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Omat ideat toiminnan kehittämiseksi ja valittujen painopistealueiden mukaisten toimien rikastaminen
Nimi: Heidi Jäntti
Tehtävän tarkoitus:
Tämän tehtävän tarkoituksena on ideoida, miten nuorkauppakamaritoiminnastamme voi tehdä strategisesti
entisestäkin vahvempaa käytännössä. Lisäksi tehtävässä ideat muutetaan konkreettisiksi tavoitteiksi, joita voit
hyödyntää hakemaasi virkaan liittyvän toimintasuunnitelman tekemisessä.
Ohje:
Tutustu Suomen nuorkauppakamarien strategiaan 2017-2020 (Liite: Suomen Nuorkauppakamarit ry,
Strategia 2017-2020).
Strateginen rikastaminen
Tarkentavat strategiset painopistealueet on määritetty vuodelle 2018. Tutustu näihin liitteessä:
“Strategiset painopistealueet vuonna 2018”, Lauri Valtonen.
PRES-Akatemiassa nuorkauppakamarien DP:t ja puheenjohtajat ovat käyneet läpi olemassa olevaa
nuorkauppakamaritoimintaa (projekteja, toimintoja, jne). He ovat miettineet, miten ne liittyvät kuhunkin
strategian kehitysohjelmaan. Tämän tuloksena on syntynyt kuvaus mihin kansallisen strategian
kehitysohjelmiin kuuluvista / ehdotetuista toiminnoista ja aktiviteeteistä. Tutustu tähän liitteeseen:
Strateginen salkkuleikki – PRES-Akatemia 2017 (PRES-Akatemian-Strateginen-salkkuleikki.doc).
Käytä näitä pohjana. Tehtäväsi on ideoida, miten rikastaisit, kehittäisit ja vahvistaisit entisestään näitä
olemassa olevia toimia strategisen kehitysohjelman ja vuoden 2018 tarkempien painopisteiden
näkökulmasta. Mitä tai miten niitä kehittämällä, muuttamalla tai uudistamalla niistä voisi tehdä strategisia
keihäänkärkiä kyseiselle kehitysohjelman alueelle? Miten niiden strategista merkitystä voisi vahvistaa
pienemmillä tai suuremmilla kehitysteoilla? Ideoi myös, miten osaa toimista voisi laajentaa niin, että
nämä samat toimet edistäisivät useampaa kehitysohjelmaa.
Kuvaa ideasi seuraavalle sivulle taulukkoon.

Kehittämistavoitteita kehitysohjelmille
Luo kehittämisideoittesi pohjalta kullekin kehitysohjelman alueelle strategisia kehittämistavoitteita. Ideoi
näitä ensisijaisesti oman hakemasi tehtäväsi näkökulmasta. Voit myös ehdottaa kehittämistavoitteita
laajemmin myös.
Kehitysohjelma
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koulutusten hyötyjen
tekeminen näkyvämmäksi
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työelämätaitojen koulutuskokonaisuus
mentorointiohjelman luominen SNKK:n
tasolle
koulutusten pilotoinnin mahdollisuudet
näkyvämmäksi
vaikuttaminen JCI:n tarjoamien
koulutusten sisältöihin, jotta ne
kehittyvät enemmän työelämän
tarpeita palvelevaan suuntaan
kv-koulutusten hyödyn esille tuominen
selkeämmin
koulutusviennin jatkaminen
tulevaisuuden työelämätaitojen
pohtiminen ja koulutusten sisältöjen (ja
muun toiminnan) kehittäminen
vahvemmin näiden suuntaan
kouluttajien tukimuotojen kehittäminen
(esim. rahallinen tuki ulkomaille
kouluttamaan lähteville)
Vuoden Kouluttajan palkitseminen
jatkossakin
kouluttajien tapaamiset alueilla ja
kansallisissa kokouksissa tai muissa
vapaamuotoisemmissa merkeissä
(Trainer’s Club)
Kouluttajakoulu-toiminnan jatkaminen
ja edelleen kehittäminen
suurin osa jäsenistä tietää miten
päästä kouluttajaksi ja mitä koulutuksia
SNKK tarjoaa
johtajuuskouluttautuminen
mahdolliseksi myös niille, jotka eivät
ole PRES/DP-putkessa

Vastausten jakaminen
Vastaukset jaetaan vaalilautakunnan lisäksi strategiatyöryhmälle ja kansalliselle 2017 varapuheenjohtajalle.

