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Terveiset Suomen Nuorkauppakamareilta!
Vuosi lähestyy loppuaan ja uuden vuoden toiminnan suunnittelu on meillä Nuorkauppakamarissa ollut käynnissä jo
hyvän tovin.
Vuonna 2022 toteutamme kaksi kansallista kärkiprojektia, jotka ovat Nuorten taloustaidot ja Pä1vä Johtajana. Projektien
juurisyyt ovat lähtöisin yhteiskuntamme kohtaamista haasteista; työnkuvat ja mahdollisuudet eivät hahmotu nuorille
tarpeeksi, ja haasteellinen työ- tai taloustilanne ajaa nuoria turhan usein pikavippien ja muiden taloudellisten haasteiden
kierteeseen. Haluamme tarjota nuorille mahdollisuuden päästä tutustumaan erilaisiin työtehtäviin ja päästä kuulemaan
erilaisia uratarinoita, jotka mahdollisesti inspiroivat heitä omalla uralla eteenpäin.
Nuorkauppakamariprojekteilla haluamme nostaa nämä ilmiöt yleiseen keskusteluun ja vakiinnuttaa taloustaitojen
oppimisen osaksi opetussuunnitelmaa. Teemme työtä myös sen eteen, että Pä1vä Johtajana -projekti juurtuu toisen
asteen opintosuunnitelmaan siinä määrin, kun aikanaan TET-harjoittelu juurtui osaksi yläkoulujen toimintaa. TETviikkohan on myös lähtöisin nuorkauppakamariprojektista!
Näiden kansallisten projektien lisäksi teemme myös paljon paikallisprojekteja, joista keräämme nostoja myös
uutiskirjeeseen. Olemme mukana myös SuomiAreenalla ja kouluttaudumme kokoustoiminnan avulla kansallisesti
Tampereella ja Kuopiossa. Tämä ja paljon muuta luvassa tulevan vuoden aikana.
Kaikkea hyvää vuodelle 2022!

Edistämässä tulevaisuuden johtajuutta yhdessä sidosryhmien

kanssa
Vuoden 2021 yhteiskuntavaikuttamisen kehitysjohtaja Anna-Mari Alkio kirjoittaa yhteistyöstä 4H:n Kadonnutta
kesätyötä metsästämässä -kampanjassa. Suomen Nuorkauppakamarit löysivät 4H:sta luontevan
yhteistyökumppanin nuorten asioiden edistämiseen.
Lue lisää täältä >>

Nuorkauppakamarilaiset ovat korkeintaan 40-vuotiaita aktiivisia kansalaisia, jotka toimivat hyvin erilaisissa työtehtävissä
eri organisaatiossa. Olemme ammattilaisia, asiantuntijoita ja yrittäjiä, joita yhdistää halu kehittyä ja kehittää. Meitä on yli
2000 jäsentä ympäri Suomen ja kansainvälisesti meitä on yli 200 000 ympäri maailman.
Jäsenemme kuuluvat paikallisiin yhdistysmuotoisiin nuorkauppakamareihin, joita edustavat 68 paikalliskamaria
Hangosta Rovaniemelle. Neljä alueorganisaatiota tukee paikallisia kamareita ja tekee alueellista yhteistyötä. Suomen
Nuorkauppakamarit on kattojärjestömme, joka kehittää nuorkauppakamaritoimintaa valtakunnallisesti. Haluamme
tehdä yhteistyötä huomisen johtajuuden ja paremman yhteiskunnan eteen: otattehan yhteyttä, jos yhteistyö kiinnostaa!
Vuonna 2022 erinomaisia yhteistyön paikkoja ovat esimerkiksi kansalliset ja aluekokoukset sekä kansalliset
kärkiprojektit, joista Tiina Mikkonen kirjoitti tervehdyksessään!

Nuorkauppakamareiden kokoukset ovat muutakin kuin
kokouksia...
Ne ovat muun muassa teemallisia, laadukkaita koulutusseminaareja. Ne tarjoavat mahdollisuuden tutustua
muihin nuorkauppakamarilaisiin sekä nykyisiin ja tuleviin yhteistyökumppaneihin. Toki niissä myös hoidetaan
asialliset, yhdistysmuotoisen toiminnan kokoukset, vedetään linjat ja valitaan tekijät!
Myös kokoukset järjestetään nuorkauppakamariprojekteina.
Keväällä kokoonnutaan Tampereelle Tampereen Nuorkauppakamarin järjestelmään kansalliseen
vuosikokoukseen, jossa ohjelma rakentuu johtajuuden, yhteiskuntavaikuttamisen ja kestävän kehityksen
ympärille. Kokoukseen voi tutustua sen verkkosivuilla >>
Syksyllä suuntaamme Kuopioon, jossa Kuopion ja Warkauden Nuorkauppakamarit järjestävät
viestintäteemaisen kansallisen vaalikokouksen, Viestinnän vastaiskun >> ! Kannattaa myös lukea
kokouspäällikön kirjoitus viestinnästä uusimmasta JOHTAJA-lehdestä >>
Aluekokoukset järjestetään kartan mukaisilla alueilla. Tulevana keväänä A-alueella kokoonnutaan Espooseen
>> (Espoon Nuorkauppakamari), B- ja C-alueilla Raumalle >> (Rauman Nuorkauppakamari) ja D-alueella
Tornioon >> (Meri-Lapin Nuorkauppakamari).
Kaikki päivämäärät ja tiedot löytyvät Suomen Nuorkauppakamareiden nettisivuille >>

Vuonna 2021 sukellettiin vaikuttamisen ytimeen
Suomen Nuorkauppakamareiden Vaikuttaja-akatemia on kuluneen vuoden aikana tehnyt täyskatsauksen
vaikuttamisen eri muotoihin.

Kuukausittaisissa tapaamisissa on ruodittu aihealueita eri asiantuntijoiden johdolla. Maailmanlaajuinen
pandemia näkyi tietenkin myös akatemian järjestelyissä: lopulta kaikki akatemian tapaamiset olivat ajan
hengen mukaisesti Teams-tapaamisia.
Lue lisää täältä >>

Vuoden nuoret menestyjät, johtaja ja tuottavimmat ideat saaneet
jälleen tunnustuksensa
Suomen Nuorkauppakamarit järjestää vuosittain kolme kansallista kilpailua: Vuoden Nuori Menestyjä JCI
TOYP-, Vuoden Nuori Johtaja- sekä Tuottava idea -kilpailut. Voittajat palkitaan syksyisin ja tunnustuksen saajat
valitsee jokaisen kilpailun oma tuomaristo. Lue lisää >>

Muistilista paremman tulevaisuuden rakentajalle
Mieti hetki, miltä maailma näytti 10 vuotta sitten. Kuinka paljon on sen jälkeen muuttunut? Miten oma elämäsi
on tässä ajassa muuttunut? Mieti nyt aikaa saman verran eteenpäin. Osaatko kuvitella, miltä maailma voisi
silloin näyttää? Kerro muutosten suuruus vielä kahdella, saatat päästä jo lähelle sitä, minkä verran tuossa
ajassa ehtii muuttumaan.
Lue koko Irina Kujanpään teksti tästä >>

JOHTAJA ON
Suomen Nuorkauppakamarit ry:n julkaisema
jäsen- ja sidosryhmälehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Lehti inspiroi rohkeaan ja vastuulliseen johtajuuteen sekä jakaa parhaita käytäntöjä, tarinoita ja työkaluja
positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Lehden 4/2021 näköisversioon tästä!

Ja lehden verkkoversioon tästä!

Uutiskirjeen kokoajalta
Nuorkauppakamareissa tapahtuu valtavasti. Vaikuttavia projekteja ja henkilökohtaisia kasvutarinoita luodaan
koko ajan ympäri Suomen. Mikä nuorkauppakamaritoiminnassa kiinnostaa? Kenen tarinan haluaisit kuulla?
Mitä muuta palautetta haluat antaa?
Uutiskirjeen kokosi Susanna Issakainen, vuonna 2022 kirjettä kokoaa Pauliina Hirviniemi!
Yhteys: etunimi.sukunimi@jci.fi

Saitko tämän viestin välitettynä?
Klikkaa tästä ja tilaa viesti omaan sähköpostiisi!
Osoitelähde:
Uutiskirjeen lähetyslistan osoitteet on kerätty vastaanottajatahojen julkisilta nettisivuilta.
Jos haluat estää viestien lähettämisen tähän osoitteeseen, ota yhteys susanna.issakainen@jci.fi

Peruuta tilaus Klikkaa tästä | Tietosuojaseloste
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