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SSJS JÄSENKYSELY 2017 

Avoimet kysymykset 
• 70 vastausta (kysely suljettu) 

 
 

5) Mitkä asiat koet arvokkaiksi tai hyödyllisiksi SSJS:n toiminnassa? 
 

• Yritysten esittelyt 

• Periaatteessa verkostoituminen tai yritysten strategioista kuuleminen. Käytännössä verkostossa on 
hyvin vähän merkittäviä strategiajohtajia yrityksistä ja kaikki merkittävät strategiakonsultit (esim. 
Big Three, Big Four) loistavat poissaolollaan. 

• Pidän strategiatapaamisten monipuolisista aiheista ja koen verkostoitumismahdollisuudet 
hyödyllisiksi ja kiinnostaviksi. 

• Vaikka en olekaan vielä ehtinyt osallistua tapahtumiinne, tunnen kuitenkin ihmisiä, jotka kuuluvat 
seuraan. Heidän kauttaan on mahdollistunut mm. verkostoituminen, tutustuminen kiinnostaviin 
ihmisiin, uusimman strategiatiedon saaminen jne. 

• Tutut ihmiset 

• Kollegat 

• Teorioiden ja käytännön yhdistämistä 

• Strategia-fokus 

• Yritysvierailut, caset 

• Mielenkiintoisia tilaisuuksia ja vinkkejä strategisen ajattelun alueella 

• Keskittyy muutamaan keskeiseen asiaan, asiapainotteinen. 

• Sopivan pieni, niin että tapaamisissa käyvät ihmiset oppivat tuntemaan toisiaan. 

• Strategisen johtamisen tietämyksen kehityksen seuranta ja ennakointi 

• Yritysvierailut keskusteluineen ovat olleet erittäin antoisia! 

• Uudet tuttavuudet ja tätä kautta mahdollisuus kuulla kokemuksia ja oppia strategiasta eri 
toimialoilta. Ja tietenkin uusia, upeita tuttavuuksia. 

• Tänä vuonna on ollut aikaisempaa enemmän minua kiinnostavia tapahtumia, hyvä! 

• Se fibres-strategiasparraus oli tosi virkistävä. 

• Strategia-ammattilaisten verkosto, jonka kautta voi ammentaa ideoita muiden kokemuksista. 

• Oman strategiatyön ja strategisen johtamisen osaamisen päivittäminen 

• Yritysvierailut ja verkostoituminen 

• Pidän nykyisestä tyylistä, erityisesti että tapahtumia on eri aikoina (plussaa aamutapahtumista!!) ja 
erilaisilla fokuksilla. Jatkakaa tähän malliin! Tapahtumissa käytävät keskustelut ovat aina todella 
arvokkaita, niille kannattaa edelleen varata aikaa! 

• Verkostoituminen ja mielenkiintoisia esityksiä. 

• Kiinnostavia tapahtumia, sain todella paljon iloa strategiasparrauksesta. 

• Verkostoituminen 

• Tutustuminen mielenkiintoisten yritysten strategioihin ja kehitystilanteeseen (strategiaillat), 
keskustelut niissä, verkostoitumisen, tietoa ja ajatustenvaihtoa liiketoimintaympäristön 
kehitystrendeistä ja strategisista valinnoista, ajankohtaisten teemojen käsittely. 

• Verkosto, mielenkiintoiset yritystapaamiset 

• Verkostoituminen, erilaisten yritysten strategisiin malleihin 

• Asialliset, relevantit esitelmät. Aikaa verkostoitumiseen. 

• Mahdollisuus tavata samanhenkisiä kollegoita yhteisten mielenkiinnon kohteiden parissa. 

• Verkostoituminen, muiden kokemukset 

• Hyvät keskustelut 
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• Aikanaan uusimmat strategiametodit, -trendit ja yritysvierailut kiinnostivat. Nyt olen ½ eläkkeellä ja 
toisella paikkakunnalla; vaikea hyödyntää jäsenyyttä nyt. 

• Strategiateemalla pidetyt tapaamiset, vierailut, esitelmät jne. 

• Strategiat, osaaminen, vuorovaikutus ja verkostot 

• Vierailut 

• Mielenkiintoiset yritysvierailut eli strategiaillat hyvissä nimekkäissä yrityksissä. 

• Strategiaillat olleet hyödyllisiä, kaikenlaisen uuden toiminnan ideointi aiheuttaa hyvää pöhinää, 
kaikenlaisen keskustelun ja yhteistoiminnan agitointi. 

• Alan seuraaminen 

• Verkostoituminen, oppiminen 

• Erilaiset tapaamiset yrityksissä 

• Yritysvierailut ja konkreettiset caset 

• Ihan vain yleiset tiedot (kuukausittaiset ilmoitukset) 

• SSJS seuraa hyvin johtamisen tutkimusta ja trendejä. Tilaisuudet ovat useimmiten erittäin 
mielenkiintoisia ja antavat erinomaisen tilaisuuden tutustua työelämässä toimiviin aktiivisiin 
ihmisiin. 

• Yritysvierailut yms. liiketoimintaan suoraan liittyvä on ollut hyvin kiinnostavaa, hyvin järjestettyjä ja 
ajatuksia herättävää. 

• Strategia-ajattelun laajuus 

• Laadukkaat strategiatapaamiset, virkistävä ajatuskatkos omasta työstä heti, kun SSJS tilaisuus alkaa, 
virikkeet oman työn kannalta, kun asioita peilaa tilaisuuden jälkeen 

• Tilaisuudet, yrityscaset, vapaamuotoiset keskustelut, yhdessä tekeminen 

• Verkostoituminen, ajankohtaiset aiheet, uudet ideat 

• Verkottuminen. Tutustuminen yrityksiin. 

• Strategiaosaamisen lisääminen maassa, sen välittäminen uusille vastuuhenkilöille. 

• Tutkimustiedon, strategiajohdon ja kouluttaja/konsulttimaailman yhteinen keskustelu- ja 
kehittämisforum. 

• Yritysvierailut; tutustuminen uusiin yrityksiin ja ihmisiin. 

• Verkostoituminen. 

• Mahdollisuus oppia eturivin yritysten strategioista ja verkosta eri alojen asiantuntijoihin. 

• Verkottumismahdollisuus 

• Keskustelut verkoston eri ammattilaisten kesken sekä hyvät alustajat.  

• Alustukset ovat olleet tasokkaita. 

• Ajatusrikastamoissa voi vahvistaa omia näkemyksiä ja saa uusia näkökulmia asioille. 

• Suoraan työhön sovellettavissa ovat olleet monet tilaisuudet. 

• Kiitokset Päiville ja Kimmolle innovatiivisesta otteesta seurassa. 

• Strategiaillat 

• Pysyy ajan hengessä. Eri toimialat. Hyvät kontaktit ja kavereitakin. 

• Toisaalta, jos itse liikkuu tulevaisuuskärjellä, niin näen, missä olemassa olevat perinteiset yritykset 
toimivat. 

• Teematilaisuudet ja aktiivinen verkosto. 

• Verkottuminen. Mahdollisuus osallistua mielenkiintoisiin tapahtumiin. 

• Toimintaa on selvästi monipuolistettu, mikä on hyvä. Tilaisuudet ovat mielenkiintoisia, ja toki on 
omasta itsestä kiinni, miten paljon niistä haluaa oppia. Uusien asioiden hyöty tulee osin omassa 
työssä soveltamisesta, mutta myös siitä, mitä yhteistä ajattelua ja toimintaa ne verkoston jäsenten 
välillä synnyttäisivät. Tämä on ehkä jäänyt toivottua selvästi vähäisemmäksi. Ei ole seuran 
hallituksen tai toiminnanjohtajan käsissä oleva asia, liittynee paljolti ihmisten tolkuttomaan 
kiireeseen. 

• Ymmärrys siitä, miten eri yritykset toimivat ja mitä ne pitävät tärkeänä. Ja mikä niiden strategia on. 
Lisäksi keskustelut usein ovat antoisia. 
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6) Millaisia uusia toimintamuotoja ehdotat? 
 

• Olisi ehkä hyvä saada dialogia strategiatutkimuksen suuntaan. Samoin olen kiinnostunut 
digimurroksesta ja sen vaikutuksesta strategiaan nyt useat caset ovat olleet "wanhan liiton" 
tapauksia.  En osaa konkretisoida mutta nämä kaksi suuntaa 

• Nykyinen malli tuntuu varsin toimivalta: ) 

• Molemmille yhdistyksille lisäarvoa tuottava yhteistyö Kauppatieteellisen Yhdistyksen kanssa. 

• Strategiaan ja strategiakonsultointiin liittyvää substanssitietoa ja tuohon osaamiseen liittyvää 
tiedon jakoa. 

• Strategiasparrauksen kehittäminen, saaminen toiminnan osaksi. 

• SOME-käyttö jollakin virkeällä, kevyellä tavalla. 

• Strategisen johtamisen osa-alueiden (vrt. sen käsitteet -kirjan jako) systemaattinen käsittely 
vuosittain niin, että kaikki osa-alueet on 'kierretty' 1-2 vuoden aikana. Sen jälkeen alkaa uusi 
kierros. Eri kierroksilla vaihdetaan/painotetaan eri konteksteja ja sovelluksia mm. 
isäntäorganisaation mukaan. 

• Strategian käsite ja merkitys ovat kovassa turbulenssissa. Kuulisin mielelläni lisää. Sekä akateemisia 
että käytännön puheenvuoroja, kiitos. 

• Uudistuva työ voisi olla enemmän esillä, koska se tulee huomioida yhtiöstrategiassakin: 
itseohjautuvuus, autonomia, agileHR, sosiokratia jne 

• Kannustaisin jäsenistöä entistä voimakkaammin keskinäiseen tutustumiseen ja keskusteluun - 
joissakin tapahtumissa tälle ei ole juuri lainkaan aikaa.    

• Tapahtumia ei kannata olla liikaa. Aktiivisilla johtajilla on paljon kalenterissaan ja laadukkaisiin 
tapahtumiin toivoisi pystyvänsä osallistua. Jos liian monia tapahtumia joutuu jättämään väliin 
kalenterisyistä, voi tuntua tarpeettomalta kuulua verkostoon. Myös jäsenistön henkilökohtaisista 
erityisosaamisista olisi kiinnostavaa oppia lisää. Voisiko olla vaikka "klubi-iltoja", joissa aina joku (tai 
jotkut) kertoisivat lyhyesti omasta erityisnäkökulmastaan? 

• Enemmän verkostoitumista, ”keskustelukerho” –tyyppisesti strategiateemojen ympärille. 

• Digitalisaatio liiketoiminnassa. Artificial Intelligence hyödyntäminen. 

• Strategialounas - strategiaillan sovellus lounasajan yhden tunnin lounaspalaveriksi 

• SSJS Strategiakeskustelu-ohjelma YouTubeen, tehdään esim 10*5 min mielenkiintoisista teemoista, 
julkaistaan seuran oman YouTube-kanavan kautta 

• Teemakeskustelut SSJS LinkedIn ryhmässä 

• Uusia kirjaprojekteja - kootaan seurasta tiimejä, jotka kirjoittavat yhdessä ajankohtaisesta teemasta 
uuden kirjan, joka julkaistaan seuran kirjasarjassa 

• Strategialuennot - kokeneilta seuran jäseniltä pyydetyt 45 min esitykset + keskustelun fasilitointi 

• "Fanituotteita" esim. SSJS-paita, lippalakki, solmio, pipo, muki - myydään jäsenille sopivalla 
katteella 

• Out of the box –tapaamiset, esim. writes, jolla ei ole strategiaa 

• En keksi mitään parempaa! Kun tapahtumiin tullaan usein suoraan pitkän työpäivän jälkeen, on 
todella mukavaa, kun tilaisuuksissa on ollut salaattia tai pientä suolaista. 

• … entä mihin Round Table –toiminta on hävinnyt 

• Strategiailta uuden (tai parin uuden) kirjan tiimoilta, joita ko. kirjoittajat esittelevät ja 
keskusteluttavat 

• Tästä Helsinki keskeisyydestä pitäisi päästä eroon. Ei se kaikki viisaus ole siellä 
pääkaupunkiseudulla. 

• Porukka on aika liikkuvaista. Voisiko sopia strategiakimppakyytejä junalla, autolla, lentokoneella, 
silloin kun on reissussa ja aikaa jutella? 
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• Strategiateemalla pidettyjä ja paneeleita ja iltaseminaareja muuallekin kuin Helsingissä. Toiminta 
on yhä edelleen liian Helsinki keskeistä. 

• Ei uutta, mutta pitäisi vahvemmin panostaa SSJS:n (ja SMS:n) alkuperäiseen perustaan: Tämä on 
vuorovaikutusfoorumi A-,B- ja C-ihmisten välillä. Kilpailu erilaisten yhdistystenkin välillä on nykyään 
kovaa ja ABC on se erottautumistekijä, jota tulisi hyödyntää. 

• Ehdotan kaupallista yhteistyötä konsulttien kanssa. Jo nykyisin konsultteja paljon jäseninä ja he 
ovat jäseninä pitäytyneitä markkinoinnista (mikä on toisaalta hyvä!). Kuitenkin heissä on voimavara 
sekä ajatus-, tapahtuma- että kaupallisessa yhteistyössä. Ehdotan siis ohjeistusta, ettei 
normaalitilanteessa markkinointia pidetä hyvänä, mutta myös mahdollisuuksia oman tarinan 
levittämiseen. Yksi toimintamuoto voisi olla vapaaehtoinen ilmoittautuminen aktiivilistalle, josta 
voidaan etsiä resursseja mahdollisiin uusiin toimintamuotoihin. 

• Lisää konkreettisia oppeja/vinkkejä. Kokouksia/konferensseja, jossa jäsenet voivat verkostoitua. 

• Enemmän tilaisuuksia, joihin voi osallistua virtuaalisesti, sillä olen 2 t matkan päässä Helsingistä. 

• Voisiko SSJS tarjota jäsenilleen sparrausrinkien koordinointia? 

• Suunniteltua do-shoppaamista porukan uudenlaisten arvoketjujen hahmottamiseksi, joka voisi 
tähdätä liiketoimintamahdollisuuksiin. 

• Verkostumisaika tilaisuuksissa jäsenten kesken jää aika lyhyeksi. kk-tilaisuuksien ajoitus on kyllä 
vuosien kokemuksella haettu, joten siinä yhteydessä on ehkä hankala lisätä verkostumisaikaa, joten 
voisiko tässä kokeilla jotain uutta muotoa? Ihan vaikka verkostumistilaisuus, jossa olisikin lyhyt 
alustus jostakin aiheesta, ja sitten varattu vapaata keskustelu ja verkostumisaikaa. 

• Enemmän vaikuttamista työelämäkeskusteluissa (korostaen strategiatyötä ja tuloksellista 
johtamista) ja myös Suomi-brändin korostamisessa. Osaamisemme näkyväksi! Tätä keskustelua 
tehtävä SSJS:n sisällä, mutta erityisesti myös julkisesti valituissa sosiaalisen median kanavissa. 
Pelisäännöt sovittava ja aktivoitava jäsenistöä olemaan aktiivinen. Lisää #tunniste'ita SSJS käyttöön. 
Jos ei muuten toimi, niin perustetaan SSJS viestijäaktivistien tiimi :). 

• Testataan aika ajoin jotain ihan uutta 

• Parempi verkottuminen akateemiseen maailmaan - yliopistokampukset, ajatuspajat ym. 

• Strategiakirjallisuuden kokoaminen ja välitys. 

• Lisää panostusta PPP:hen eli julkisen ja yksityisen sektorin yhteiskeskusteluun strategiatyön saralla. 

• Yritysvierailuja voisi hieman syventää esim. siten että SSJS:n jäsenet joutuisivat vastaamaan 
yrityksen esittämiin haasteisiin ja kysymyksiin. Näin vierailuista saataisiin enemmän irti molemmin 
puolin. 

• Vapaamuotoisia tilaisuuksia voisi olla lisää. Aina ei ehdi jutella kaikkien kiinnostavien ihmisten 
kanssa. 

• Kiintoisat miniseminaarit/briefingit, esimerkiksi hyvien (myös jäsenten) kirjojen pohjalta. 
Ideaterveisten esittäminen kv konferensseista (esim. SMS Annual Conference) 

• Lisää käytännön henkilöitä ja "akateemikkoja" mukaan 

• Olen tyytyväinen nykyisiin. 

• Joskus olisi voitu sopia, jokin paikka, johon tilaisuuden jälkeen pieni ryhmä voisi mennä jatkamaan 
keskustelua. Riippuu myös missä ollaan, milloin ja muustakin sopiiko. 

• Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa, joita olisi monia. Mainitsen vain Tulevaisuuden tutkimusseura, 
Ohjelmistoyrittäjät jne.... lisätkää listaan itse lisää useita 

• Lisäksi yhteys nuoriin aktiivisempi. Lasten maailma, opiskelijoiden maailma yms.!!!!!! 

• Toimintamuodot ovat hyvät ja riittävät! 

• Toimintaa on monipuolistettu, näillä varmasti päästään nyt eteenpäin. 

• Yritysten strategiapaneeli. Seura hoitaa paikalle 3-6 saman alan yrityksen (ja ehkäpä saman 
kokoluokan) strategiasta vastaavat ja seuran jäsenistöä. Kukin yrityspanelisti alustaa kysymykseen 
(tai johonkin samankaltaiseen): "miten positioidutte 5 vuoden kuluttua ja minkälaisin strategisin 
valinnoin aiotte sen tehdä".  Alustusten jälkeen jäsenistö prässää ja sparraa panelisteja ja samoin 
panelistit. (Koska en ole ollut muissa kuin strategiatapaamisissa vielä mukana, en tiedä, onko jotain 
tämän kaltaista muissa tilaisuuksissa. Äkkiseltään näyttäisi eroavan muista.) 
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7) Mitä keinoja ja argumentteja käyttäisit uusien jäsenten hankkimiseksi? 
 

• Minusta vahvuus on live-tilaisuudet sen sijaan netti on täynnä kilpailevaa sisältöä ja foorumeja 

• SSJS:n jäsenistö ja toiminta ei tällä hetkellä innosta juuri laisinkaan. Jäsenistön uudistamisessa 
ollaan niin pitkällä takamatkalla, etten henkilökohtaisesti oikein usko SSJS:n kykenevän muutokseen 
pitkällä aikavälillä. Jäsenistöä ei ole saatu edes keski-ikäistettyä, puhumattakaan nuorempien 
jäsenten mukaanottamisesta. Tämän takia en näe enää relevantiksi uusien jäsenten referoimista 
järjestöön. 

• Tällä hetkellä itselläni on mielikuva, että SSJS on vielä varsin pieni ja suljettu yhteisö ja kaipaisin 
siihen lisää näkyvyyttä. Uusien jäsenten osilta painottaisin verkostoitumista, tapahtumia, 
ajankohtaisia aiheita. 

• Ainakin itse voin suositella kollegoille ja ystäville liittymistä. Ehkä voisi yrittää myös yhteistyötä 
esim. Aalto-yliopiston tai Henley Business Schoolin kanssa. Itse olen Henley MBA alumni ja näkisin, 
että alumnien keskuudessa olisi varmasti paljon potentiaalisia uusia jäseniä. 

• Teorian ja käytännön yhdistäminen –argumentti 

• Uuden oppiminen , kannan vahvistusta –argumentti 

• Jäsenmaksun verovähennyskelpoisuus??? –keino 

• Jäsenyydestä pitää saada irti todellista arvoa. Mitä jäsenhyötyä saan jäsenmaksun vastineeksi? 

• Tietysti henkilöiden täytyy olla teemasta kiinnostuneita 

• Ehkä sellainen nopeampi reagointi tilanteiden muutoksiin tulee pitää esillä myös 

• Henkireikä asiantuntijoille, tapaa samojen asioiden kanssa työskenteleviä. Round Table –toimintaan 
kannattaa liittyä mukaan. 

• Kohderyhmään kuuluvien henkilöiden ominaisuuksien tunnetuksi tekeminen ja pitäminen esillä. 

• Ehkä nopein tapa, jos halutaan, on omien jäsenten hyödyntäminen. Tässä voisi käyttää pikku 
porkkanoita apuna. suosittele uusia jäseniä, saat... Kumppanuudet ja/tai SSJS:n markkinointi esim. 
Hekon eri yhdistyksille. SSJS on jollain tavalla vähän tuntematon ja näkymätön. Profiilin nosto 
panostamalla kommunikaatioon. Esim. palkintojen kautta voisi saada aktiivisempaa ja parempaa 
näkyvyyttä "helposti". Mahdollisuus kansainväliseen verkostoitumiseen, voisi olla hyvä kimmoke 
saada uusia kiinnostuneita mukaan. 

• Iltojen sisällöt ovat olleet käytännönläheisiä strategia läpikäyntejä. 

• Kehuisin hyvin järjestettyä toimintaa kaikkiaan sekä yritysvierailuja. 

• Strategiasparraus oli hauska kokemus. Oli reipas ja kiva ajatus, että "kaikki jäsenet ovat 
vapaaehtoisia". Millaista on ollut palaute yrityksiltä? Entä onko sparrauksille ollut kysyntää? 
Minulle on osunut kohdalle vain kerran, mutta tekisin mielelläni lisääkin. 

• SSJS voisi olla Suomen kuumin strategiaosaamisen hubi ja jos siihen suuntaan halutaan kehittyä – 
sitä kannattaisi käyttää markkinointielementtinä. 

• Esittely sopivien muiden järjestöjen foorumeilla (netissä, lehdessä) ja kutsu SSJS:n jäseneksi, esim. 
RUL (Suomen Reserviupseeriliitto) 

• LinkedIn mainonta hyvin määritellyille kohderyhmille 

• Jäsenten aktivointi jäsenhankintakilpailulla, jossa hyvät palkinnot 

• Verkosto, yritystapaamiset, sparraus 

• SSJS:ää uhkaa "ukkoontuminen" opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden mukaan saaminen voisi 
tuoda raikkaita tuulahduksia keskusteluun. Strategiatapaamisia tarvitaan enemmän, jotta seuran 
toiminta olisi houkuttelevaa. Strategiatapaamisten suurin haaste on niiden järjestäminen 
yrityksessä, jossa ei ole ylimääräisiä käsipareja tällaiseen työhön. Olisin itse ollut halukas 
järjestämään strategiatapahtuman, mutta koska minun aikani on rajallinen en pysty käyttämään 
sitä järjestelyihin. SSJS voisi auttaa näissä asioissa esim. hoitamalla paikalle tarjoilut, jos isäntäyritys 
tarjoaa tilat ja alustuksen. 
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• Lista menneistä tapahtumista on vaikuttava 

• Luo kontakteja uusiin ja kiinnostaviin tahoihin, joita ei välttämättä muuten tavoittaisi 
(kontaktiverkoston laajentaminen) 

• Kehä kolmosen ulkopuolelta ei kauheasti kannata argumentteja etsiä. 

• Hyvät tyypit ja keskustelut. 

• Jatkuva oppiminen, verkostoituminen, uusin tieto ja vihjeitä menestymiseen – jäsenten yritykset ja 
jäsenet itse. 

• Näkyvyyttä ja kuuluvuutta kehä kolmosen ulkopuolelle. 

• Tulisi palkata aivan oma konsultti tekemään rekrytointia. LJK saavutti selviä tuloksia tällä 
konseptilla. 

• Ehdotan että sanaa viedään myös kouluihin, joissa aiheita opetetaan (Yliopistot). Yhteistyömuodon 
löytäminen voi olla vaikeaa, jos ei resursseja, mutta jotain voisi miettiä. Lähestyminen voisi 
tapahtua esim. lehtoreiden kautta yhdistämällä löytyvä osaaminen koulutustarpeeseen. 

• Julkisuus ja tapahtumat 

• Mielenkiintoiset tapahtumat 

• Virkistävät näkökulmat, oman toimialan ja -alueen ymmärtämisen lisääminen tutustumalla ihan 
muihin toimialoihin ja -alueisiin, itsensä kehittämisestä kiinnostuneet jäsenet - energisoivaa seuraa 

• Mitä enemmän olemme esillä ja osoitamme voimamme, sitä houkuttelevampia olemme. Toki 
muitakin keinoja tarvitaan. Suosittelu omalle verkostolle aina toimii. 

• Kiristys, lahjonta ja uhkailu ; ) 

• Hyvä tilaisuus oppia muilta. Hyvä foorumi jakaa omaa osaamista ja kokemuksia. Hyvät 
mahdollisuudet vaikuttaa yhteisön toimintaan. 

• Jäsenhankintakampanja nykyistä jäsenverkostoa hyödyntäen. 

• Oikeasti oppii. Pienellä jäsenmaksulla runsaasti katetta. 

• Jäsenten aktivointi markkinoimaan SSJS:ää, SMS:ää ja värväämään oman kontaktiverkoston jäseniä. 

• Esimerkkejä siitä, mitä on tehty ja referenssipuheenvuoroja omilla nimillä ja kuvilla. 

• Nostot kotisivuille. 

• SSJS:n puheenvuoroja esim. Laatukeskuksen ja Henryn tilaisuuksiin, muut mahdolliset verkostot. En 
tiedä onko hyvä idea, kun kaikki kilpailee jäsenistä koko ajan. Näissä kahdessa verkostossa on 
kuitenkin jäseninä paljon yrityksiä eikä niinkään yksittäisiä henkilöjäsenyyksiä. 

• Ero yritysten erilaisten toimintatapojen ja strategian ymmärtäminen auttaa avartamaan omaa 
ymmärrystä. 

• Kerro hyödyistä. 

• Mielenkiintoisia tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. 

• Tulisiko uusien jäsenien olla päivittäin strategiatyössä kiinni? Oman osaamisen laajentamisen 
kannalta seuran toiminta voisi kiinnostaa laajahkoakin joukkoa. Moni ihminen mm. osallistuu 
strategian laatimiseen tai päivittämiseen pienellä panostuksella vuosittain, vaikka ei omaa taustaan 
soveltuvaa kaupallista tai strategiakoulutusta. 

 
 

8) Vapaamuotoiset terveiset SSJS:n hallitukselle 
 

• Jäsenistössä on merkittävästi hyvin argumentatiivisia henkilöitä, jotka tykkäävät haastamisesta ja 
välillä tuntuu, että jopa konflikteista. Henkilöitä, joilla on hyvin alhainen miellyttämisenhalu. Olen 
henkilökohtaisesti kokenut verkostoitumisen tällaisten henkilöiden kanssa hieman 
epämiellyttävänä. Samalla olen kokenut joidenkin henkilöiden tavan yritysvierailuilla loukkaavaksi 
isäntiä kohtaan (välillä vänkäämisen puolelle menevä kyseenalaistaminen). 

• Melko merkittävällä osalla jäsenistöä tuntuu olevan myös tarve tuoda itseään esille. Jälleen, olen 
kokenut kiusallisena yritysvierailuilla kysymykset, joiden tarkoitus vaikuttaa olevan enemmän oman 
taustan esittely ja esilletuonti kuin mielenkiinto yritysten edustajia kohtaan. 
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• Niillä parilla yritysvierailulla jolla olen osallistunut, en ole välttämättä kokenut kunniaksi ole SSJS:n 
jäsen. Olen pahoillani palautteen suoruudesta - ei ole missään nimessä tarkoitus halventaa 
järjestöä. Halusin vain suoralla tavalla tuoda esille miten itse olen kokenut SSJS:n jäsenistön ja 
"yrityskulttuurin" ja miksi luultavasti jättäydyn järjestöstä pois, kun tulee seuraava jäsenmaksun 
aika. 

• SoMen osuus yhdistyksen näkyvyydessä ja vaikuttavuudessa vielä melko vähäisesti hyödynnetty 

• Minusta hallitus uusiutuu suunnitelmallisesti ja sitoutuu kulloinkin rooliinsa aktiivisesta toimia 
SSJS:ssä. 

• Kiitos hyvästä ja napakasta jäseninformaatiosta. 

• Pitäkää uudistuminen vahdissa! Kun liityin seuraan, se vaikutti pienen (vanhan) ryhmän sisäpiiriltä. 
Sitä tunnetta ei enää ole tullut viimeisen vuoden aikana tapahtumissa. Kiitos! 

• Nykyinen hallitus on tehnyt hyvää työtä ja kehittänyt seuran toimintaa positiiviseen suuntaan. 
Kiitos. 

• Kiitos korkeatasoisista tapahtumista! 

• Kaikki viisaus ei ole pääkaupunkiseudulla. 

• Hieno yhdistys, jatkakaa hyvää työtä. 

• Viimeisin tilaisuus, johon osallistuin Otaniemessä, koski liiketoimintaa Afrikassa. Aivan puuta 
heinää. Jäsenistön taso kaikkea muuta kuin strategiseen ajatteluun kykenevä. 

• SSJS:sta koko maan kattavaa strategiateeman alla laajasti toimintaa harjoittava esimerkillinen 
yhteisö. 

• Olen ollut sellaisessa työtilanteessa, että en ole juurikaan ehtinyt osallistumaan toimintaan. Nyt 
olen perustanut oman yrityksen ja uskon olevani aktiivisempi myös tämän yhdistyksen suhteen. 
Haen nimenomaan ajankohtaista ja ammattimaista keskustelua strategiaan ja strategian 
jalkautukseen liittyen. 

• Kiitos hyvästä työstä. Muistettava kuitenkin, että potentiaalia on paljon jäljellä, niin tärkeäksi 
strategiat ovat muodostuneet nykyisessä maailmassa. 

• Minne aktiiviset perustajajäsenet ovat hävinneet (aina uusia kasvoja)? Työpaikka vierailuille on ollut 
vaikea mahtua mukaan! 

• Ei aina ryhmäkeskusteluja tai aktivoivaa toimintaa. Joskus on vain hyvä saada olla ”hiljaa” 
paikoillaan ja kuunnella raskaan pitkän työpäivän jälkeen. 

• Hyvin on mennyt ja toiminta on vaikuttanut oikein mukavalta! 

• Jatkakaa samaan tapaan 

• Kiitos, kun jaksatte! 

• Kansainvälisen yhteistyön aktivointi jonkin vastaavan tahon kanssa olisi tätä päivää. 

• Olen yrittäjä ja haen uudenoppimisen lisäksi uusia bisnesmahdollisuuksia. Tämä on jäänyt ohueksi 
ja siksi on jäänyt myös käymättä tilaisuuksissa. 

• Arvokasta työtä teette. Vapaaehtoispanoksenne ihmisten kehittämiseksi ja omalta pieneltä 
osaltaan myös suomalaisen yhteiskunnan ja talouselämän kehittämiseksi on tärkeää. Laaja-alaisuus, 
näkemyksellisyys ja ymmärrykseen pyrkiminen yli rajojen on taito ja asenne, jota nyky-yhteiskunta 
tarvitsee kipeästi - ja näitäkin asioita SSJS edistää toiminnallaan. 

• Kiitos jo tehdyistä asioista. Tässä kyselyssä olisi voinut olla kysymys: Minkä arvosanan annan 
itselleni jäsenyydestä? Se antaisi perspektiiviä. Jos ja kun on itse passiivinen, olisi ihme, jos olisi 
täysin tyytyväinen.  Mitä enemmän annat, sitä enemmän saat. 

• Tsemppiä vaan.  Jaksakaa samaan tahtia. 

• Tällainen seura tarvitaan Suomessa! Lisää panostusta uuteen yritys- ja organisaatiojohtoon. 

• Konsulttien määrä jäsenissä aika suuri. Yritysmaailman edustajien osuutta pitäisi kasvattaa. 

• Paljon on tehty hyvää työtä. Kiitokset siitä! 

• Nykyisen hallituksen kärkihankkeet ja määrätietoinen toteutus olisivat huomion ja tunnustuksen 
arvoiset - Ero aikaisempien hallituksien aiheuttamaan pöhinään on valtava. 

• Kiitokset aktiivisesta toiminnasta! 
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