00 %
Erittäin suuri
prioriteetti 81‐60

Suuri prioriteetti 59‐
40

Kohtalainen
priotiteetti 39‐20

Alhainen prioriteetti
alle 20

20. Verkottumisen kautta syntyy hyötyjä ja uusia asiakkuuksia. (ka. 44,66 / 55,1 %) (kysy‐
mys 5)
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Suorat sanat

Ideaforum käyttöön, sosiaalisen
median hyödyntäminen parem‐
min. Alueellisten tapahtuminen
organisointi yli rajojen ‐ parempia
verkostoitumistapahtumia.

Sosiaalinen media on tulossa ja
siihen on myös mentävä, mutta
näen kuitenkin, että NKK‐toiminta
antaa mahdollisuuden siihen ai‐
toon verkostoitumiseen ns. face to
face ‐tyyppisesti. Sitä mielestäni
voitaisiin myös painottaa enem‐
män ‐ erotutaan joukosta ja koho‐
tetaan imagoa.
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7.21

Sosiaalinen media on mahdollisuus

Viimeisenä listalle ponnisti sosiaalinen media, joka keinona on ollut edellä jo esillä.
Kun se nähdään mahdollisuutena, se samalla kertoo, että vielä se ei ole potentiaalinsa mu‐
kaisessa käytössä.
JC‐toimintaan sosiaalinen media soveltuu erityisen hyvin. Se on vasta alkamassa, elinkaaren‐
sa alussa, jos verrataan, mikä tilanne USA:ssa on verrattuna Suomeen. Hyötykäytön muotoja
vielä haetaan. Nyt vain pitäisi löytää järkevät muodot olemassa olevan teknologian hyödyn‐
tämiseksi nuorkauppakamaritoiminnassa.

Kysymys 15
40,00 %
35,00 %

34,00 %

28,50 %

30,00 %

26,20 %
25,00 %
20,00 %
15,00 %
11,20 %
10,00 %
5,00 %
0,00 %
Erittäin suuri
prioriteetti 81‐60

Suuri prioriteetti 59‐
40

Kohtalainen
priotiteetti 39‐20

Alhainen prioriteetti
alle 20

21. Sosiaalisen median käyttö on mahdollisuus. (ka. 44,64 / 55,1 %) (kysymys 15)

Liitteenä ovat täysimittaiset listat mitatuista tekijöistä tärkeyden, kehi‐
tystarpeen ja prioriteetin suhteen.
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8. Faktorit strategisina aloitteina
Tutkimusaineistosta ajettiin faktorianalyysit, jotka muokkasivat eri kysymykset yhteen kuulu‐
viksi faktoreiksi. Faktorin ominaisuus on, että se yhdistää yhteen kuuluvia tekijöitä yhteen.
Näin ollen on hyödyllistä tarkastella faktoreita strategisten aloitteiden (strategic initiatives)
aihioina.
Strateginen aloite (strategic initiative) on tapa suunnitella ja johtaa suurempia strategisia ko‐
konaisuuksia organisaatiossa käytäntöön saakka ja asettaa strategisia vastuita organisaatiolle.

8.1

Faktorit kehitystarpeen mukaan

Kehittämisen kuva on jonkin verran erilainen, jos sitä tarkastelee faktorien tärkeyden ja toi‐
saalta kehitystarpeen näkökulmasta. Tässä tarkastellaan faktorianalyysia kehitystarpeen näkö‐
kulmasta ja miten koejäsenet ja jäsenet sekä toisaalta senaattorit näkevät kehitystarpeen.
Jäsenet ja koejäsenet korostavat kehitysfokuksessaan
1.
2.
3.
4.
5.

Uudistumisen, kehittämisen ja oppimisen näkökulmaa
Kansainvälisiä mahdollisuuksia
Kasvua
Verkottumista
Ajan hengen tuomista toimintaan

Senaattorien kehitystarvelista on hieman erilainen. He korostavat:
1.
2.
3.
4.
5.

Profiilin ja mielikuvan nostamista
Jäsenkokemuksen laadun korostamista
Ulkopuolisten arvostuksen nostamista oman toiminnan kautta
Verkottumista
Kansainvälisiä mahdollisuuksia

8.2

Vastanneiden näkemyksistä luodut faktorit

Kaikkien vastanneiden aineistosta syntyi kaikkiaan seitsemän (7) faktoria, joista ensimmäinen
on selkeästi vaikuttavampi kuin muut ja toinen ja kolmas selvästi vaikuttavampia kuin loput
neljä. Kaikkien vastaajien näkemyksistä luoduille faktoreille on annettu nimet ja luokiteltu ne
faktorin painoarvon mukaan A:sta G:hen.
Faktoreiden nimet ovat:
Faktori A: Yhdessä oppiminen ja kehittyminen (summaneliö 4.63)
Faktori B: Mielikuvan ja brändin kehittäminen (summaneliö 3.88)
Faktori C: Riman ja profiilin korottaminen (summaneliö 3.48)
Faktori D: Uusien jäsenten mukaankutsu (summaneliö 2.93)
Faktori E: Verkottumisen avulla etua (summaneliö 2.75)
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Faktori F: Selkeitä business‐hyötyjä (summaneliö 2.54)
Faktori G: Uudistajille vastuuta (summaneliö 2.06)

8.3

Koko aineistosta muodostettujen faktoreiden sisällöt

Faktori A: Yhdessä oppiminen ja kehittyminen
Voimakkaimman faktorin ydinviesti on, että osaaminen kehittyy hyvin vuoden mittaisissa vi‐
roissa ja projekteissa. Nuorkauppakamarissa on korostettava Learning by Doing ‐periaatetta.
Tekemällä oppimista täydennetään järjestämällä osallistujien kannalta mielekästä koulutusta.
Vastaajien mielestä kannattaa panostaa sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja viestintätaitojen
hallintaan.
Innostus lisääntyy, jos toiminnan tason rimaa korotetaan. Kokousten sisältö pitää olla kiinnos‐
tavaa – se innostaa tulemaan mukaan. Korkeatasoiset juhlat ja yhdessäolo saavat viihtymään.
Samanhenkisyyttä kannattaa vaalia. Vastaajat korostavat yhteisten arvojen mukaista toimin‐
taa. Senaattoreiden ja kamarilaisten tulisi tuntea paremmin toisensa. Kummitoimintaan kan‐
nattaa panostaa.
Nuorkauppakamarissa on mahdollisuus kehittyä johtajana. Paikallinen toiminta korostuu, kun
kamarin strategia on leivottu sisään paikkakunnan strategiaan.
Jäsenkriteerien määrittäminen on tärkeää. Kun valinnat kohdistuvat oikein, on helpompi huo‐
lehtia myös siitä, ettei perälauta vuoda.

Faktori B: Mielikuvan ja brändin kehittäminen
Mielikuvan kehittäminen nähdään erityisen tärkeänä työnantajien parissa (0.618), joka on
neljän voimakkaimman latauksen joukossa. Brändin kehittämisessä nuorkauppakamaritoimin‐
nan hyödyt on tuotava voimakkaammin ja selkeämmin esille. Brändin kehittämiseen on panos‐
tettava.
Toiminnan näkyvyyttä on lisättävä myös mediassa. Ajankohtaisuus ja ajan hengen mukaan
ottaminen auttaa tässä. Liittoumien ja järjestöjen välisten yhteistyömuotojen kehittäminen
mm. Leijonien, Rotarien, Kauppakamareiden, ehkä myös muiden hyvämaineisten toimijoiden,
kuten Punaisen Ristin, kanssa kannattaa edistää.
Ulkopuolisten arvostus on haettava korkeatasoisen toiminnan ja tekemisen kautta. Siitä on
mukavaa kertoa myös mediassa. Tekemisessä kannattaa priorisoida projekteja, joihin keskittyy,
etteivät voimavarat hajaudu liiaksi. Kamareiden välistä yhteistyötä kannattaa myös suosia.
Yhteiskunnalliset projektit vievät toiminnan myös pois kuoresta.
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Faktori C: Riman ja profiilin korottaminen
Jäseniä on aktivoitava kansainväliseen toimintaan ja samalla kansainvälisiä uramahdollisuuksia
on kehitettävä. Kansainvälinen verkostoituminen on mahdollista Nuorkauppakamarin puitteis‐
sa.
Nuorkauppakamaritoiminnan tulee olla innovaatiokulttuurin lipunkantaja. Sosiaalisen median
käyttö on meille suuri mahdollisuus.
Kumppanuudet korkeatasoisten toimijoiden kanssa tuovat laatua myös omaan toimintaamme.
Vuosittainen kärkikoulutustapahtuma nostaisi profiilia.
On panostettava yli kamari‐, järjestö‐ ja sektorirajojen meneviin projekteihin. Jokaisen jäsenen
on sitouduttava joka vuosi johonkin hänen profiiliaan rakentavaan aktiviteettiin.

Faktori D: Uusien jäsenten mukaankutsu
Jokaisen senaattorin pitäisi tuoda kamariin uusi jäsen – joka vuosi. Sama vaade voidaan esittää
myös jokaiselle jäsenelle.
Senaattorit voisivat ohjata työpaikaltaan uusia jäseniä mukaan.
Erityisesti nuoret yrittäjät pitäisi saada nuorkauppakamaritoimintaan mukaan.

Faktori E: Verkottumisen avulla etua
Nuorkauppakamaritoiminta luo verkottumisen mahdollisuuksia, joista syntyy hyötyjä ja uusia
asiakkuuksia.
Kumppanuudet elinkeinoelämän kanssa ovat tärkeitä. On pystyttävä myös lopettamaan aikan‐
sa eläneitä hankkeita.
Toimimalla yhdessä uudet tuttavuudet syvenevät ystävyyksiksi.

Faktori F: Selkeitä business‐hyötyjä
On järjestettävä business‐treffejä, joista syntyy konkreettista liiketoiminnallista hyötyä.
Jäsen voi nuorkauppakamarin avulla rakentaa itselleen tukiverkon, johon kuuluu yrityksiä,
päättäjiä, senaattoreita ja jäseniä.
Kamarilla voisi olla nimikkokerhotila. Kamarien taloudellista menestystä varten voitaisiin kehit‐
tää ideasalkku tuotteista ja palveluista, joilla olisi helppo hankkia rahoitusta toiminnalle. Salk‐
kuun kannattaisi hankkia myös työkaluja, joilla menestytään työssä.
Jäykistely on saatava pois kokouksista.
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Faktori G: Uudistajille vastuuta
Uudistajille on annettava järjestössä nopeasti vastuuta.
Työn vastapainoksi jäsenille on opetettava sellaisia käytännön taitoja kuin tanssiminen, puu‐
tarhanhoito tai viiniasiantuntemus.
Oppimisen tulee olla hauskaa.

8.4

Kehitystarpeen huomioon ottaminen

Kun tärkeyden rinnalle otetaan mukaan myös kehitystarve, keskeiseksi uudistamisen kohteeksi
nousee mielikuvan ja brändin kehittäminen, korkeatasoisten kumppanuuksien löytyminen ja
priorisoitujen uudistusten toteuttaminen.
Seuraavana kehittämistä vaativana faktorina on kehittymisen suunnan ja nopeuden optimointi.
Kolmantena kehityskohteena on se, että oppimisen tulee olla hauskaa, jäykistely pois ja viih‐
tymistä tilalle.
Seuraavina ovat verkostoituminen ja kasvu.
Kansainvälistyminen ja identiteetti kerhotilan avulla jäivät alimmaksi pienellä kertoimella.

8.5

Senaattoreiden aineistosta luodut faktorit

Aineistosta syntyi kaikkiaan viisi merkittävää faktoria, jotka ovat tärkeitä ja voidaan sisällön
perusteella nimetä seuraavasti:
Faktori #1:
Faktori #2:
Faktori #3:
Faktori #4:
Faktori #5:

8.6

Riman korottaminen
Kumppanuuksien luominen
Senaattoreiden aktivointi ja kasvu
Identiteetin energisointi
Oppiminen ja johtajuus

Senaattoreiden faktoreiden sisällöt

Faktori #1: Riman korottaminen
Faktorin viesti on, että korottamalla toiminnan tasoa ja rimaa, teemme itsellemme hyvää. Se
lisää innostusta ja energiaa; ihmiset haluavat tehdä itseään isompia projekteja. Harva motivoi‐
tuu ja innostuu järjestörutiineista.
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Faktori korostaa yhteisten arvojen merkitystä. Aitoon kommunikaatioon ja ihmisten välisiin
kontakteihin on panostettava. Sosiaalisten taitojen nostaminen uudelle tasolle on keskeinen
riman korottamisen kohde. Puhtaiden työtaitojen lisäksi voitaisiin opettaa käytännön taitoja,
kuten tanssiminen, purjehtiminen, ruuanlaitto jne. Järjestöosaaminen karttuu parhaiten eri
tehtävissä ja vuoden mittainen kierto nähdään pääasiassa hyvänä.
Projekteja pitää priorisoida, muuten vaarana on toiminnan hajaantuminen, eikä energia, aika
ja resurssit riitä kunnolliseen toteutukseen. Meille tyypillistä Learning by doing ‐periaatetta
kannattaa edelleen korostaa.
Ulkopuolisten arvostus pitää hakea korkeatasoisen tekemisen kautta. NKK:n strategia on kyt‐
kettävä paikkakunnan muiden toimijoiden strategisiin tekijöihin.
Jäsenrekrytoinnissa jäsenkriteerit on määriteltävä selkeämmin. Millaisia jäseniä tarvitsemme?
Ketä varten olemme olemassa? Kenen paikkakunnalla pitäisi olla jäsenenä? Kenen jäsenyydes‐
tä muut jo olemassa olevat jäsenet hyötyisivät? Ketkä jäsenet auttaisivat järjestön profiloinnis‐
sa ja markkinoinnissa? Nuorkauppakamarin hyödyt on tuotava markkinoinnissa paremmin
esille?
Myös työhön liittyvän osaamisen kehittämisen tulee olla tasokasta ja haastavaa. Business‐
treffit tuovat selkeää lisäarvoa työhön.
Riman korottamisessa yhteistyö kamareiden kesken voi olla avainasemassa.

Faktori #2: Kumppanuuksien luominen
Kumppanuudet elinkeinoelämän kanssa ovat elintärkeitä. Verkottumisen kautta syntyy uusia
asiakkuuksia ja muita hyötyjä.
Toiminnan näkyvyyttä on kehitettävä mediassa. Brändiin pitää panostaa. NKK:n mielikuvaa on
kehitettävä erityisesti työnantajien keskuudessa. Yhteiskunnallinen yhteistyö vetää myös oman
toiminnan ulos kuoresta.
NKK:n toiminnan tulee herkästi kytkeä ajassa liikkuviin kiinnostuksiin, ajan henkeen. On panos‐
tettava uusimpien työkalujen hallintaan ja työssä menestymisen edellytyksiin.
Kumppanuudet korkeatasoisten toimijoiden kanssa nostavat myös oman yhteistyön tasoa.
Sosiaalinen media on vielä käyttämätön mahdollisuus.
Rajat ylittävä yhteistyö on tehtävä käytännöksi niin kamari‐, järjestö‐ kuin sektorirajojen ky‐
seessä ollen. Pois on sulatettava myös tehty raja jäsenten ja senaattoreiden väliltä. Yhteistyö
myös kansainvälisellä tasolla on mahdollisuus.
Nuorkauppakamarin tulee olla innovaatiokulttuurin lipunkantaja.
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Faktori #3: Senaattoreiden aktivointi ja kasvu
Senaattorit nähdään NKK:n kasvun vipuvartena. He ensinnäkin tuntevat, mitä nuorkauppaka‐
maritoiminta pystyy antamaan. Toiseksi he ovat positioituneet organisaatioissa johtaviin ase‐
miin ja seniorihenkilöinä muutenkin voivat olla uskottavia suosittelijoita. Jokainen senaattori
voisi tuoda jokainen vuosi yhden jäsenen järjestöön.
Senaattorien ja kamarilaisten tulisi tuntea paremmin itsensä. Myös kummitoimintaan kannat‐
taa panostaa.
Tähän faktoriin kuuluu myös aktivointi kansainväliseen toimintaan, jossa senaattoreilla voi olla
merkittävä rooli.
Kasvussa on hoidettava, ettei samaan aikaan menetetä uusia jäseniä. Perälaudan vuotamista
tukkii hyvä jäsenkokemus; se että meillä on oikeaa jäsenainesta ja heille odotuksia vastaava
kokemus.
Kasvun kannalta tapahtumakärki, julkisuuskynnyksen ylittävä jäsentapahtuma, vaikka toteutet‐
tuna yhteistyössä, on harkittava keino.

Faktori #4: Identiteetin energisointi
Kamarilla pitäisi olla tila, johon identifioitua. Kerhotila, kabinetti, kokoontumistila, johon ra‐
kennetaan identiteetti. Leijonat ja rotaryt hyödyntävät olemassa olevia tiloja ilman lisäkustan‐
nuksia.
Järjestötoiminnan rahoitus on aina haaste. Kamarin käyttöön voitaisiin kehittää tuote‐
/palvelusalkku, jossa olisi koeteltuja rahaprojekteja, joissa on oppimista ja mahdollisuus tehdä
tiliä käytettäväksi esimerkiksi kansainväliseen toimintaan. Eri kamareilla on jo olemassa koke‐
muksia, joten hyvä pohja saataisiin kokoamalla kokemukset. Monista on olemassa jo kansiot
kuvineen, joita on käytetty palkintohakemuksissa.
Jokainen jäsen voisi olla aktiivinen ulospäin ja hankkia tavoiteprofiilin mukaisen uuden jäsenen.
Samanhenkisten viihtymiseen kannattaa panostaa ja huolehtia sisäisestä mielikuvasta.
Uudistajille on annettava nopeasti vastuuta. Toiminnan paikallisuutta kannattaa korostaa. Pas‐
siivisuutta vastaan kannattaa taistella esimerkiksi sillä, että jokainen jäsen sitoutuu johonkin
aktiviteettiin ja ponnistukseen jokainen vuosi.
Järjestön identiteettiä voidaan kirkastaa myös yhteistyöllä muiden järjestöjen kanssa. Aktiivi‐
sesta verkottumisesta kasvaa jäsenen tukiverkko, jossa on hyvin pelaavat yhteydet senaatto‐
reihin, päättäjiin ja vaikuttajiin yrityksissä ja muissa organisaatioissa.

Faktori #5: Oppiminen ja johtajuus
On tosiasia, että Nuorkauppakamarissa voi kehittyä johtajana. Siellä voi kokeilla uusia taitoja ja
ottaa riskejä, joita omalla työpaikalla ei uskalla seurausten vakavuuden takia ottaa.
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Luku 8 – Faktorit strategisina aloitteina

Verkottunut Nuorkauppakamari edustaa jäsenelle mahdollisuuksia nähdä, kokea ja oppia.
Toimimalla yhdessä muiden jäsenten kanssa tuttavuudet syvenevät ystävyyksiksi, joita monet
senaattorit kuvaavat elämän mittaisiksi. Korkeatasoiset juhlat ja yhdessäolo saavat viihtymään.
Avainryhmänä nähdään nuoret yrittäjät, joille Nuorkauppakamari voi olla tärkeä oppimisen
areena.
Jotta kaikki viihtyisivät, oppimisen tulee olla myös hauskaa

8.7

Faktorit suunnittelun ja johtamisen apuna

Yllä olevat faktorit muodostavat yhteen kuuluvista elementeistä johdettavia kokonaisuuksia.
Strategisessa suunnittelussa voidaan ottaa viisi visioelementtiä (viisi yllä olevaa faktoria) ja
nimetä kullekin valtakunnallisesti, alueellisesti tai kamaritasolla visiotavoitteet; millainen esi‐
merkiksi kamarimme on kunkin elementin suhteen kolmen vuoden kuluttua.
Kun visiotavoitteista ollaan samaa mieltä, voidaan sen jälkeen kysyä, millaisia strategisia valin‐
toja on tehtävä, jotta tavoitetilaan päästään nykytilasta.
Vuotuiset tavoitteet on helppo johtaa visiotavoitteista ja strategisista valinnoista ja osoittaa
ne organisaatiossa eri toimijoille.
Näin tutkimusaineisto voi antaa suunnitteluryhmälle tutkitun pohjan, jolta ponnistaa. Suunni‐
tellessa on hyvä tunne, kun tietää, että on edistämässä aitoja asioita.
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Luku 9 – Miten tutkimusta voidaan hyödyntää?

9. Miten tutkimusta voidaan hyödyntää?
Seuraavassa on muutamia näkökulmia tutkimuksen hyödyntämisestä eri tahoilla.

9.1

Senaattorit resurssina nuorkauppakamareille

Nuorkauppakamari on nuorten kehitys‐, oppimis‐ ja johtamisharjoitteluareena. Etteivät neli‐
kymppiset panoksellaan estäisi ja haittaisi nuorempien harjoituksia areenalla, heidät erotetaan
jäsenyydestä. He ovat jo saaneet mahdollisuutensa.
Tämä tutkimus julistaa sivuillaan sen, että näkemys senaattorista 40‐vuotiaana kaiken oppi‐
neena eläkeläisenä on monella tapaa viallinen. Ensinnäkin, kukaan ei ole valmis 40‐vuotiaana.
Kehittyminen jatkuu niin kauan kuin ihminen mentaalisti sallii sen tapahtua. Toiseksi, tehty raja
jäsenien ja senaattoreiden välillä estää järjestöä kehittymästä niin kuin se olisi mahdollista, jos
senaattorit ja jäsenet verkottuisivat hyvin.
Senaattorit ovat alikäytetty resurssi, joka on itse valmis tukemaan ja auttamaan, kunhan muo‐
dot löydetään.
Tämä tutkimus on lähtölaukaus uudenlaiselle kamarien senaattoreiden yhteistyölle. Tutkimus‐
tuloksia luetaan, niistä keskustellaan ja keskustelujen pohjalta löydetään sopivia yhteistyömuo‐
toja alkaen keväästä 2011.
Kun senaatti saa uuden puheenjohtajan elokuussa 2011, hänen kautensa alkaa kevään aikana
tehdyn suunnitelman toteutuksella. Toimikaudella 2011‐2012 haetaan uusia muotoja kama‐
riyhteistyölle niin, että senaatin 50‐vuotisjuhlassa Helsingissä 2012 voidaan esille tuoda parhai‐
ta käytäntöjä ja toimintamalleja.

9.2

Nuorkauppakamarin suunnittelu ja johtaminen

Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää ja toivottavasti käytetään vuoden 2011 aikana tapahtu‐
van strategisen kehittämissuunnittelun pohjana. Aineisto soveltuu käytettäväksi kaikilla orga‐
nisaation tasoilla valtakunnallisella, alueellisella ja ennen kaikkea kamarin tasolla.
Tutkimustulokset toimivat perehdyttämisdokumenttina virkaan pyrkivälle ja johtamaan halua‐
valle. Se vastaa kysymyksiin, mitä jäsenet ja muut sidosryhmät haluavat ja mitä he tarvitsevat.
Tutkimus antaa mielipiteille ja näkemyksille pohjaa, keskustelulle syvyyttä.

9.3

Lopuksi

Seitsemän faktoria muodostavat seitsemän vastaamatonta kysymystä – mitä aiot JC‐
liiderinä tehdä näillä alueilla? Millaisia kehitysaskeleita kamarin puheenjohtajana/ hal‐
lituksen jäsenenä aiot ottaa näillä fokusalueilla?
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Kirjan loppuun on lisätty suunnittelun ja johtamisen valitut työkalut. Senaattori Arto
Kauppinen on käyttänyt niitä konsultoidessaan useaan kertaan keskusliiton strategiaa.
Ne ovat sinunkin käytettävissäsi. Työkalut edustavat askelia, joilla strateginen tahto ja
visiotavoitteet syntyvät, joilla strategiasta muokkautuu ”sinisen meren strategia” ja
jotka auttavat toteuttamaan strategian myös käytännössä.
Toivon, että tutkimus kuluu käytössä ja johtaa osaltaan nuorkauppakamaritoiminnan ja
senaatin toiminnan kehittymiseen. Uskon, että tuloksilla on relevanssia 3‐5 vuotta eli
aina vuoteen 2016 saakka. Mahdollisesti sen jälkeenkin.
Quo Vadis Nuorkauppakamari ‐kirjasta otetaan rajallinen painos, mutta tutkimus on
kaikkien saatavissa verkossa NKK:n sivuilla. Vakavasti strategista suunnittelua NKK:ssa
tekevän olisi syytä lukea se suunnittelutyönsä pohjaksi.
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Suuri JC ‐järjestötutkimus

Suuren JC-järjestötutkimuksen tavoitteena on saada kattava ja tieteellisestikin pitävä pohja
nuorkauppakamaritoiminnan kehittämiselle.
Pyydämme sinua vastaamaan A- ja B -kysymyssarjoihin. A-sarja koskee taustatekijöitä, joiden suhteen tuloksia
tarkastellaan. B-sarjan 56 kysymystä on luotu haastattelujen avulla ja ne koskevat itse toiminnan sisältöä.

1. Nykyinen roolisi Nuorkauppakamarissa
Koejäsen
Jäsen
Kamarin johtotehtävät
Keskusliiton johtotehtävät
Senaattori
Muu

2. Aika Nuorkauppakamarissa tällä hetkellä
En ole nuorkauppakamarilainen
0-1 vuotta
2-5 vuotta
5-10 vuotta
Yli 11 vuotta

3. Sukupuoli
Nainen
Mies

4. Ikä
26-30 vuotta
31-40 vuotta
41-55 vuotta
Yli 55 vuotta

5. Maantieteellinen alue tällä hetkellä
Pohjois-Suomi
Länsi-Suomi
Keski-Suomi
Itä-Suomi
Etelä-Suomi
Ulkomaat
6. Koulutus
Peruskoulu
Ammatillinen koulutus
Opisto/ammattikorkeakoulu
Yliopisto tai vastaava
Muu
7. Työtehtävät
Opiskelija
Asiantuntijatehtävät
Esimies/päällikkö
Johtotason tehtävät (palkkajohtaja)
Yrittäjä (omistaja)
Eläkeläinen
Muu

Pyydämme sinua vastaamaan seuraaviin haastattelussa esiin tulleisiin asioihin ja ilmiöihin kaksi kertaa.
Ensimmäisellä kerralla arvioi asteikolla 9-1, miten tärkeänä näet asian Nuorkauppakamaritoiminnan
kannalta:
1. Arviointiasteikkona TÄRKEYS:
9 = erittäin tärkeä
8
7 = hyvin tärkeä
6
5 = tärkeä
4
3 = kohtuullisen tärkeä
2
1 = ei lainkaan

Toisella kerralla arvioi jälleen asteikolla 9-1, miten suurena näet kehitystarpeen kyseisen asian
suhteen. Tämä kuvaa paitsi tarvetta, myös potentiaalia ja panostustarpeen fokusta, mahdollisuutta parantaa
ja hyötyä Nuorkauppakamaritoiminnan kannalta:
2. Arviointiasteikkona KEHITYSTARVE:
9 = erittäin suuri kehitystarve
8
7 = hyvin suuri kehitystarve
6
5 = suuri kehitystarve
4
3 = kohtuullinen kehitystarve
2
1 = ei kehitystarvetta
Myös parillisia lukuja voi käyttää.
Molemmissa arviointiasteikoissa 0 edustaa vastausta "en osaa sanoa".

1. Nuorkauppakamari luo verkottumisen mahdollisuuksia.
2. Toimimalla yhdessä uudet tuttavuudet syvenevät ystävyyksiksi.
3. Nuorkauppakamaritoiminnassa on mahdollisuus kehittyä johtajana.
4. Korkeatasoiset juhlat ja yhdessäolo saavat viihtymään.
5. Verkottumisen kautta syntyy hyötyjä ja uusia asiakkuuksia.
6. On panostettava yli kamari‐, järjestö‐ ja sektorirajojen meneviin projekteihin.
7. Kansainvälinen verkostoituminen on Nuorkauppakamarin puitteissa mahdollista.
8. Kumppanuudet korkeatasoisten toimijoiden kanssa (esim. yliopistot) tuovat laatua myös
kamaritoimintaan.
9. On pystyttävä myös lopettamaan aikansa eläneitä hankkeita.
10. Yhteiskunnalliset yhteistyöhankkeet vievät myös oman toiminnan ulos kuoresta.
11. Kumppanuudet elinkeinoelämän kanssa ovat tärkeitä.
12. Tarvitaan vuosittainen kärkikoulutustapahtuma nostamaan profiilia.
13. Toiminnan näkyvyyttä on lisättävä mediassa.
14. Jokaisen jäsenen on sitouduttava jonkinlaiseen ponnistukseen joka vuosi.
15. Sosiaalisen median käyttö on mahdollisuus.
16. Jokainen senaattori tuo kamariin yhden jäsenen.
17. Korkean tason seminaarit ulkopuolisille on rahoituskeino.
18. Kansainvälisiä uramahdollisuuksia on kehitettävä.
19. Nuoret yrittäjät on saatava mukaan.
20. Senaattorien yhteistyö on tehtävä alueelliseksi.
21. Ajan hengen kytkeminen paremmin nuorkauppakamaritoimintaan.
22. NKK‐mielikuvaa on kehitettävä työnantajien joukossa.
23. Kamarilla pitäisi olla oma kerhotila.

24. Jokainen jäsen hankkii yhden jäsenen.
25. Oppimisen tulee olla hauskaa.
26. Nuorkauppakamaritoiminnan tulee olla innovaatiokulttuurin lipunkantaja.
27. Kummitoimintaan kannattaa panostaa.
28. Uudistajille on annettava järjestössä nopeasti vastuuta.
29. Nuorkauppakamaritoiminnan hyödyt on tuotava selkeämmin esille.
30. On kehitettävä tuote‐/palvelusalkku, jolla kamarit voivat helposti rahoittaa toimintansa.
31. On lisättävä työkaluja, joilla menestytään työssä.
32. On korostettava paikallista toimintaa.
33. Jäykistely on saatava pois kokouksista.
34. On järjestettävä business‐treffejä, josta saadaan lisäarvoa työhön.
35. On huolehdittava, ettei ”perälauta vuoda”; jäsenpysyvyyteen on panostettava.
36. Yhteisten arvojen korostaminen ja toimiminen niiden pohjalta.
37. Panostamalla kuukausikokousten sisältörikkauteen lisätään kiinnostusta.
38. NKK on leivottava sisään paikkakunnan strategiaan.
39. Työn vastapainoksi jäsenille on opetettava käytännön taitoja (tanssiminen,
purjehtiminen jne.).
40. Senaattorit voisivat ohjata työpaikaltaan uusia jäseniä kamareihin.
41. Kamareiden keskinäistä yhteistyötä on lisättävä.
42. Jäsenkriteerit on määriteltävä selkeämmin.
43. Aitoon kommunikaatioon ja ihmisten välisiin kontakteihin on panostettava.
44. Projekteja pitää priorisoida – muuten voimavarat hajaantuvat liiaksi.
45. Järjestöjen välistä yhteistyötä kannattaa lisätä (Leijonat, Rotaryt, Kauppakamari, Yrittäjät
jne.).
46. Kannattaa kehittää samanhenkisten viihtymistä.
47. Järjestöosaaminen kehittyy vuoden mittaisissa viroissa.
48. Innostus lisääntyy, jos toiminnan tason rimaa kohotetaan kunnolla.

49. Kannattaa panostaa sosiaalisten taitojen kehittämiseen uudelle tasolle.
50. Senaattoreiden ja kamarilaisten tulisi tuntea toisensa paremmin.
51. Brändin kehittämiseen on panostettava.
52. Oma osaamispääoma karttuu erityyppisissä koulutustilaisuuksissa.
53. Kamarilaiselle on rakennettava tukiverkko yrityksistä, senaattoreista ja muista
toimijoista.
54. Ulkopuolisten arvostus on haettava korkeatasoisen tekemisen kautta.
55. Jäseniä on aktivoitava kansainväliseen toimintaan.
56. On korostettava tekemällä oppimisen (Learning by Doing) mahdollisuuksia
Nuorkauppakamarissa.
57. AJATUSFORUM: Ajatuksia Senaatin ja Nuorkauppakamareiden kehittämiseksi (avoimet
kommentit)

0.160
0.041

0.653
0.610

0.206
0.070

0.098
0.062

0.169
0.060

0.140
0.143

0.576 T
0.531 T

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

0.154
0.352

0.096 0.035
0.095 0.282
0.279 0.262
0.288 -0.032
0.100 0.280
0.180 -0.035
0.078 -0.052
0.141 0.220
0.249 0.032
0.055 0.098
0.153 0.243

K018T
K055T

0.162
0.157
0.098
0.134
0.145
0.166
0.174
0.138
0.106
0.295
0.135

0.509
0.466
0.380
0.522
0.353
0.486
0.399
0.299
0.418
0.336
0.338

0.043 0.244
0.077 0.186
0.056 0.079
0.351 0.092
0.099 0.121
0.359 0.336
0.223 -0.006
0.055 0.052
0.321 0.265
0.270 0.124
0.242 0.156

0.173
0.286
0.073
0.314
0.172
0.122
0.385
0.217
0.127
0.159
0.201

K022T
K029T
K045T
K051T
K021T
K013T
K054T
K044T
K017T
K010T
K041T

0.618
0.480
0.458
0.436
0.435
0.409
0.402
0.398
0.393
0.350
0.336

Sumsqr
0.422 T
0.524 T
0.411 T
0.459 T
0.440 T
0.464 T
0.325 T
0.275 T
0.386 T
0.381 T
0.366 T
0.310 T
0.396 T
0.380 T
0.289 T
0.287 T
0.340 T

LOADM AFACT.M,12.123,CUR+1 / SORT=-SUMMAT,0.3
A
F1
F6
F2
F3
F4
F5
F7
K047T
0.586 0.042 0.145 0.172 0.131 0.066 0.068
K056T
0.564 0.210 0.309 0.136 0.173 -0.116 0.070
K052T
0.542 0.191 0.182 0.082 0.181 0.070 0.065
K049T
0.524 0.201 0.182 0.123 0.148 0.173 0.210
K043T
0.469 0.275 0.012 0.080 0.181 0.148 0.287
K036T
0.440 0.315 0.286 0.103 0.025 0.197 0.202
K048T
0.436 0.156 0.261 0.097 0.030 0.157 0.083
K037T
0.409 0.156 0.101 0.143 0.155 0.109 0.129
K046T
0.399 0.147 -0.003 0.145 -0.028 0.361 0.230
K050T
0.393 0.231 0.114 0.294 0.165 0.215 0.030
K003T
0.350 0.059 0.303 0.200 0.330 -0.007 -0.014
K042T
0.348 0.205 0.184 0.054 0.095 0.294 0.120
K038T
0.324 0.239 0.180 0.287 0.140 0.290 0.125
K027T
0.316 0.303 0.086 0.297 0.143 0.016 0.269
K004T
0.308 -0.160 0.247 0.127 0.284 0.102 0.011
K032T
0.290 0.079 -0.004 0.234 0.100 0.215 0.292
K035T
0.292 0.284 0.063 0.279 0.165 0.128 0.223

CORR SUMMAT
/RELIAB CORR.M,AFACT.M,MSN.M
/LOADCORR
/FACTOR SUMMAT,7
/LOADFACT SUMMAT AFACT.M
LIMITS=-0.7,-0.3,0.3,0.7,1
SHADOWS=7,1,0,1,7
SUMS=2 WIDE=1 POSDIR=1 COLUMNS=SORT

NKK-mielikuvaa on kehitettävä työnantajien joukossa.
Nuorkauppakamaritoiminnan hyödyt on tuotava selkeämmin esille.
Järjestöjen välistä yhteistyötä kannattaa lisätä (Leijonat, Rotaryt, Kauppaka
Brändin kehittämiseen on panostettava.
Ajan hengen kytkeminen paremmin nuorkauppakamaritoimintaan.
Toiminnan näkyvyyttä on lisättävä mediassa.
Ulkopuolisten arvostus on haettava korkeatasoisen tekemisen kautta.
Projekteja pitää priorisoida - muuten voimavarat hajaantuvat liiaksi.
Korkean tason seminaarit ulkopuolisille on rahoituskeino.
Yhteiskunnalliset yhteistyöhankkeet vievät myös oman toiminnan ulos kuoresta.
Kamareiden keskinäistä yhteistyötä on lisättävä.

Järjestöosaaminen kehittyy vuoden mittaisissa viroissa.
On korostettava tekemällä oppimisen (Learning by Doing) mahdollisuuksia Nuork
Oma osaamispääoma karttuu erityyppisissä koulutustilaisuuksissa.
Kannattaa panostaa sosiaalisten taitojen kehittämiseen uudelle tasolle.
Aitoon kommunikaatioon ja ihmisten välisiin kontakteihin on panostettava.
Yhteisten arvojen korostaminen ja toimiminen niiden pohjalta.
Innostus lisääntyy, jos toiminnan tason rimaa kohotetaan kunnolla.
Panostamalla kuukausikokousten sisältörikkauteen lisätään kiinnostusta.
Kannattaa kehittää samanhenkisten viihtymistä.
Senaattoreiden ja kamarilaisten tulisi tuntea toisensa paremmin.
Nuorkauppakamaritoiminnassa on mahdollisuus kehittyä johtajana.
Jäsenkriteerit on määriteltävä selkeämmin.
NKK on leivottava sisään paikkakunnan strategiaan.
Kummitoimintaan kannattaa panostaa.
Korkeatasoiset juhlat ja yhdessäolo saavat viihtymään.
On korostettava paikallista toimintaa.
On huolehdittava, ettei "perälauta vuoda"; jäsenpysyvyyteen on panostettava.

18. Kansainvälisiä uramahdollisuuksia on kehitettävä.
55. Jäseniä on aktivoitava kansainväliseen toimintaan.

22.
29.
45.
51.
21.
13.
54.
44.
17.
10.
41.

47.
56.
52.
49.
43.
36.
48.
37.
46.
50.
3.
42.
38.
27.
4.
32.
35.

VARS=&
K001T,K002T,K003T,K004T,K005T,K006T,K007T,K008T,K009T,K010T,K011T,K012T,K013T,K014T,K015T,K016T,K017T,K018T,K019T,K020T,K021T,&
K022T,K023T,K024T,K025T,K026T,K027T,K028T,K029T,K030T,K031T,K032T,K033T,K034T,K035T,K036T,K037T,K038T,K039T,K040T,K041T,K042T,&
K043T,K044T,K045T,K046T,K047T,K048T,K049T,K050T,K051T,K052T,K053T,K054T,K055T,K056T

FAKTORIANALYYSI KOKO AINEISTO TÄRKEYS

7. kesäkuuta 2010

0.336
0.029
0.217
0.117
0.081
0.245
0.035

0.174
0.285
0.258

4.631

K053T
K023T
K034T
K020T
K030T
K031T
K033T

K028T
K039T
K025T

Sumsqr

0.107
0.023
0.094
0.062
0.135

0.698
0.626
0.551
0.328

0.070
0.113
0.092
0.285
0.136
0.121
0.298

3.479

0.276
0.107
0.090

2.928

0.149
0.187
0.147

0.161
0.109
0.069
0.116

2.745

0.086
0.036
0.097
2.540

0.167
0.151
0.063

0.488
0.486
0.453
0.401
0.373
0.349
0.343

2.060

0.457
0.364
0.362

0.087
0.199
0.189
0.023
0.190
0.193
0.527

0.006
0.073
0.090
0.259
0.135

0.033
0.236
0.128
0.154

0.007 0.174
0.091 0.164
0.049 0.053
0.268 -0.048
0.146 0.028
0.247 0.086
0.165 0.017

0.604 0.278
0.566 -0.029
0.549 0.019
0.317 -0.015
0.291 -0.026

0.145
0.063
0.121
0.317

0.394
0.046
0.321
0.160
0.310
0.339
0.049

0.049 0.243 0.148
0.112 0.145 -0.055
0.103 0.079 0.301
0.313 0.385 0.031
0.200 0.266 0.013
0.158 -0.020 0.120
0.073 -0.009 0.121

0.111
0.023
0.135
0.080
0.194

0.164
0.166
0.091
0.144

0.555
0.420
0.376
0.356
0.351
0.340
0.306

Factor scores
E2
E3
1
0.77 0.77
2
0.75 0.75
3
0.73 0.73
4
0.74 0.74
5
0.65 0.65
6
0.76 0.76
7
0.65 0.65

Kamarilaiselle on rakennettava tukiverkko yrityksistä, senaattoreista ja muis
Kamarilla pitäisi olla oma kerhotila.
On järjestettävä business-treffejä, josta saadaan lisäarvoa työhön.
Senaattorien yhteistyö on tehtävä alueelliseksi.
On kehitettävä tuote-/palvelusalkku, jolla kamarit voivat helposti rahoittaa
On lisättävä työkaluja, joilla menestytään työssä.
Jäykistely on saatava pois kokouksista.

Verkottumisen kautta syntyy hyötyjä ja uusia asiakkuuksia.
Nuorkauppakamari luo verkottumisen mahdollisuuksia.
Kumppanuudet elinkeinoelämän kanssa ovat tärkeitä.
On pystyttävä myös lopettamaan aikansa eläneitä hankkeita.
Toimimalla yhdessä uudet tuttavuudet syvenevät ystävyyksiksi.

Jokainen senaattori tuo kamariin yhden jäsenen.
Jokainen jäsen hankkii yhden jäsenen.
Senaattorit voisivat ohjata työpaikaltaan uusia jäseniä kamareihin.
Nuoret yrittäjät on saatava mukaan.

Kansainvälinen verkostoituminen on Nuorkauppakamarin puitteissa mahdollista.
Nuorkauppakamaritoiminnan tulee olla innovaatiokulttuurin lipunkantaja.
Kumppanuudet korkeatasoisten toimijoiden kanssa (esim. yliopistot) tuovat laa
Tarvitaan vuosittainen kärkikoulutustapahtuma nostamaan profiilia.
Sosiaalisen median käyttö on mahdollisuus.
On panostettava yli kamari-, järjestö- ja sektorirajojen meneviin projekteihi
Jokaisen jäsenen on sitouduttava jonkinlaiseen ponnistukseen joka vuosi.

28. Uudistajille on annettava järjestössä nopeasti vastuuta.
39. Työn vastapainoksi jäsenille on opetettava käytännön taitoja (tanssiminen, pu
25. Oppimisen tulee olla hauskaa.

53.
23.
34.
20.
30.
31.
33.

5.
1.
11.
9.
2.

16.
24.
40.
19.

7.
26.
8.
12.
15.
6.
14.

E2: measurement errors are uncorrelated (assumed in factor model)
E3: measurement errors may correlate (more general model)
......................................................................................................................................................

Unweighted sum of all items
E2
E3
Cronbach’s alpha
0.96 0.96
0.95

Factor images
E2
E3
1
0.95 0.95
2
0.95 0.95
3
0.95 0.95
4
0.94 0.94
5
0.94 0.94
6
0.95 0.95
7
0.93 0.93

T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T

T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T

0.415 T
0.316 T
0.280 T

0.480
0.316
0.449
0.455
0.386
0.378
0.421

0.504
0.357
0.474
0.232
0.207

0.591
0.516
0.500
0.322

0.534
0.367
0.332
0.373
0.349
0.361
0.277

/RELIAB CORR.M,AFACT.M,MSN.M
Reliabilities of measurement scales by Tarkkonen’s method, which
supersedes Cronbach’s alpha (see RELIAB? for more information)

3.877

0.206
0.180
0.198

0.195
0.046
0.232
0.181
0.306
0.345
0.059

0.140 0.138
0.117 0.125
0.198 0.312
0.036 0.231
0.212 -0.051

K005T
K001T
K011T
K009T
K002T

0.122
0.074
0.246
0.172

0.122
0.139
0.302
0.165

0.188 -0.026
0.212 0.308
0.096 0.254
0.223 0.123
0.170 0.246
-0.011 0.217
0.245 0.067

K016T
K024T
K040T
K019T

K007T
K026T
K008T
K012T
K015T
K006T
K014T

0.221
0.130

0.586
0.576

0.239
0.245

0.120
0.041

0.120
0.111

0.117
0.161

0.177 0.112
0.248 0.122
0.177 0.073
0.139 -0.001
0.074 0.190
0.292 -0.185
0.036 0.135
0.276 0.028
0.034 0.359
0.203 0.261
0.159 0.210
0.225 0.131
0.162 0.174
0.080 0.139
0.544 K
0.466 K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

0.228
0.134

0.143
0.127
0.303
0.124
0.089
0.186
0.156
0.222
0.212
0.114
0.258
0.255
0.219
0.302

K025K
K033K

0.244
0.160
0.251
0.105
0.188
0.175
0.144
0.244
0.175
0.119
0.178
0.154
0.140
0.098

0.543
0.514
0.588
0.503
0.562
0.573
0.407
0.482
0.467
0.496
0.394
0.474
0.418
0.369

0.237
0.253
0.321
0.121
0.439
0.342
0.274
0.133
0.150
0.108
0.086
0.333
0.309
0.160

0.218
0.195
0.092
0.411
0.176
0.181
0.172
0.248
0.155
0.405
0.229
0.253
0.265
0.320

K052K
K049K
K047K
K054K
K043K
K056K
K042K
K048K
K053K
K051K
K050K
K036K
K041K
K038K

0.562
0.542
0.534
0.524
0.504
0.488
0.488
0.466
0.463
0.428
0.408
0.377
0.359
0.338

Sumsqr
0.494 K
0.540 K
0.498 K
0.512 K
0.496 K
0.415 K
0.415 K
0.467 K
0.412 K
0.372 K
0.342 K
0.439 K
0.485 K
0.406 K
0.367 K
0.399 K

CORR SUMMAT
/RELIAB CORR.M,AFACT.M,MSN.M
/LOADCORR
/FACTOR SUMMAT,7
/LOADFACT SUMMAT AFACT.M
LIMITS=-0.7,-0.3,0.3,0.7,1
SHADOWS=7,1,0,1,7
SUMS=2 WIDE=1 POSDIR=1 COLUMNS=SORT
LOADM AFACT.M,12.123,CUR+1 / SORT=-SUMMAT,0.3
A
F5
F6
F1
F2
F3
F4
F7
K022K
0.559 0.168 0.283 0.064 0.229 -0.013 0.127
K011K
0.531 0.174 0.121 0.406 0.190 0.109 0.015
K013K
0.521 0.150 0.085 0.115 0.300 0.232 0.200
K010K
0.471 0.257 0.236 0.336 0.134 0.185 -0.062
K021K
0.463 0.164 0.409 0.208 0.202 0.004 0.058
K008K
0.447 0.191 0.067 0.238 0.160 0.303 -0.013
K017K
0.446 0.159 0.136 0.121 0.257 0.176 0.244
K012K
0.432 0.203 0.072 0.304 0.195 0.271 0.174
K009K
0.421 0.021 0.364 0.244 0.098 0.167 -0.071
K006K
0.418 0.197 0.097 0.282 0.101 0.210 0.121
K015K
0.403 0.175 0.138 0.194 0.124 0.266 0.078
K034K
0.401 0.282 0.181 0.230 0.138 0.025 0.306
K031K
0.397 0.313 0.302 0.253 0.094 0.036 0.254
K026K
0.377 0.343 0.220 0.148 0.089 0.260 0.014
K019K
0.349 0.190 0.250 0.136 0.345 0.088 0.015
K045K
0.338 0.301 0.298 -0.006 0.118 -0.021 0.302

Oma osaamispääoma karttuu erityyppisissä koulutustilaisuuksissa.
Kannattaa panostaa sosiaalisten taitojen kehittämiseen uudelle tasolle.
Järjestöosaaminen kehittyy vuoden mittaisissa viroissa.
Ulkopuolisten arvostus on haettava korkeatasoisen tekemisen kautta.
Aitoon kommunikaatioon ja ihmisten välisiin kontakteihin on panostettava.
On korostettava tekemällä oppimisen (Learning by Doing) mahdollisuuksia Nuork
Jäsenkriteerit on määriteltävä selkeämmin.
Innostus lisääntyy, jos toiminnan tason rimaa kohotetaan kunnolla.
Kamarilaiselle on rakennettava tukiverkko yrityksistä, senaattoreista ja muis
Brändin kehittämiseen on panostettava.
Senaattoreiden ja kamarilaisten tulisi tuntea toisensa paremmin.
Yhteisten arvojen korostaminen ja toimiminen niiden pohjalta.
Kamareiden keskinäistä yhteistyötä on lisättävä.
NKK on leivottava sisään paikkakunnan strategiaan.

NKK-mielikuvaa on kehitettävä työnantajien joukossa.
Kumppanuudet elinkeinoelämän kanssa ovat tärkeitä.
Toiminnan näkyvyyttä on lisättävä mediassa.
Yhteiskunnalliset yhteistyöhankkeet vievät myös oman toiminnan ulos kuoresta.
Ajan hengen kytkeminen paremmin nuorkauppakamaritoimintaan.
Kumppanuudet korkeatasoisten toimijoiden kanssa (esim. yliopistot) tuovat laa
Korkean tason seminaarit ulkopuolisille on rahoituskeino.
Tarvitaan vuosittainen kärkikoulutustapahtuma nostamaan profiilia.
On pystyttävä myös lopettamaan aikansa eläneitä hankkeita.
On panostettava yli kamari-, järjestö- ja sektorirajojen meneviin projekteihi
Sosiaalisen median käyttö on mahdollisuus.
On järjestettävä business-treffejä, josta saadaan lisäarvoa työhön.
On lisättävä työkaluja, joilla menestytään työssä.
Nuorkauppakamaritoiminnan tulee olla innovaatiokulttuurin lipunkantaja.
Nuoret yrittäjät on saatava mukaan.
Järjestöjen välistä yhteistyötä kannattaa lisätä (Leijonat, Rotaryt, Kauppaka

25. Oppimisen tulee olla hauskaa.
33. Jäykistely on saatava pois kokouksista.

52.
49.
47.
54.
43.
56.
42.
48.
53.
51.
50.
36.
41.
38.

22.
11.
13.
10.
21.
8.
17.
12.
9.
6.
15.
34.
31.
26.
19.
45.

VARS=&
K001K,K002K,K003K,K004K,K005K,K006K,K007K,K008K,K009K,K010K,K011K,K012K,K013K,K014K,K015K,K016K,K017K,K018K,K019K,K020K,K021K,&
K022K,K023K,K024K,K025K,K026K,K027K,K028K,K029K,K030K,K031K,K032K,K033K,K034K,K035K,K036K,K037K,K038K,K039K,K040K,K041K,K042K,&
K043K,K044K,K045K,K046K,K047K,K048K,K049K,K050K,K051K,K052K,K053K,K054K,K055K,K056K

FAKTORIANALYYSI KOKO AINEISTO KEHITYSTARVE

0.198
0.048
0.301
0.339
0.138

0.217
0.142
0.155
0.181
0.201
0.336
0.253

0.326
0.241
0.063

0.048
0.297

5.396

K001K
K002K
K005K
K003K
K004K

K016K
K024K
K040K
K020K
K014K
K035K
K027K

K018K
K007K
K055K

K023K
K030K

Sumsqr

5.187

0.072
0.112

0.143
0.235
0.427

0.103
0.113
0.306
0.191
0.178
0.201
0.276

0.117
0.167
0.190
0.260
0.168

0.362
0.295
0.238
0.215
0.272
0.184
0.329

4.447

0.214
0.193

0.128
0.074
0.146

0.030
0.211
0.150
0.173
0.203
0.304
0.316

0.199
0.310
0.104
0.130
0.214

0.499
0.477
0.440
0.438
0.426
0.421
0.366

4.121

0.025
0.075

0.149
0.445
0.169

0.150
0.120
0.110
0.175
0.136
0.106
0.061

0.742
0.723
0.665
0.601
0.574

0.185
0.169
0.165
0.098
0.100
0.141
0.175

3.690

0.175
0.292

0.203
0.145
0.204

0.718
0.655
0.580
0.421
0.391
0.387
0.325

0.113
0.094
0.133
0.164
0.167

2.492

0.076
0.083

0.659
0.595
0.557

0.103
0.104
0.108
0.221
0.218
0.081
0.088

1.712

0.452
0.370

0.190
0.037
0.023

0.152
0.143
0.106
0.295
0.055
0.027
0.001

0.112 0.082
0.158 -0.008
0.040 0.193
0.096 -0.048
0.239 0.130

0.143 0.054 0.317
0.280 -0.028 0.113
0.201 0.047 0.166
0.260 0.157 0.221
0.186 0.074 0.129
0.186 0.296 0.135
0.242 0.054 -0.038

Factor scores
E2
E3
1
0.77 0.77
2
0.83 0.83
3
0.76 0.76
4
0.75 0.75
5
0.80 0.80
6
0.77 0.77
7
0.64 0.64

0.295 K
0.372 K

E2: measurement errors are uncorrelated (assumed in factor model)
E3: measurement errors may correlate (more general model)

Unweighted sum of all items
E2
E3
Cronbach’s alpha
0.97 0.97
0.97

Factor images
E2
E3
1
0.97 0.97
2
0.97 0.97
3
0.97 0.97
4
0.96 0.96
5
0.97 0.97
6
0.97 0.97
7
0.95 0.95

K
K
K
K
K
K
K

K
K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K

0.676 K
0.693 K
0.588 K

0.631
0.552
0.511
0.443
0.335
0.414
0.357

0.675
0.682
0.637
0.599
0.524

0.538
0.482
0.522
0.391
0.414
0.431
0.428

/RELIAB CORR.M,AFACT.M,MSN.M
Reliabilities of measurement scales by Tarkkonen’s method, which
supersedes Cronbach’s alpha (see RELIAB? for more information)

0.016
0.215
0.418
0.044
0.302
0.243
0.303

K046K
K032K
K029K
K039K
K044K
K028K
K037K

Jokainen senaattori tuo kamariin yhden jäsenen.
Jokainen jäsen hankkii yhden jäsenen.
Senaattorit voisivat ohjata työpaikaltaan uusia jäseniä kamareihin.
Senaattorien yhteistyö on tehtävä alueelliseksi.
Jokaisen jäsenen on sitouduttava jonkinlaiseen ponnistukseen joka vuosi.
On huolehdittava, ettei "perälauta vuoda"; jäsenpysyvyyteen on panostettava.
Kummitoimintaan kannattaa panostaa.

Nuorkauppakamari luo verkottumisen mahdollisuuksia.
Toimimalla yhdessä uudet tuttavuudet syvenevät ystävyyksiksi.
Verkottumisen kautta syntyy hyötyjä ja uusia asiakkuuksia.
Nuorkauppakamaritoiminnassa on mahdollisuus kehittyä johtajana.
Korkeatasoiset juhlat ja yhdessäolo saavat viihtymään.

Kannattaa kehittää samanhenkisten viihtymistä.
On korostettava paikallista toimintaa.
Nuorkauppakamaritoiminnan hyödyt on tuotava selkeämmin esille.
Työn vastapainoksi jäsenille on opetettava käytännön taitoja (tanssiminen, pu
Projekteja pitää priorisoida - muuten voimavarat hajaantuvat liiaksi.
Uudistajille on annettava järjestössä nopeasti vastuuta.
Panostamalla kuukausikokousten sisältörikkauteen lisätään kiinnostusta.

23. Kamarilla pitäisi olla oma kerhotila.
30. On kehitettävä tuote-/palvelusalkku, jolla kamarit voivat helposti rahoittaa

18. Kansainvälisiä uramahdollisuuksia on kehitettävä.
7. Kansainvälinen verkostoituminen on Nuorkauppakamarin puitteissa mahdollista.
55. Jäseniä on aktivoitava kansainväliseen toimintaan.

16.
24.
40.
20.
14.
35.
27.

1.
2.
5.
3.
4.

46.
32.
29.
39.
44.
28.
37.

F1
0.147
0.194
0.119
0.164
0.246
0.114
0.417
0.227
0.137
0.142
0.191
0.369
0.236
0.067
0.297
0.194

0.591
0.531
0.510
0.501
0.496
0.487
0.483
0.457
0.436
0.411
0.399
0.393
0.387
0.372

F3
0.647
0.578
0.531
0.508
0.505
0.493
0.486
0.474
0.473
0.463
0.427
0.419
0.369
0.317
0.298
0.299

0.180
0.126
0.137
0.242
0.309
0.291
0.411
0.214
0.164
0.122
0.199
0.117
0.283
0.097

K048T
K036T
K043T
K037T
K044T
K047T
K054T
K049T
K042T
K056T
K038T
K029T
K052T
K039T
K034T
K041T

K011T
K005T
K013T
K021T
K051T
K022T
K031T
K008T
K015T
K006T
K017T
K007T
K010T
K009T

A

0.205 -0.046 0.337
0.114 0.223 0.150
0.378 0.139 0.229
0.077 0.299 0.230
0.379 0.162 -0.013
0.382 0.130 0.215
0.104 0.222 0.061
0.227 0.043 0.200
0.337 0.143 0.100
0.172 0.322 0.165
0.392 0.278 0.108
0.238 0.149 0.311
0.222 0.081 0.218
0.035 0.117 0.144

F4
F2
F5
0.147 0.131 -0.067
0.138 0.235 0.249
0.253 0.223 0.203
0.224 0.161 0.192
0.107 0.254 0.023
0.017 0.048 0.319
0.238 -0.031 -0.093
0.285 0.087 0.087
0.125 0.290 0.121
0.299 -0.144 0.346
0.264 0.323 0.056
0.102 0.151 0.346
0.335 0.082 0.185
0.185 0.270 0.271
0.283 0.285 0.091
0.207 0.249 0.248
0.540
0.384
0.493
0.458
0.511
0.531
0.466
0.348
0.361
0.344
0.441
0.344
0.333
0.183

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Sumsqr
0.484 T
0.508 T
0.451 T
0.398 T
0.392 T
0.361 T
0.476 T
0.372 T
0.356 T
0.464 T
0.396 T
0.464 T
0.346 T
0.285 T
0.347 T
0.294 T

CORR SUMMAT
/RELIAB CORR.M,AFACT.M,MSN.M
/LOADCORR
/FACTOR SUMMAT2,7
/LOADFACT SUMMAT2 AFACT.M
LIMITS=-0.7,-0.3,0.3,0.7,1
SHADOWS=7,1,0,1,7
SUMS=2 WIDE=1 POSDIR=1 COLUMNS=SORT
LOADM AFACT.M,12.123,CUR+1 / SORT=-SUMMAT,0.3
A

11.
5.
13.
21.
51.
22.
31.
8.
15.
6.
17.
7.
10.
9.

48.
36.
43.
37.
44.
47.
54.
49.
42.
56.
38.
29.
52.
39.
34.
41.

Kumppanuudet elinkeinoelämän kanssa ovat tärkeitä.
Verkottumisen kautta syntyy hyötyjä ja uusia asiakkuuksia.
Toiminnan näkyvyyttä on lisättävä mediassa.
Ajan hengen kytkeminen paremmin nuorkauppakamaritoimintaan.
Brändin kehittämiseen on panostettava.
NKK-mielikuvaa on kehitettävä työnantajien joukossa.
On lisättävä työkaluja, joilla menestytään työssä.
Kumppanuudet korkeatasoisten toimijoiden kanssa (esim. yliopistot) tuovat laatua myös kamar
Sosiaalisen median käyttö on mahdollisuus.
On panostettava yli kamari-, järjestö- ja sektorirajojen meneviin projekteihin.
Korkean tason seminaarit ulkopuolisille on rahoituskeino.
Kansainvälinen verkostoituminen on Nuorkauppakamarin puitteissa mahdollista.
Yhteiskunnalliset yhteistyöhankkeet vievät myös oman toiminnan ulos kuoresta.
On pystyttävä myös lopettamaan aikansa eläneitä hankkeita.

Innostus lisääntyy, jos toiminnan tason rimaa kohotetaan kunnolla.
Yhteisten arvojen korostaminen ja toimiminen niiden pohjalta.
Aitoon kommunikaatioon ja ihmisten välisiin kontakteihin on panostettava.
Panostamalla kuukausikokousten sisältörikkauteen lisätään kiinnostusta.
Projekteja pitää priorisoida - muuten voimavarat hajaantuvat liiaksi.
Järjestöosaaminen kehittyy vuoden mittaisissa viroissa.
Ulkopuolisten arvostus on haettava korkeatasoisen tekemisen kautta.
Kannattaa panostaa sosiaalisten taitojen kehittämiseen uudelle tasolle.
Jäsenkriteerit on määriteltävä selkeämmin.
On korostettava tekemällä oppimisen (Learning by Doing) mahdollisuuksia Nuorkauppakamarissa
NKK on leivottava sisään paikkakunnan strategiaan.
Nuorkauppakamaritoiminnan hyödyt on tuotava selkeämmin esille.
Oma osaamispääoma karttuu erityyppisissä koulutustilaisuuksissa.
Työn vastapainoksi jäsenille on opetettava käytännön taitoja (tanssiminen, purjehtiminen jn
On järjestettävä business-treffejä, josta saadaan lisäarvoa työhön.
Kamareiden keskinäistä yhteistyötä on lisättävä.

VARS=&
K001T,K002T,K003T,K004T,K005T,K006T,K007T,K008T,K009T,K010T,K011T,K012T,K013T,K014T,K015T,K016T,K017T,K018T,K019T,K020T,K021T,&
K022T,K023T,K024T,K025T,K026T,K027T,K028T,K029T,K030T,K031T,K032T,K033T,K034T,K035T,K036T,K037T,K038T,K039T,K040T,K041T,K042T,&
K043T,K044T,K045T,K046T,K047T,K048T,K049T,K050T,K051T,K052T,K053T,K054T,K055T,K056T
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Nuorkauppakamaritoiminnassa on mahdollisuus kehittyä johtajana.
Nuorkauppakamari luo verkottumisen mahdollisuuksia.
Toimimalla yhdessä uudet tuttavuudet syvenevät ystävyyksiksi.
Korkeatasoiset juhlat ja yhdessäolo saavat viihtymään.
Nuoret yrittäjät on saatava mukaan.
Oppimisen tulee olla hauskaa.

Kamarilla pitäisi olla oma kerhotila.
On kehitettävä tuote-/palvelusalkku, jolla kamarit voivat helposti rahoittaa toimintansa.
Jäykistely on saatava pois kokouksista.
Senaattorien yhteistyö on tehtävä alueelliseksi.
Jokainen jäsen hankkii yhden jäsenen.
Kamarilaiselle on rakennettava tukiverkko yrityksistä, senaattoreista ja muista toimijoista
Kannattaa kehittää samanhenkisten viihtymistä.
Uudistajille on annettava järjestössä nopeasti vastuuta.
On korostettava paikallista toimintaa.
Jokaisen jäsenen on sitouduttava jonkinlaiseen ponnistukseen joka vuosi.
Järjestöjen välistä yhteistyötä kannattaa lisätä (Leijonat, Rotaryt, Kauppakamari, Yrittäjä

Senaattorit voisivat ohjata työpaikaltaan uusia jäseniä kamareihin.
Jokainen senaattori tuo kamariin yhden jäsenen.
Senaattoreiden ja kamarilaisten tulisi tuntea toisensa paremmin.
Kummitoimintaan kannattaa panostaa.
Kansainvälisiä uramahdollisuuksia on kehitettävä.
Jäseniä on aktivoitava kansainväliseen toimintaan.
On huolehdittava, ettei "perälauta vuoda"; jäsenpysyvyyteen on panostettava.
Tarvitaan vuosittainen kärkikoulutustapahtuma nostamaan profiilia.

26. Nuorkauppakamaritoiminnan tulee olla innovaatiokulttuurin lipunkantaja.

Factor scores
E2
E3
1
0.81 0.81
2
0.75 0.75
3
0.81 0.80
4
0.77 0.77
5
0.75 0.75

E2: measurement errors are uncorrelated (assumed in factor model)
E3: measurement errors may correlate (more general model)

Unweighted sum of all items
E2
E3
Cronbach’s alpha
0.96 0.96
0.95

Factor images
E2
E3
1
0.96 0.96
2
0.95 0.95
3
0.96 0.96
4
0.96 0.96
5
0.94 0.94

/RELIAB CORR.M,AFACT.M,MSN.M
Reliabilities of measurement scales by Tarkkonen’s method, which
supersedes Cronbach’s alpha (see RELIAB? for more information)
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On korostettava paikallista toimintaa.
Kannattaa kehittää samanhenkisten viihtymistä.
Jäykistely on saatava pois kokouksista.
Jokainen jäsen hankkii yhden jäsenen.
Oppimisen tulee olla hauskaa.
Työn vastapainoksi jäsenille on opetettava käytännön taitoja (tanssiminen, purjehtiminen jn
Kamarilla pitäisi olla oma kerhotila.
Järjestöjen välistä yhteistyötä kannattaa lisätä (Leijonat, Rotaryt, Kauppakamari, Yrittäjä
On kehitettävä tuote-/palvelusalkku, jolla kamarit voivat helposti rahoittaa toimintansa.
Jokaisen jäsenen on sitouduttava jonkinlaiseen ponnistukseen joka vuosi.
Uudistajille on annettava järjestössä nopeasti vastuuta.
Yhteisten arvojen korostaminen ja toimiminen niiden pohjalta.
Nuorkauppakamaritoiminnan hyödyt on tuotava selkeämmin esille.

NKK-mielikuvaa on kehitettävä työnantajien joukossa.
Toiminnan näkyvyyttä on lisättävä mediassa.
Kumppanuudet elinkeinoelämän kanssa ovat tärkeitä.
Kumppanuudet korkeatasoisten toimijoiden kanssa (esim. yliopistot) tuovat laatua myös kamar
On panostettava yli kamari-, järjestö- ja sektorirajojen meneviin projekteihin.
Korkean tason seminaarit ulkopuolisille on rahoituskeino.
Tarvitaan vuosittainen kärkikoulutustapahtuma nostamaan profiilia.
Yhteiskunnalliset yhteistyöhankkeet vievät myös oman toiminnan ulos kuoresta.
Jokainen senaattori tuo kamariin yhden jäsenen.
On pystyttävä myös lopettamaan aikansa eläneitä hankkeita.
Ajan hengen kytkeminen paremmin nuorkauppakamaritoimintaan.
Nuorkauppakamaritoiminnan tulee olla innovaatiokulttuurin lipunkantaja.
On huolehdittava, ettei "perälauta vuoda"; jäsenpysyvyyteen on panostettava.
Sosiaalisen median käyttö on mahdollisuus.
NKK on leivottava sisään paikkakunnan strategiaan.
Panostamalla kuukausikokousten sisältörikkauteen lisätään kiinnostusta.
On järjestettävä business-treffejä, josta saadaan lisäarvoa työhön.
Nuoret yrittäjät on saatava mukaan.
Senaattoreiden ja kamarilaisten tulisi tuntea toisensa paremmin.
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Jäseniä on aktivoitava kansainväliseen toimintaan.
Kansainvälinen verkostoituminen on Nuorkauppakamarin puitteissa mahdollista.
Kansainvälisiä uramahdollisuuksia on kehitettävä.
Senaattorit voisivat ohjata työpaikaltaan uusia jäseniä kamareihin.
Kummitoimintaan kannattaa panostaa.

Nuorkauppakamari luo verkottumisen mahdollisuuksia.
Toimimalla yhdessä uudet tuttavuudet syvenevät ystävyyksiksi.
Nuorkauppakamaritoiminnassa on mahdollisuus kehittyä johtajana.
Verkottumisen kautta syntyy hyötyjä ja uusia asiakkuuksia.
Korkeatasoiset juhlat ja yhdessäolo saavat viihtymään.

Ulkopuolisten arvostus on haettava korkeatasoisen tekemisen kautta.
Jäsenkriteerit on määriteltävä selkeämmin.
Kannattaa panostaa sosiaalisten taitojen kehittämiseen uudelle tasolle.
Innostus lisääntyy, jos toiminnan tason rimaa kohotetaan kunnolla.
Oma osaamispääoma karttuu erityyppisissä koulutustilaisuuksissa.
On lisättävä työkaluja, joilla menestytään työssä.
Brändin kehittämiseen on panostettava.
On korostettava tekemällä oppimisen (Learning by Doing) mahdollisuuksia Nuorkauppakamarissa
Kamarilaiselle on rakennettava tukiverkko yrityksistä, senaattoreista ja muista toimijoista

Senaattorien yhteistyö on tehtävä alueelliseksi.
Projekteja pitää priorisoida - muuten voimavarat hajaantuvat liiaksi.
Kamareiden keskinäistä yhteistyötä on lisättävä.
Aitoon kommunikaatioon ja ihmisten välisiin kontakteihin on panostettava.
Järjestöosaaminen kehittyy vuoden mittaisissa viroissa.

Factor scores
E2
E3
1
0.81 0.81
2
0.86 0.86
3
0.84 0.84
4
0.79 0.79
5
0.81 0.81

E2: measurement errors are uncorrelated (assumed in factor model)
E3: measurement errors may correlate (more general model)

Unweighted sum of all items
E2
E3
Cronbach’s alpha
0.98 0.98
0.97

Factor images
E2
E3
1
0.97 0.97
2
0.97 0.97
3
0.97 0.97
4
0.97 0.97
5
0.97 0.97

/RELIAB CORR.M,AFACT.M,MSN.M
Reliabilities of measurement scales by Tarkkonen’s method, which
supersedes Cronbach’s alpha (see RELIAB? for more information)
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Suomen Nuorkauppakamarit ry

NUORKAUPPAKAMARIN
VIA JC-PAKKI

ESIPUHE

Kädessäsi oleva strategiapaketti, VIA JC-Pakki, on yli vuoden kestäneen työn tulos. Ylpeänä voin todeta, että
Suomen Nuorkauppakamarit ovat kääntäneet uuden, menestyksekkäämmän sivun toiminnassaan. Tarjoamme tätä
menestystä myös kaikille sen jäsenille ja kamareille.
Onnittelen Sinua päätöksestäsi ja halustasi kehittää itseäsi ja kamariasi. Tulet huomaamaan, että voit soveltaa
strategiapaketissa olevia asioita niin yksityis- kuin työelämässäkin. Sen sisältö on vapaasti muokattavissa oman
kamarisi tarpeisiin; pyörää ei tarvitse keksiä joka vuosi uudelleen.
Kehittämällä omaa kamariasi, kehität samalla Suomen Nuorkauppakamareita ja näin varmistat omalla merkittävällä
panoksellasi sen, että olemme olemassa hyvävoimaisena seuraavat 50 vuotta!
Kiitän vanhempaa konsulttia, senaattori Arto Kauppista VIA Groupista, joka on toiminut mentorina koko tämän
menestyksekkään matkan, joka jatkuu edelleen.
Rajamäessä 8.4.2008
JJ Lihr
Kansallinen puheenjohtaja 2008
Suomen Nuorkauppakamarit ry

JC-strategiatyökalut on uudistettu
Toimin Keskusliiton varapuheenjohtajana (EVP IND) vuonna 1996. Vaalilupaukseni oli luoda nuorkauppakamareille
strategiatyökalut. Syksyllä 2006 painettiin ensimmäinen JC-strategiakalupakki, jota on käytetty vuosittain paljon mm. Future
Chapterissa. Myös joitakin kamarikohtaisia ”Mini Future Chaptereita” on vuosien mittaan toteutettu.
Tämä kädessäsi oleva uusittu JC-strategiakalupakki, VIA JC-pakki, poikkeaa edellisestä niin paljon, ettei vertailuja siihen voi
tehdä. VIA JC-pakki on tulevaisuuslähtöinen strategiatyökalu nopeasti muuttuvaan ympäristöön. On tärkeää siirtää katse
menneistä menestyksen tai tappioiden vuosista tulevaisuuteen. Sieltä löytyy kaikille kamareille mahdollisuuksia kun vain
malttaa pysähtyä hetkeksi niitä poimimaan. Ahdingosta nouseminen on työlästä, mutta menestyvää kamaria ei pelasta mikään,
jos strategisen ajattelun tilalla on vauhdin hurma.
Kun kamari on löytänyt omat mahdollisuutensa, on niiden hyödyntäminen kyettävä muuttamaan toiminnaksi.
Nuorkauppakamari on johtamiskoulutusjärjestö. VIA JC-pakki auttaa muokkaamaan tulevaisuuden mahdollisuudet johdettaviksi
konkreettisiksi asioiksi. Järjestöjohtaminen saa pitkäjänteisyyttä ja linjakkuutta. Tämä auttaa vuosittain uudistuvaa kamarin
hallitusta pitämään kamarinsa menestyksen suunnan ja vauhdin kohdallaan. Nuorkauppakamarin VIA JC-pakkia soveltamalla
tulee JC-johtamisesta johtamiskokemus, josta on hyötyä myös työelämässä riippumatta siitä, oletko esimies vai
asiantuntijatehtävissä.
Tämän työkalun Nuorkauppakamareille teki mahdolliseksi jo 1970 luvulla alkanut yhteistyö VIA Groupin ja
Nuorkauppakamareiden välillä. Suomalaisilla nuorkauppakamareilla on oikeus käyttää näitä sivuja vain ja ainoastaan oman
toimintansa kehittämiseen. Kaikenlainen muu käyttö edellyttää kirjallisen luvan copyrightin omistajalta VIA Consulting YVG
Oy:ltä. Kamareiden käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi ja vahvistetaan vuosittain Suomen Nuorkauppakamareiden kanssa.
Toivotan mielenkiintoisia ja antoisia hetkiä VIA JC-pakin käytössä ja soveltamisessa käytäntöön.
Arto Kauppinen
senaattori 52661

NUORKAUPPAKAMARIN STRATEGIAPROSESSI – VIA JC-PAKKI
1.

Toimintaympäristön muutosvoimat
Vaikutusten arviointi

2.

Nuorkauppakamarin missio

3.

Visioiden valitseminen

4.

Visioiden kausaalianalyysi

5.

Visioiden tahtotilan määrittäminen

6.

Uuden strategisen profiilin luominen

7.

Visiokohtaiset strategiset valinnat

8.

Kamarin toimintamalli

9.

Kamarin strategiset mittarit ja niiden roolittaminen

10.

Tuloskortti ja toimintasuunnitelma

Muutosvoimat
• Teknologiassa tapahtuvat muutokset
» Tietotekniikka muuttaa vuorovaikutusta
• Taloudessa tapahtuvat muutokset
» Kokouskustannukset nousevat
» Yhteistyökumppaniraha on tiukassa
• Yhteiskunnalliset muutokset
» Väestön ikääntyminen ja keskittyminen
• Muutokset jäsenistössä
» Koulutustaso nousee
» Harrastusvaihtoehtojen määrä lisääntyy
• Kansainvälistyminen

Muutosvoima
Muutosvoima: TIETOTEKNIIKKA MUUTTAA VUOROVAIKUTUSTA
A. Miten muutos vaikuttaa
järjestötoimintaan?

￭
￭
￭
￭

Tietotekniikka mahdollistaa reaaliaikaisen yhteydenpidon.
Mahdollistaa verkostojen rakentamisen nettiin.
Kustannussäästöt (ei tarvitse matkustaa, kokoustaa ym. niin paljoa).
Henkilökohtaiset face-to-face –kontaktit vähenevät.

B. Kuinka muutos vaikuttaa ￭ www-sivut markkinointikanavana (esim. jäsenhankinnassa).
￭ Netti yhdistää jäsenet ympäri maailmaa.
meidän asiakaspintaan?

C. Millaisia uusia palveluita
ja konsepteja on
kehitettävä?

￭ SNKK:n www-sivujen päivitys Æ tehokkaammin hyötykäyttöön
• Keskustelupalstat
• Blogit
• Kyselyt
￭ Mobiilitekniikan hyödyntäminen
￭ Kokoustekniikat (esim. sähköinen äänestysmenettely)

D. Millaista uutta osaamista ￭ www-sivujen päivitysosaaminen
￭ Keskustelupalstojen, kyselyjen ym. käyttöön liittyvä osaaminen.
ja kyvykkyyttä on
￭ Kokoustekniikkaan liittyvä osaaminen.
kehitettävä?

Muutosvoima
Muutosvoima: KOKOUSKUSTANNUKSET NOUSEVAT
A. Miten muutos vaikuttaa
järjestötoimintaan?

￭ Osallistumisaste laskee (nykyiset jäsenet)
￭ Mukaan lähtö kynnys nousee (mahdolliset uudet)
￭ Tapahtumien järjestäjät harvenevat.

B. Kuinka muutos vaikuttaa ￭ Kustannukset nousseet Æ osallistujia vähän
￭ Yhteistyökumppanit ”maksavat” meille enemmän.
meidän asiakaspintaan?

￭ Suhteellinen määrä yhteistyökumppanisessa kasvanut.

C. Millaisia uusia palveluita ￭ Laatu / hinta suhteutetaan tapahtumaan.
￭ Majoituksen irrottaminen kokouspaketista.
ja konsepteja on
kehitettävä?

D. Millaista uutta osaamista ￭ Neuvottelutaidon koulutus
ja kyvykkyyttä on
kehitettävä?

Muutosvoima
Muutosvoima: YHTEISTYÖKUMPPANIRAHA TIUKASSA
A. Miten muutos vaikuttaa
järjestötoimintaan?

￭ Oma raha enemmän liossa Æ kokouskustannukset kasvavat tätäkin kautta.
￭ Toiminnan ja tapahtumien karsiminen Æ järjestön haluttavuus laskee.

B. Kuinka muutos vaikuttaa ￭ Referenssien puute laskee edelleen meidän haluttavuutta.
￭ Arvontuottamiskyky laskee
meidän asiakaspintaan?
￭ Mukanaolo, osallistuminen kallistuu.

C. Millaisia uusia palveluita ￭ Laatu vs. hinta suhteutettava järkevämmäksi.
￭ Koulutustarjonta ja kv-tapahtumat enemmän esiin kumppanuuksissa.
ja konsepteja on
￭ Kumppaneiden rooli uusittava.
kehitettävä?

D. Millaista uutta osaamista ￭ Myyntikoulutusta (neuvottelu).
￭ Yhteistyökumppanuuspakettien rakentaminen.
ja kyvykkyyttä on
￭ Jäsentietokannan ja sen lapittelu markkinointitarkoituksiin (esim. toimialaluokitukseen
kehitettävä?
rakentaminen).

Muutosvoima
Muutosvoima: VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN JA KESKITTYMINEN / KANSAINVÄLISTYMINEN
A. Miten muutos vaikuttaa
järjestötoimintaan?

￭
￭
￭
￭
￭
￭

Ikääntyminen: vapaa-aikaa enemmän ja vaikea käyttää sitä.
Varakkaampi asiakaspinta Æ vaativimpia.
Toiminnan muuttumattomuus (mallit, tavat).
Muuttovoittoalueilla: tarjonnan monipuolistuminen.
Muuttotappioalueilla järjestötoiminta vähenee.
Jäsenpotentiaalin väheneminen.

B. Kuinka muutos vaikuttaa ￭ Seniorikerhot.
￭ JC viranpuolessa iäkkäät ihmiset Æ homma jää kesken Æ jatkuvuus vaarassa.
meidän asiakaspintaan?
￭ Väki vähenee Æ kamareita hämää / ei näkyvää vaikutusta jäsenmäärässä
muuttovoittoalueilla.

C. Millaisia uusia palveluita ￭ Tarjonta monille Æ seksikkyys, oikeat välineet.
￭ Tunnettuuden kasvattaminen.
ja konsepteja on
￭ Yhteistyötä kaikkien välillä (yhteistyökumppani, )
kehitettävä?
￭ Maahanmuuttajat ??
￭ Vertaistuki (nuorisoakatemia)

D. Millaista uutta osaamista ￭ Joka alan osaamista
￭ Kyky ymmärtää kokonaisuuksia (ihmiset, organisaatio).
ja kyvykkyyttä on
￭ Uusien viestintävälineiden käyttöönotto.
kehitettävä?
￭ Tuotteiden päivittäminen.

Muutosvoima
Muutosvoima: MUUTOKSET JÄSENISTÖSSÄ / HARRASTUSVAIHTOEHTOJEN MÄÄRÄ LISÄÄNTYY
A. Miten muutos vaikuttaa
järjestötoimintaan?

￭ Järjestö- ja yhdistyskenttä on monipuolistunut ja segmentoitunut.
￭ Lyhytkestoisuus lisääntynyt.
￭ Yksittäisten järjestöjen jäsenmäärät (ei + 60v.) vähentyneet.

B. Kuinka muutos vaikuttaa ￭ Halu sitoutua pitkäksi aikaa vähentynyt.
￭ Vaatimukset perhe-elämän laatuun kasvaneet
meidän asiakaspintaan?

￭ Useampia yhteistyökumppanuuksien haluajia.
￭ Koejäsenyyden roolin kehittäminen houkuttelevaksi.

C. Millaisia uusia palveluita ￭ Brändäys – selkeä kuva mitä voidaan tarjota (hyöty & verkosto) Æ viestin ja
mahdollisuuksien esilletuonti.
ja konsepteja on
￭
Tunnettuuden lisääminen – positiivinen julkisuus.
kehitettävä?

D. Millaista uutta osaamista ￭ Selkeät esitykset yhteistyökumppanuuksista
￭ Kohdennettu kontakti yhteistyökumppaneille.
ja kyvykkyyttä on
￭ ”JCI Light” kevennetty ”jäsenyys”: sidosryhmien työntekijöitä, yrittäjiä jne. jotka mukana
kehitettävä?
koulutuksissa, verkostossa ja tilaisuuksissa.
￭ Jäsenhankintakonsepti.

Muutosvoima
Muutosvoima: MUUTOKSET JÄSENISTÖSSÄ / KOULUTUSTASON NOUSU
A. Miten muutos vaikuttaa
järjestötoimintaan?

￭ Harrastus- ja järjestötoiminnasta ei haeta kouluttautumista.

B. Kuinka muutos vaikuttaa ￭ Henkilöt ovat kilpailukykyisempiä globaaleilla työmarkkinoilla.
￭ Yrittäjät ja pk-yritysten työntekijät jäävät suuryritysten koulutusohjelmissa olleista jälkeen.
meidän asiakaspintaan?

C. Millaisia uusia palveluita ￭ Eri ryhmille tarjolla räätälöityjä koulutuksia ottaen huomioon koulutustaustan ja
koulutusmahdollisuudet työelämässä.
ja konsepteja on
￭ Käytännössä hyödyllisiä koulutuksia – koulutusten sertifiointi ja paketointi.
kehitettävä?

D. Millaista uutta osaamista ￭ Jäsentaustan selvittäminen.
￭ Jäsenten koulutustarpeiden selvittäminen.
ja kyvykkyyttä on
￭ Hyvien yhteistyökumppaneiden hankkiminen ja hyödyntää jäsenistön sisällä olevaa
kehitettävä?
kouluttaja-ammattitaitoa.

MUUTOSVOIMA
Muutosvoima: KANSAINVÄLISTYMINEN
A. Miten muutos vaikuttaa
järjestötoimintaan?

￭
￭
￭
￭

Kulttuurien rikkaus.
Uuden ajattelut (tavat) toimintatavat.
Kommunikaatiohaasteet.
Kohderyhmä kasvaa.

B. Kuinka muutos vaikuttaa ￭ Eri kulttuurien hyväksyminen.
￭ Poismuutto (ulkomaan komennukset) puolin ja toisin.
meidän asiakaspintaan?
￭ Luo verkostoja.

C. Millaisia uusia palveluita ￭ Monikielisyys viestinnässä ja toiminnassa.
￭ Eri kulttuurien huomioiminen.
ja konsepteja on
kehitettävä?

D. Millaista uutta osaamista ￭ Kielikoulutusta.
￭ Globaaliajattelua.
ja kyvykkyyttä on
￭ Toimiva sähköinen viestintä tiedon ajankohtaisuus.
kehitettävä?
￭ Busineksen kehittäminen.

Muutosvoima-analyysin
yhteenveto

Johtopäätökset muutosvoimien vaikutuksista
A. Miten muutos vaikuttaa
järjestötoimintaan?

B. Kuinka muutos vaikuttaa
meidän asiakaspintaan?

C. Millaisia uusia palveluita
ja konsepteja on
kehitettävä?

D. Millaista uutta osaamista
ja kyvykkyyttä on
kehitettävä?

Nuorkauppakamarin
missio

Missio
Nuorkauppakamari tarjoaa jäsenilleen
unohtumattomia kokemuksia,
henkilökohtaista kasvua sekä
uusia taitoja kansainvälisessä
business- ja ystäväverkostossa.

Missio-workshop
Kamarin missio

Nuorkauppakamarin visiot

Visioelementit, joille tahtotila määritetään
Jotta suomalainen nuorkauppakamaritoiminta olisi erinomaisella tasolla
vuonna 2011, niin mistä asioista (otsikkotasolla) Suomen
Nuorkauppakamarien johdolla pitäisi olla yhteinen näkemys (Visio).
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Imagovisio
Kansainvälisyysvisio
Talousvisio
(Yhteiskunnallinen) Vaikuttajavisio
Jäsenvisio (määrä, laatu)
Koulutusjärjestövisio
Verkottumisvisio
Kumppanivisio
Kamaritoimintavisio

Visio-workshop
Visioelementtien listaus

Visio-otsikoiden
kausaalisuus
8

3

5

Imagovisio

0

5

Kamaritoimintavisio
1

3

Kansainvälivyysvisio

7

0
Kumppanivisio

4

4

8

Talousvisio

5

Verkottumisvisio

Vaikuttajavisio
Kouluttautumisvisio
6

2

Jäsenvisio

3

5

3

Visio-otsikoiden kausaalisuus

Voimakkaat syytekijät:

JOHTOPÄÄTÖKSET

8

0

Kamaritoimintavisio

6

2

Kouluttautumisvisio

Keskivahvat syytekijät:

JOHTOPÄÄTÖKSET

5

3

Kansainvälisyysvisio

5

3

Vaikuttajavisio

4

4

Verkottumisvisio

3

5

Jäsenvisio

3

5

Imagovisio

Lopputulokset:

JOHTOPÄÄTÖKSET

1

7

Kumppanivisio

0

8

Talousvisio

Voimakkaat syytekijät:

JOHTOPÄÄTÖKSET

Keskivahvat syytekijät:

JOHTOPÄÄTÖKSET

Lopputulokset:

JOHTOPÄÄTÖKSET

Visiotavoitteet

Visio-workshop
Visioelementit

Miltä onnistuminen näyttää?

Talousvisio

– Yhteistyökumppanit rahoittavat toimintaamme 70%, jossa kasvua edellisestä
vuodesta 19%
– Sijoitusomaisuuden tuotto on ylittänyt tavoitteemme 2,5%
– Yhteistyökumppaneiden ansiosta voimme edelleen säilyttää jäsenmaksun 38 €
– Saimme taas maailman parhaan ”Talous –NOM” –palkinnon (edellinen v. 2007)

Kumppanivisio

– Kumppanisopimusten summa on 300.000 €
– Uusia yhteistyökumppanisopimuksia on solmittu 4 kpl, vanhat kumppanit 15 kpl
jatkavat edelleen
– Kumppanit ovat yhtä lukuun ottamatta tyytyväisiä tavoitteiden toteutumiseen

Visio-workshop
Visioelementit

Miltä onnistuminen näyttää?

Kamaritoimintavisio

– Suomessa on 100 aktiivista toimivaa kamaria, joissa on vähintään 30 jäsentä
– Jokaisesta kamarista on edustus kansallisissa ja kansainvälisissä kokouksissa

Kouluttautumisvisio

– Koulutuksemme tukevat henkistä kasvua
– Jäsenemme saavat onnistumisen kokemuksia toimimalla eri tilanteissa ja
tehtävissä
– Suomessa on kansainvälisiä kouluttajia?
– LI:n rooli (CLT, IG, ITF, LNT)?
– Koulutusyhteistyökumppaneiden rooli?

Visio-workshop
Visioelementit

Miltä onnistuminen näyttää?

Kansainvälisyysvisio

–
–
–
–
–
–
–

Vaikuttajavisio

– Nuorkauppakamarit järjestävät vuosittain vähintään 2 yhteiskuntaa kehittävää,
valtakunnan uutiskynnyksen ylittävää projektia
– Kamaritoiminta kattaa koko maan
– Vaikuttavuus yhteiskuntaan?

Suomalainen nuorkauppakamaritoiminta on kansainvälisesti arvostettua
Suomalaiset JC:t osallistuvat ja verkostoituvat aktiivisesti kv-tapahtumissa
Puolella kamareista on toimivaa twinning –yhteistyötä
Suomi on aina vähintään 3 suurimman delegaation joukossa
KV – johtajat?
FLC 1?
Monikulttuurisuus?

Visioworkshop
Visioelementit

Miltä onnistuminen näyttää?

Verkottumisvisio

– Jäsenemme ovat saaneet toimintamme kautta lisää ystäviä ja business –
kontakteja X p. asteikolla 4 - 10

Jäsenvisio

– Meillä on 3.500 jäsentä
– Jäsenprofiilimme koostuu johtavassa asemassa olevista sekä oman alan
erityisosaajista

Visio-workshop
Visioelementit

Miltä onnistuminen näyttää?

Imagovisio

– Mitattujen mediaosumien määrä kasvoi 15% ja on kuluvana vuonna 27.000 kpl
– Valtakunnallisessa järjestötutkimuksessa SNKK nousi tunnettuudessa sijalle 1
– Taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa kohderyhmälle 25 – 39 v. NKK sai
arvosanan x

Visio-workshop
Visioelementit

Miltä onnistuminen näyttää?

Visio-workshop
Visioelementit

Miltä onnistuminen näyttää?

Visio-workshop
Visioelementit

Miltä onnistuminen näyttää?

Visiolähtöiset strategiat

Neljä ratkaisevaa kysymystä

Uuden strategisen profiilin luominen
LUO: Mitä aivan uusia tekijöitä järjestötoimintaan
pitäisi luoda?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uudenlaisia yhteistyökumppanuuksia
Kumppanuuspaketti
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen – uudet väylät
Viestintä –ja markkinointistrategia
Systemaattinen kouluttajavalmennus
Suunnitelmallinen jc-rekrytointi
Kummiyrityksiä ja –organisaatioita
Virtuaalikamari
Kamara FC
2 vuoden JCI -pestejä
Kokouksille hintakatto

LOPETA:
Mitä järjestötoiminnassa annettuina tekijöinä
annettuja pitäisi lopettaa?
•
•
•
•
•
•

Aikapulasta nariseminen
Juopottelu ja huono käytös
Konferenssit
Kuihtuvat kamarit
Tulojuhlat TOYF
Tapahtumien ylihinnoittelu

LISÄÄ: Mitä sellaista meidän pitäisi korostaa
tavallistakin enemmän, jota järjestötoiminnassa
yleisestikin on?

•
•
•
•
•
•
•
Uusi ••
strateginen •

profiili

Asiantuntijakoulutusta
Koejäsenten huomiointi – ujo-illat
3 tunnin kokemuskoulutuksia – mm. Etikettikoulutus
Profiilin korostamista
Johtajuuskoulutus
Yhteiskuntaan positiivisesti vaikuttavat projektit
Perheenjäsenille toimintaa
Kansainvälisyyttä – avoin tiedotus suomesta ulos
Aikaa järjestön kehittämiseen
Kouluttajille koulutusmahdollisuuksia

VÄHENNÄ:
Mitä tulisi tehdä vähemmän kuin järjestöissä
keskimäärin?
•
•
•
•
•
•
•
•

Hallinnon yksinkertaistaminen
Hallituspaikkoja
Kokouksiin käytettävä aika
Talkootyö
Juhlat
Mitäänsanomattomat kurssit
Projektien määrä
Johtajuuden korostaminen

Neljä ratkaisevaa kysymystä

Uuden strategisen profiilin luominen
LUO: Mitä aivan uusia tekijöitä toimintaan

LISÄÄ: Mitä meidän pitäisi lisätä sellaista,

pitäisi luoda?

jota toiminnassa yleisestikin on?

LOPETA: Mitä toiminnassa yleisesti
hyväksyttyjä tekijöitä pitäisi lopettaa?

Uusi
strateginen
g
profiili

VÄHENNÄ:
Mitä yleisesti toiminnassa
olevia tekijöitä pitäisi vähentää?

Strategiset valinnat

Visiot ja visiovetoiset strategiat
Talousvisiot

Talousstrategiat

1. Suomen Nuorkauppakamarit ￭ Sijoitusomaisuuden hoitoa ammattilaisten toimesta
ry on vakavarainen

2. Taloutemme nojaa
￭ Jäsenmaksujen ennakointi ja tulevaisuuden kartoittaminen
kolmeen vahvaan osa￭ Jäsenikäprofiilin luominen, seuranta ja päivittäminen
alueeseen:
￭ Yhteistyökumppanipakettien luominen
yhteistyökumppani-,
jäsenmaksu- ja
sijoitusomaisuuden tuottoihin

Visiot ja visiovetoiset strategiat
Kumppanivisiot

Kumppanistrategiat

1. Yhteistyökumppanuudet
ovat pitkäaikaisia ja niiden
hoito on suunnitelmallista

-

2. Meillä on optimaalinen
määrä pää- ja
projektiyhteistyökumppaneita
3. Kumppanit tukevat ja
kannustavat henkilöstöään
liittymään
nuorkauppakamariin

Yritykset voivat toteuttaa yhteiskuntavastuutaan kauttamme
Mittaamme säännöllisesti 2 kertaa vuodessa kumppanityytyväisyyttä
Sopimukset ovat vähintään kaksivuotisia
Räätälöidyt, vuorovaikutteiset yhteistyökumppanuudet win-win –
periaatteella
SG vastaa yhdessä DP:n kanssa kaikkien kumppanuuksien
hoidosta
Business partner forum
Yhteiskumppanimme ovat nuorkauppakamarin kanssa ja keskenään
yhteensopivat

Rekrytointi on osa kumppanuutta

Visiot ja visiovetoiset strategiat
Kamaritoimintavisiot

Kamaritoimintastrategiat

1. Suomalainen
nuorkauppakamaritoiminta
tarjoaa rajattomat
mahdollisuudet kehittää
itseään
2. Nuorkauppakamarilaiset
nauttivat yhdessä olosta ja
tekemisestä
3. Aktiivinen osallistuminen lisää
jäsenen itseluottamusta
sekä uskoa omiin piileviin
voimavaroihin ja kykyihin

￭ Ainutlaatuisten mahdollisuusalueiden täsmentäminen ja konkretisointi
￭ Rakennetaan mahdollisuuksien hyödyntämisen työkalupakki
￭ Monipuolinen, mielekäs toiminta luo edellytykset hyvälle
nuorkauppakamaritoiminnalle --> tämä on kaiken perustana!
￭ Itsensä likoon laittaminen ja osallistuminen hyödyttävät/ kehittävät niin
yksityis- kuin työelämässä.

Visiot ja visiovetoiset strategiat
Kouluttautumisvisiot

Kouluttautumisstrategiat

1. Nuorkauppakamari tarjoaa
jäsenilleen erinomaisen
mahdollisuuden kehittyä
kouluttajana / johtajana
kansallisesti ja kansainvälisesti
2. Yhteistyökumppanit ja kamarit
tuottavat järjestön käyttöön
ajankohtaisia ja mielenkiintoisia koulutuspaketteja
3. Kouluttautuminen
nuorkauppakamarissa lisää
henkilökohtaista kasvua

￭ Tehokas tiedottaminen eri kouluttautumismahdollisuuksista ja
niiden sisällön hyödyntämisestä
￭ Hankitaan koulutusyhteistyökumppaneita
￭ Koulutuspankki nettiin, sinne koulutuksen aiheet ja kouluttajat
￭ Johtaja- ja koulutusputken hyödyntäminen sekä muut
koulutustilaisuudet kamarissa, alueella, kansallisesti ja
kansainvälisesti

Visiot ja visiovetoiset strategiat
Kamaritoimintavisiot
Kansainvälisyysvisiot

Kamaritoimintastrategiat
Kansainvälisyysstrategiat

1. Suomalainen
nuorkauppakamaritoiminta on
tarjoaa
rajattomatarvostettua
kansainvälisesti
mahdollisuudet kehittää
itseään
2. Nuorkauppakamarilaiset
nauttivat yhdessä olosta ja
2. tekemisestä
Kansainväliset kokoukset,
tapaamiset ja projektit avaavat
3. Aktiivinen osallistuminen lisää
ovia toimia globaalisti
jäsenen itseluottamusta
sekä uskoa omiin piileviin
3. voimavaroihin
Suomen Nuorkauppakamarit
ja kykyihin
innostaa ja tukee jäseniään
hakemaan kansainvälisiä
virkoja ja tehtäviä JCI:ssa

? ￭Ainutlaatuisten
mahdollisuusalueiden
täsmentäminen
ja konkretisointi
Kannustetaan
ja valmennetaan tekijöitä
JCI:n tehtäviin
ja
virkoihin
Aktiivinenmahdollisuuksien
tiedottaminen kansainvälisyydestä
erilaisten
? ￭Rakennetaan
hyödyntämisen työkalupakki
tapahtumien ja koulutusten kautta
Aktiivinen tiedottaminen
Suomesta
JCI:lle
? ￭Monipuolinen,
mielekäs toiminta
luo edellytykset
hyvälle

nuorkauppakamaritoiminnalle --> tämä on kaiken perustana!
￭ Aktiivinen tiedottaminen JCI:n muista mahdollisuuksista
www.jci.cc
–sivujen hyödyntäminen
? ￭Itsensä
likoon laittaminen
ja osallistuminen hyödyttävät/ kehittävät niin
kuin työelämässä.
￭yksityisTiedotuksesta
ja markkinoinnista vastaa KPP KV
￭ Tiedon siirto aikaisemmilta suomalaisilta JCI-virkailijoilta
￭ KV-kouluttajien ja vieraiden aktiivinen kutsuminen Suomeen
￭ FLC tukee ja kannustaa (projektivastaava)

Visiot ja visiovetoiset strategiat
Jäsenvisiot

Jäsenstrategiat

1. Suomessa on vähintään
3.000 aktiivista
nuorkauppakamarilaista
2. Jäsenprofiilimme koostuu
johtavassa asemassa
olevista sekä oman alan
erityisosaajista
3. Jäsenten rekrytointi on
aktiivista ja tavoitteellista,
perehdyttäminen ja
kummitoiminta ovat
onnistuneet

￭ Uusien jäsenten perehdyttämiseen ajan tasalla olevat välineet
→ START, UJO,...
￭ Jäsenprofiilin aktiivinen seuraaminen ja markkinointi oikealle
kohdeyleisölle
￭ DP,IPP ja hallitus vastaa ja koordinoi

Visiot ja visiovetoiset strategiat
Mainevisiot

Mainestrategiat

1. Nuorkauppakamarijärjestö
on yhteiskunnallinen
vaikuttaja, jonka viesti ja
toiminta kiinnostavat
julkista sanaa ja
elinkeinoelämää
2. Kamarit hyödyntävät ja
tukevat järjestömme
mainetta laadukkaalla
toiminnallaan
3. Maineemme mahdollistaa
jäsenille sidosryhmien tuen
toimia järjestössämme

￭ Maine huomioidaan vaikuttamissuunnitelmaa tehtäessä
￭ Maine osana viestintästrategiaa
￭ Kärkiprojektien markkinointi
￭ Projektien hyödyntäminen
￭ Perheen tuki
￭ Työnantajan tuki

Visiot ja visiovetoiset strategiat
Vaikuttajavisiot

Vaikuttajastrategiat

1. Nuorkauppakamari on
haluttu ja arvostettu jäsen
vaikuttajafoorumeissa

￭ Vaikuttamissuunnitelman tekeminen
• Missä halutaan olla ja missä ei
• Mihin otetaan kantaa ja mihin ei

2. Nuorkauppakamarit
kehittävät yhteiskuntaa
vaikuttamalla paikallisesti
ja valtakunnallisesti
positiiviseen muutokseen
3. Nuorkauppakamari koetaan
tärkeänä osana
henkilökohtaista
vaikuttajaprofiilia

•
•
•

Kansalliset projektit
TOYP, TOYF, Pääteema, TI, Joulupuu, Vuoden positiivisin
suomalainen, Vuoden nuori johtaja
kamari- ja aluetapahtumat

•
•

Vaikuttajakoulu
Saatujen oppien hyödyntäminen

Visiot ja visiovetoiset strategiat
Verkottumisvisiot

Verkottumisstrategiat

1. Nuorkauppakamari edistää
merkittävästi
verkostoitumista

￭
￭
￭
￭

2. Kamarit ovat löytäneet
alueellisesta, kansallisesta ja
kansainvälisestä
yhteistoiminnasta uusia
ideoita toteutettavakseen
3. Jäsenemme verkottuvat ja
hyötyvät ystävä- ja
businessverkostoista
kansallisesti ja
kansainvälisesti

￭ Kuukausitapahtumien avaaminen muille
￭ Aluetapahtumien avaaminen muille
￭ Twinning-toiminnan aloittaminen/kehittäminen

Perustetaan JC –portaali intraan
Perustetaan JC –chat
Perustetaan palautelaatikko nettiin
JCI Business Corner

￭ Osallistuminen eri tapahtumiin

Visiolähtöiset strategiat
Visio

Strategiset valinnat

Visiolähtöiset strategiat
Visio

Strategiset valinnat

Visiolähtöiset strategiat
Visio

Strategiset valinnat

Visio- ja strategialähtöinen
toimintamalli

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n toimintamalli
Käynnistäjät

Mahdollistajat

Lisäarvon luojat

Lopputulemat

Yhteistyökumppanien
palaute

Kiinnostavat
kumppanuuspaketit ja
vuorovaikutteinen
toimintatapa

Pitkäaikaiset
tyytyväiset
kumppanuudet

Vakavarainen
keskusliitto

Visio- ja
strategialähtöinen
johtaminen

Jäsenrekrytointi

Aktiivinen
monialainen jäsenistö

Onnistunut jäsenen
perehdyttäminen
Tehokas
päätöksenteko

ITC-mahdollisuuksien
hyödyntäminen

Kouluttajakoulutus

JC-osaaminen ja
järjestöosaaminen

Jäsenpalaute

Järjestön sisäinen
yhteistyö

Kansainvälisten
mahdollisuuksien
hyödyntäminen
Kärkiprojektien
onnistuminen
Tehokas tiedottaminen
ja viestintä

Arvostettu
johtajuuden kehittäjä

Yksilön
henkilökohtainen
kehittyminen

Mielipidevaikuttaja
yhteiskunnassa

Lisäarvoa luova järjestötoimintamalli
Käynnistäjät

Mahdollistajat

Lisäarvon luojat

Lopputulemat

Visio- ja strategialähtöiset
mittarit

SNKK:n toimintamallin mittarit
Käynnistäjät

Mahdollistajat

Lisäarvon luojat

Lopputulemat

Jatkuva
kumppanipalaute

Kumppanipalautekysely

Monivuotisten
kumppaneiden kpl

JC-Johtamiskysely,
palaute johtamisesta

Uusien jäsenten
lukumäärä

Valmistelemattomien
asioiden tuominen
päätettäväksi 0 kpl

Uuden jäsenen
tyytyväisyyskysely

Osallistujien lkm.
Kokoukset, LOM,
PRES/LIO, PRES
Akatemia, FC,
koulutukset

Yhteistyökumppanisopimukset €
Jäsenmaksut €
Sijoitustuotot €
Sijoitusomaisuuden
markkina-arvon kasvu
€

TRAIN -koulutusten
osallistujamäärä
Osallistujapalaute
indeksi
CNT lkm
Kouluttajarekisterissä
olevien lkm
Jatkuva jäsenpalaute
Jäsenpalautekysely

Kv. virkailija 1 per 5 v.
Kv. kokousten
osallistujat lkm
Twinningtapaamiset lkm

JC-johtamiskysely,
ulkoinen kuva

Järjestökoulutusten lkm
ja laatu

Kärkiprojektien
suunnitelman mukainen
toteutus

SNKK mainekysely

Yhteistyössä tehtyjen
tapahtumien lkm ja
projektien lkm

Lehdistötiedotteet
lähetetyt/julkaistut
Meriitin suunnitelman
mukainen toimittaminen

Medianäkyvyys kpl
www-sivujen
kävijämäärä, kpl

Kotisivujen päivitys
viikoittain
Blogin ja Skypen
hyödyntäminen

Strategiset mittarit
Käynnistäjät

Mahdollistajat

Lisäarvon luojat

Lopputulemat

Mittareiden roolittaminen

Miten eri rooleja mitataan?
Energisoijat

Mahdollistajat

Lisäarvon
Luojat

NP

JC-Johtamisindeksi
Jäsenpalauteindeksi
Valmistelemattomien asioiden
tuominen
päätettäväksi 0 kpl

Kumppanipalaute
Uusien jäsenten lkm
Blogin ja Skypen
hyödyntäminen

Ylivuotisten
kumppaneiden kpl
ja
tyytyväisyysindeksi
Kv. virkailija 1 per5v

Yhteistyökumppanisopimukset €
(backup)
SNKK maineindeksi
JC -Johtamisindeksi

DP

Kumppanipalaute
JC–Johtamisindeksi
Jäsenpalauteindeksi
Jäsenpalaute
Valmistelemattomien asioiden
tuominen
päätettäväksi 0 kpl

Kumppanipalaute
Uusien jäsenten lkm
Blogin ja Skypen
hyödyntäminen

Ylivuotisten
kumppaneiden kpl
ja
tyytyväisyysindeksi
Kv. virkailija 1 per5v
Osallistujien lkm
PRES/LIO, PRES
Akatemia

Yhteistyökumppanisopimukset €
(päävastuu)
SNKK maineindeksi
JC -Johtamisindeksi

ROOLI

Lopputulemat

Miten eri rooleja mitataan?
ROOLI
EVP

NT

Lisäarvon
Luojat

Energisoijat

Mahdollistajat

Lopputulemat

Kumppanipalaute
JC–Johtamisindeksi
Jäsenpalauteindeksi
Jäsenpalaute
Valmistelemattomien
asioiden tuominen
päätettäväksi 0 kpl
TRAIN – koulutusten
osallistujamäärä
Osallistujapalauteind.
CNT lkm
Kouluttajarekisterissä
olevien lkm

Kotisivujen päivitys
viikoittain
Uuden jäsenen
tyytyväisyysindeksi
Blogin ja Skypen
hyödyntäminen

Kokousten
osallistujatyytyväisyys
Kärkiprojektin
suunnitelman mukainen
toteutus
Meriitin suunnitelman
mukainen toimittaminen

SNKK maineindeksi
JC -Johtamisindeksi

Kumppanipalaute
JC–Johtamisindeksi
Jäsenpalauteindeksi
Jäsenpalaute
Valmistelemattomien
asioiden tuominen
päätettäväksi 0 kpl

Kumppanipalaute
Blogin ja Skypen
hyödyntäminen

Monivuotisten
kumppaneiden kpl ja
tyytyväisyysindeksi

Yhteistyökumppanisopimukset €
Jäsenmaksut €
Sijoitustuotot €
Sijoitusomaisuuden
markkina-arvon
kasvu€
SNKK maineindeksi
JC -Johtamisindeksi

Miten eri rooleja mitataan?
ROOLI
VP

SG

Energisoijat

Mahdollistajat

JC–Johtamisindeksi
Jäsenpalauteindeksi
Jäsenpalaute
Valmistelemattomien asioiden
tuominen
päätettäväksi 0 kpl

Uusien jäsenten lkm
Blogin ja Skypen
hyödyntäminen
Alueen kotisivujen
päivittäminen
viikoittain
Yhteistyössä
tehtyjen
tapahtuminen lkm ja
projektien lkm

Kumppanipalaute
JC–Johtamisindeksi
Jäsenpalauteindeksi
Jäsenpalaute
Valmistelemattomien asioiden
tuominen
päätettäväksi 0 kpl

Kumppanipalaute
Kotisivujen
päivittäminen
viikoittainah
Blogin ja Skypen
hyödyntäminen

Lisäarvon
Luojat
Osallistujien lkm.
Konferenssit, LOM,
Twinningtapaamiset
lkm

Ylivuotisten
kumppaneiden kpl
ja
tyytyväisyysindeksi

Lopputulemat
SNKK maineindeksi
JC –
Johtamisindeksi
Medianäkyvyys kpl

Yhteistyökumppanisopimukset €
SNKK maineindeksi
JC -Johtamisindeksi

Miten eri rooleja mitataan?
ROOLI

GLC

CEA

Lisäarvon
Luojat

Energisoijat

Mahdollistajat

Lopputulemat

JC Johtamisindeksi
Valmistelemattomien asioiden
tuominen
päätettäväksi 0
kpl

Blogin ja Skypen
hyödyntäminen

Kärkiprojektien
suunnitelman
mukainen
toteutus

JC –Johtamisindeksi

JC Johtamisindeksi
Valmistelemattomien asioiden
tuominen
päätettäväksi 0
kpl
Jäsenpalaute

Blogin ja Skypen
hyödyntäminen

Kärkiprojektien
suunnitelman
mukainen
toteutus

SNKK
maineindeksi
JC Johtamisindeksi

Lisäarvon
Luojat

Lopputulemat

Kärkiprojektien
suunnitelman
mukainen toteutus
Lehdistötiedotteet
lähetetyt/julkaistut

Yhteistyökumppani
-sopimukset €
SNKK maineindeksi
Medianäkyvyys kpl

Miten eri rooleja mitataan?
ROOLI
KPP

Energisoijat

Mahdollistajat

JC Johtamisindeksi
Valmistelemattomien asioiden
tuominen
päätettäväksi 0 kpl
Jäsenpalaute

Blogin ja Skypen
hyödyntäminen

Miten eri rooleja mitataan?
Rooli

Energisoijat

Mahdollistajat

Lisäarvon luojat

Lopputulemat

Roolin mukainen
tuloskortti ja
toimintasuunnitelma

Tuloskortti 2008
Nimi:

JJ Lihr

Vastuualue: NP
Perspektiivi

Energisoijat

Lisäarvon
Luojat

Mahdollistajat

Lopputulemat

Mittarit
(Key performance
indicator, kpi)

1. JC–Johtamiskysely, palaute
johtamisesta
2. Jäsenpalautekysely
3. Valmistelemattomien
asioiden tuominen
päätettäväksi kpl

4. Kumppanipalaute
5. Uusien jäsenten lkm
6. Blogin ja Skypen
hyödyntäminen

7.Monivuotisten
kumppaneiden kpl
8. Tyytyväisyyskysely
kumppani
9. Kv-virkailija 1 per5v

10. Yhteistyökumppanisopimukset €(backup)
11. SNKK mainekysely
12. JC –Johtamiskysely,
ulkoinen kuva

Mittareille asetetut
tavoitetasot

1. JC–Johtamiskysely 3,5/5
2. Jäsenpalautekysely 3,5/5
3. Valmistelemattomien
asioiden tuominen
päätettäväksi 0 kpl

4. Kumppanipalaute 3,4/5
5. Uudet jäsenet/netto 100
6. Blogi-päivitys 4x/kk
Skype 10xTVK-kokous 10/10

7. Monivuotiset kumppanuudet
5/24
8. Tyytyväisyyskysely 4/5
9. Kv-virkailija henkilön
nimeäminen

10. Yhteistyökumppanisopimukset 120000€
11. SNKK mainekysely
3/5
12. JC –Johtamiskysely 3/5

1.Esimerkkinä
toimiminen
2. Avoimuus kaikessa
toiminnassa
3. Huolellinen
valmistautuminen
kokouksiin

4. Kumppaneista
huolehtiminen
5. Uusien jäsenten
sitoutus
6. Säännöllinen blogikirjoittaminen ja TVK:n
kokoukset alkavat
Skype-kokouksella

7. Tarjotaan win-win
tilanne
8. Kumppaneiden
huomioiminen
9. FLC-mentorointi

10. Akt. kontaktointi
11. Näkyminen medioissa
12. Asian esilletuominen

Toimenpiteet,
joilla tavoitteet
saavutetaan

Toimenpidesuunnitelma

Nimi:
Name:
JJ
Vastuualue:
Area:
NP

Toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan

Tärkeysjärjestys

1. NP kiertää aktiivisesti kamareissa
1. TVK:n ja hallituksen tapa toimia ja tehdä päätöksiä Æ sisäinen viestintä
2. KL näkyy ja kuuluu positiivisesti Æ tehtävään sitoutuminen, asiat hoidetaan ajallaan
2. KL avoin viestintä mm. info pj:lle, yleisinfo, blogit, liikkuminen kentällä
3. Raportointi ajallaan, jokainen valmistautuu ja valmistelee asiansa ennakkoon Skypekokouksessa
4. NP on yhteydessä pääyhteistyökumppaneihin esim. lounaspalaverit ja BPF
5. NP vierailee kamareissa kouluttaen ja kertoen Rajattomista Mahdollisuuksista
6. Säännöllinen kirjoittaminen jostakin aiheesta ja jäsenten keskustelupalsta aiheesta
6. TVK:n kaikki kokoukset alkavat tiistaisin klo 21-23 Skypellä Æ perjantaina jatkuu kokous
18-24
7. Sopimuksissa pyritään tilanteeseen, jossa kumppani kokee saavansa todellista hyötyä
Yhteistyöstä. Se, mitä luvataan, siitä pidetään kiinni.
8. Kumppaneihin ollaan säännöllisesti yhteydessä sovituin aikatauluin.
8. Kumppaneille tarjotaan keskenään verkostoitumista BPF
9. NP 99, NP 01, NP 04, JCI VP 06 Katri Salonen ja JCI VP 01Kimmo Toivakka mentoroivat
ja opastavat tulevaisuuden tekijöitä kv-areenoille. Jokaiselle tulee noin kaksi jc:tä
10. NP on tarvittaessa DP:n apuna kumppanineuvotteluissa.
10. Yhteistyökumppani-Board ideoi ja kehittää yhteistyökumppanimuotoja ja tapoja, jolla
pysytymme ylittämään kumppanuksiemme odotukset
11. Viestintästrategian mukaisilla kannanotoilla pyritään pääsemään medioihin sekä
tarvittaessa mediakontakteja ja näkyvyyttä ostamalla
12. Tuomme aktiivisemmin esille medioissa ja Pääteeman kautta
johtajakouluttajajärjestöämme esille.

9.
10.
3.
4.
11.
5.
6.
7.
1.

12.

2.
8.

Kuka
Tekee

Aloituspäivä

Päättymispäivä

Seuranta

NP

11/07
11/07
;;
;;
;;
;;
;;

12/08
12/08
;;
;;
;;
;;
;;
;;

kuukausit
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
,,
,,
,,

CEANIO

KL

SG

Lisäarvoa luova tuloskortti
Nimi:
Vastuualue:
Perspektiivi
Mittarit
(Key performance
indicator, KPI)

Mittareille asetetut
tavoitetasot

Toimenpiteet,
joilla tavoitteet
saavutetaan

Energisoijat

Mahdollistajat

Lisäarvon luojat

Lopputulemat

Toimenpidesuunnitelma
Toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan

Nimi:
Name:
Vastuualue:
Area:
Tärkeysjärjestys

Kuka
Tekee

Aloituspäivä

Päättymispäivä

Seuranta

Lisäarvoa luova tuloskortti
Nimi:
Vastuualue:
Perspektiivi
Mittarit
(Key performance
indicator, KPI)

Mittareille asetetut
tavoitetasot

Toimenpiteet,
joilla tavoitteet
saavutetaan

Energisoijat

Mahdollistajat

Lisäarvon luojat

Lopputulemat

Toimenpidesuunnitelma
Toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan

Nimi:
Name:
Vastuualue:
Area:
Tärkeysjärjestys

Kuka
Tekee

Aloituspäivä

Päättymispäivä

Seuranta

Nimi:
Name:

Päätöspöytäkirja
Päätökset

Vastuualue:
Area:

Vastuuhenkilö

Kenelle
tiedoksi

Käytettävät
resurssit

Aloitus
pvm

Valmis
pvm

SeuRanta

Westendinkatu 7, 02160 Espoo
Puh. 020 740 2800
www.viagroup.fi

Kirjan ovat sponsoroineet:

Kun tarvitset asiantuntevaa, tieteellistä ja luotettavaa
tilastollista mittausapua
ComPetit Consulting Oy
Marjut Grainger
marjut.grainger@survo.fi
puh. 050 67977

