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MIKÄ STRATEGIA?
Missio

Arvot

Visio

Strategia

Mittarit

Miksi olemme
olemassa?

Mihin uskomme ja
miten
käyttäydymme?

Mitä me
haluamme olla?

Mikä on meidän
kilpailusuunnitelmamme?

Kuinka
seuraamme ja
toteutamme
suunnitelmaa?

Lähde: Can you say what your strategy is? Harvard Business Review, huhtikuu 2008

MISSIO – MIKSI OLEMME OLEMASSA?
Missio 2023

Missio 2020

Tarjoamme kohtaamispaikan ja ponnahduslaudan
jäsentemme jatkuvalle kehittymiselle ja
yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle.

Helsingin Nuorkauppakamari on
kohtaamispaikka ja
ponnahduslauta jäsentensä
jatkuvalle kehittymiselle.

JCI Mission statement:
To provide development opportunities that empower young
people to create positive change.

Missio 2014

SNKK missio:
Vauhditamme jäsentemme menestystä työelämässä.

Aktiivisten ihmisten
verkostoitumisen ja kehittymisen
mahdollistaja

ARVOT – MIHIN USKOMME JA MITEN
KÄYTTÄYDYMME?
Arvot 2023

Arvot 2020

Teemme vaikuttavaa yhteiskunnallista toimintaa
laadukkaiden projektien ja muun tekemisen kautta. Kehitymme paremmiksi
johtajiksi ja työelämän osaajiksi - ja näin vaikutamme myös suomalaiseen
työelämään.

Olemme oma-aloitteisia,
kehittymishaluisia, avoimia ja
rentoja. Allekirjoitamme JCI:n
kansainvälisen arvolausuman.

Vaikuttavuus:

Uteliaisuus: Olemme kiinnostuneita ympärillä tapahtuvista ilmiöistä ja
yhteiskunnasta. Olemme avoimia uusia asioita ja erilaisia ihmisiä kohtaan.
Opimme uutta rohkeasti kokeilemalla ja tekemällä.

Arvot 2014

Yhteistyö: Vahvistamme yhteisöllisyyttä kamarissamme toimimalla ja

Ihmisläheisyys, rentous,
avoimuus, mutkattomuus

kokemalla yhdessä. Olemme vaikuttava ja arvokas yhteisö erilaisille
sidosryhmille sekä yhteistyökumppaneillemme.

VISIO – MITÄ HALUAMME OLLA?
Visio 2023
Vuonna 2024 olemme näkyvä vaikuttaja ja osaajien
yhteisö, jossa menestys tarttuu.

JCI Vision statement:
To be the leading global network of young active citizen

Visio 2020
Vuonna 2020 HNKK 1) on
innostuneiden, kansainvälisesti
suuntautuneiden ja toisiaan
tukevien ihmisten verkosto, 2) on
paras yhteisö itsensä
kehittämiselle ja 3) näkyy, kuuluu
ja vaikuttaa myös oman
jäsenistömme ulkopuolella.

Visio 2014
Vuonna 2014 erotumme muista
kamareista hyvällä fiiliksellä ja
laadukkaalla tekemisellä.
Toiminnallamme on vuosittain
selkeä painopistealue.

STRATEGISET VALINNAT – MIKÄ ON
KILPAILUSUUNNITELMAMME?
Strategiset valinnat 2023
Tavoitetila: Olemme tunnettu kumppani ja toimintaamme hakeutuu mukaan niin paljon aktiivisia itsensä kehittämisestä
kiinnostuneita tekijöitä, että pystymme ylläpitämään korkeatasoista ja laadukasta toimintaa – yhdessä tehden ja pilke
silmäkulmassa.
Kohderyhmä: Helsingin Nuorkauppakamarin kohderyhmään kuuluu PK-seudun alle 40-vuotiaat työelämässä aktiiviset ja
itsensä kehittämisestä kiinnostuneet tekijät, joilla on positiivinen elämänasenne ja annettavaa verkostolle.

•

Keinot: Helsingin Nuorkauppakamari tarjoaa mahdollisuuksia heittäytyä ja kehittää omaa osaamistaan.
Toiminnan keskiössä ovat:
• Työelämälähtöiset koulutukset, jotka keskittyvät esim. johtamiseen, talouteen, myyntiin ja viestintään
• Vaikuttava, innostava ja laadukas projektisalkku
Kamarien välinen yhteistyö mm. kokousosallistumisten, twinning-toiminnan ja kansainvälisen verkoston kautta

MITTARIT – TOIMINNASSAMME ON NELJÄ
KRIITTISTÄ MENESTYSTEKIJÄÄ
Kriittiset
menestys- Itsensä kehittäminen
tekijät
Mittarit

1.

2.

3.

Koulutusten ja projektien
hyödyllisyys (koulutusten /
projektien palaute)
Työelämässä
menestyminen ja
urakehitys
(jäsenbarometri)
Verkoston laajentaminen
(jäsenbarometri)

Vahva
projektitoiminta

Aito yhteisöllisyys
1.

2.

3.

Aktiivisten jäsenten osuus
(projektiryhmien jäsenet,
hallitus ja sen työryhmät /
jäsenmäärä)
Vapaamuotoisten
tapahtumien määrä ja
niihin osallistuminen
Hyvä yhteishenki ja
jäsenviihtyvyys
(jäsenbarometri)

1.
2.

3.
4.

Projektien määrä
Projektin tavoitteiden
saavuttaminen ja
osallisten tyytyväisyys
Projektiryhmiin
osallistuneiden lukumäärä
Mediaosumien määrä ja
somenäkyvyys

Ulkoinen yhteistyö ja
kumppanuudet
1.
2.
3.

Kumppanien määrä
Kumppanuuksien
rahallinen arvo
Sidosryhmäyhteistyö (eli
yhteistyöprojektien ja
yritysvierailujen määrä)

