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Lukuohje
Tämä on B alueen Suunta 2020 - suunnitelma, joka on tehty määrittämään 

alueen B pitkänaikavälin suuntaviivoja ja tavoitteita tuoden lisäarvoa toiminnalle. 

Suunta 2020 täydentää Suomen Nuorkauppakamareiden ja sen 

paikallisyhdistysten strategioita alueen B osalta. Alueen roolista johtuen 

toiminnan strategiset linjaukset tehdään Suomen Nuorkauppakamareiden ja sen 

jäsenyhdistysten strategioissa. Dokumentti ei ole velvoittava, mutta se täydentää 

alueen toimintaohjetta.

Tässä suunnitelmassa määritetään

- Aluetoimintaa ja sen päätöksentekoa ohjaavat arvot

- Aluetoiminnan tarkoitus (missio)

- Tahtotila vuodelle 2020 (visio)

- Tunnistetut vahvuudet ja kehittämisen painopistealueet

- Keskeiset yhteistyökumppanit, joiden kanssa toimimme alueena

Dokumentin loppuun (s.9) nämä on koottu tiivistelmäsivuksi.

Lukemisen helpottamiseksi tällainen informatiivinen  tieto on kirjoitettu kursiivilla.



Taustaa
Dokumentti sisältää erityisesti puheenjohtajille, aluetiimille ja muille 
viranhaltijoille hyödyllistä tietoa oman virkansa vuosisuunnittelun tueksi 
ja se tarjoaa myös koko jäsenistölle kattavan tietopaketin aluetoiminnan 
tavoitteista.

Suunnitelman tarkoituksena on tukea kamareita ja auttaa vastaamaan 
kamaritoiminnan yleisiin haasteisiin: osallistumisaktiivisuus, 
koejäsenten kotouttaminen, talous, kamarirajat ylittävä yhteistyö, 
virkojen houkuttelevuus ja kumppanihankinta.

Alue ja alueorganisaatio ovat kaksi erillistä käsitettä. Alue B on 13 

Nuorkauppakamarin yhteenliittymä ja alueorganisaatio on tiimi, jonka 

tehtävänä on toimia alueen toimintaohjeiden mukaisesti kamareiden 

tukena ja ”työrukkasena”.



Alueen yhteiset arvot

SÄILYTÄMME TASAPAINON
Tuotamme erilaisia elämyksiä huolehtimalla tasapainon säilymisestä tavoitteellisen ja vaikuttavuutta 
tuottavan toiminnan sekä vapaamuotoisen hauskanpidon välillä. 

TOIMINTAMME ON UUDISTUVAA JA TAVOITTEELLISTA
Tartumme yhdessä tilaisuuksiin, kokeilemme rohkeasti uutta ja suhtaudumme muutoksiin 

mahdollisuuksina. Tavoitteet, kuten tuloksellisuus, vaikuttavuus ja näkyvyys ohjaavat toimintaamme.

TEEMME YHDESSÄ
Yhteistä identiteettiä ja yhteisöllisyyttä luomme jakamalla avoimesti resursseja, tietoa sekä osaamista 
yhteistä hyötyä tavoitellen. Toimimme toisiamme kunnioittaen ja huolehdimme vastuistamme ja 
velvollisuuksistamme toisiamme sekä sidosryhmiämme kohtaan. 

Arvojen tarkoituksena on toimia alueen päätöksentekoa ja 

toimintaa ohjaavina ohjenuorina



Aluetoiminnan tarkoitus ja tahtotila

TOIMINNAN TARKOITUS
Alue B on yhteistyön ja johtajuuden kehittämisen verkosto, joka mahdollistaa jäseniä 

innostavan kamaritoiminnan ylläpitämisen

Toiminnantarkoitus (missio) vastaa kysymykseen ”miksi alue B on olemassa?” 
Alueen tarkoitus on tuoda kamarit yhteen ja tarjota jäsenistölle monipuolista toimintaa ja kannustava 
foorumi vertaisoppimiselle, yhteistyölle sekä tiedon ja käytänteiden jakamiselle. 

Tahtotila (visio) on tulevaisuuskuva, jota kohti olemme matkalla.
Tahtotilan toteutuessa olemme saaneet uusia kumppaneita, projekteja sekä jäseniä ja kamarirajat 
ylittävän yhteistyön ansiosta jokaisen jäsenen ulottuvilla ovat koko alueen tarjoamat mahdollisuudet 
riippumatta kotikamarin profiloitumisesta. 

TAHTOTILA
Vuonna 2020 ulkoisiin mahdollisuuksiin  tarttuminen ja tekemisen ilo ohjaavat 

toimintaamme ja olemme Suomen paras alue alueyhteistyön tekemisessä



Kohti tahtotilaa – Vastuut ja onnistumisen avaimet

ALUEORGANISAATIO ALUEEN KAMARIT

• Suunta 2020 tavoitteista viestintä, fiiliksen 
nostatus ja tavoitteisiin sitouttaminen

• Yhteistyön mahdollistaminen; tuki, ohjeistus 
ja tiedon välittäminen

• Ideariihien, virkakohtaisten tapaamisten ja 
alueen yhteisten tapahtumien koordinointi

• Toimia esimerkkinä, kannustaa ja mm. 
toteuttaa kamarivierailuja

• Suunta 2020 tuloksien seuranta ja 
jatkuvuuden varmistaminen 2016 – 2020

• Jäsenistön aktivointi ja ”asennekasvatus” 
sekä yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen

• Suunta 2020 tavoitteita tukevan toiminnan 
suunnittelu ja toteutus

• Tukea alueen kattavan kumppanitoiminnan 
kehittämistä

• Jatkuvuuden varmistaminen, jokainen 
perehdyttää seuraajansa

• Raportointi

Onnistumisen avaimet:
- selkeä työnjako alueorganisaation ja alueen kamareiden kesken

- avainhenkilöt ymmärtävät virkojensa kriittiset tehtävät 

- rivijäsenet tuntevat toiminnan keskeiset päämäärät.

- pohdimme yksilötasolla mitä minä voin tehdä tavoitteiden eteen?



Kohti tahtotilaa - Menestystekijät ja tavoitteet

IHMISET ALUEEN SISÄINEN 
TOIMINTA

ULOSPÄIN SUUNATTU 
TOIMINTA

Heterogeeninen ja aktiivinen 
jäsenistö, joka on sitoutunut 
yhteistyöhön ja yhteisiin tavoitteisiin.

Keskustelua, laatua, uudistumista, 
monipuolisuutta ja tekemisen iloa 
vaaliva kulttuuri

Tarvelähtöistä, houkuttelevaa ja 
kiinnostusta herättävää 

• Alueelle on syntynyt selkeä yhteinen 
identiteetti ja yhteishenki

• Yhteenkuuluvuuden tunne on korkealla

• Tekemisen ilo näkyy jäsenistön kasvoilla ja 
jokainen jäsen on innostunut ja sitoutunut 
toimintaan yhteisten tavoitteiden eteen, 
itselleen sopivimmalla tavalla

• Jäsenistöllä on yhteinen näkemys ja 
unelma tulevaisuudesta sekä halua toimia 
yhdessä ja uskallusta ottaa ja kantaa 
vastuuta yksilötasolla

• Tekemisen ilo on löytynyt tiimityön ja 
kamareiden välisen yhteistyön sekä 
monipuolisen ja tasapainoisen toiminnan 
kautta, joka tarjoaa ”jokaiselle jotakin”

• Kaikessa toiminnassa tähdätään 
korkeaan laatuun ja kaikki avainhenkilöt 
ymmärtävät virkojensa kriittiset tehtävät ja 
rivijäsenetkin tuntevat toiminnan keskeiset 
päämäärät.

• Sääntömääräisen toiminnan ohelle on 
järjestetty riittävästi tilaa yhteiselle 
ideoinnille ja vapaamuotoiselle 
keskustelulle, joka mahdollistaa toiminnan 
kasvattamisen ja uudistumisen jäsenistön 
verkostoitumisen kautta.

• Yhteistyössä eri kamareiden ja 
sidosryhmien kanssa toteutettu ulospäin 
suunnattu toiminta on lisääntynyt ja 
toiminnan vaikuttavuus pystytään 
todentamaan

• Toiminta saa säännöllisesti näkyvyyttä eri 
medioissa ja on paikallisesti näkyvää ja 
tunnettua

• Toiminnan ansiosta kamareilla on 
edellytyksiä valikoida sidosryhmänsä ja 
sen seurauksena on tavoitettu uusia 
jäseniä ja kumppaneita sekä saatu uusia 
projekteja ja 
varainhankintamahdollisuuksia.  

Tahtotilan saavuttamiseksi on valittu menestystekijät ja asetettu tavoitteita, 
jotka kuvaavat miltä alueen toiminta näyttää kun tahtotila on saavutettu. 



VUOSI
PAINO-

PISTEET
MITTARIT

2016

Suunta 2020 
jalkautus alueen  

kamareihin

1. Aluekokouksissa ja -tapahtumissa on riittävästi aikaa verkostoitua ja jakaa ideoita yli kamarirajojen (kyllä/ei)
2. Alueidentiteetti on kirkastettu (kyllä/ei)
3. Alueen koko jäsenistö tuntee Suunta 2020:n keskeisen sisällön ja tavoitteet (kyllä/ei)
4. Alueen kamarit tekevät yhteistyötä vuoden 2017 suunnittelussa (kyllä/ei)

2017

Yhteisten
käytäntöjen 

pilotointi

1. Suunta 2020 näkyy alueen kamareiden toimintasuunnitelmissa ja talousarvioissa (kyllä/ei)
2. Jokainen kamari on toteuttanut vähintään yhden koulutuksen/projektin/tapahtuman yhteistyössä alueen toisen 

kamarin kanssa (kyllä/ei)
3. Jokainen alueen kamari on toimittanut kaikista toteuttamistaan projekteista/tapahtumista mediatiedotteet 

paikallismedialle (kyllä/ei)
4. Aluekokouksissa ja -tapahtumissa on riittävästi aikaa verkostoitua ja jakaa ideoita yli kamarirajojen (kyllä/ei)

2018
Katse ulkoisin 

mahdollisuuksiin
1. ……
2. ….
3. …

2019
1. ……
2. ….
3. …

2020
1. ……
2. ….
3. …

Suunta-suunnitelman laatimishetkellä vuosien teemoittelu ja polku visiota kohti näyttää tältä. Matkalla 
muutoksia voi olla tarpeen tehdä vuositeemoihin, tavoitteisiin ja mittareihin. Tästä huolimatta kaikki 
menestystekijät ja yleiset tavoitteet on hyvä pitää kirkkaana mielessä koko ajan. 

Kohti tahtotilaa – Eteneminen ja seuranta





Kiitokset

Kiitos vuoden 2015 puheenjohtajille, varapuheenjohtajille, aluetiimille 

sekä kaikille muille Suunta 2020:n valmisteluun osallistuneille. Ilman 

teitä tämä ei olisi onnistunut!

Kiitokset aktiivisuudestanne Suunta 2020 työpajoissa Alueen Kick-

offissa, Tahkolla, Pres-akatemiassa ja Alueakatemiassa. Kiitokset 

myös niistä kymmenistä sähköposteista joissa olette jakaneet 

odotuksianne aluetoiminnan tulevaisuudelle.  

Kulkemamme matka on ollut huikea ja sen seurauksena meille on 

kirkastunut tarkoitus, suunta ja suunnitelma!


