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1. SSJS:N STRATEGIA 

Seuran strategia uusittiin 2016. Toimenpiteet jaettiin kolmen vuoden 
strategiakaudelle 2017-19.  Marraskuussa 2017 järjestettiin Millenial Board, jossa 
tarkasteltiin Seuran tulevaisuutta. Syntyneet ajatukset on sisällytetty 
toimintasuunnitelmaan 2018. Hallitus tarkastelee strategiaa ja sen toteutumista 
jokaisessa kokouksessaan. Tarvittaessa strategiaa päivitetään ketterästi.  
 
Seuran visio: 
 
SSJS on Suomen johtava strategiaosaajien verkosto. 
 
Olemme näkemyksellinen, puhutteleva ja utelias strategista ajattelua edistävä 
yhteisö, joka tukee jäsentensä oppimista ja verkostoitumista sekä edistää 
suomalaisten yritysten ja yhteisöjen strategiaosaamista. 
 
Mahdollistamme ainutlaatuisia kokemuksia: toiminnassamme näkee, kuulee, 
tapaa ja ymmärtää jotain sellaista, mitä ei muualla koe. 
 
Mittarit: 
 

 Jäsenkokemus 
 Jäsenmäärän kasvu 
 Sovittujen toimenpiteiden toteutusaste 
 Talous 
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2. STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMINTA 2018 

 
Vuoden 2018 aikana kehitämme Seuran toimintaa edelleen. Kokeilemme uusia 
digitaalisia toimintatapoja. Vahvistamme Seuran näkyvyyttä eri kanavissa ja 
kasvatamme tunnettuutta. 
 
2.1. Yhdistyksen vetovoimaisuuden lisääminen - Brändin kirkastaminen ja 
viestintä 
 

 Brändi kirkastuu aktiivisen toiminnan, uusien toimintatapojen ja 
näkyvyyden kasvattamisen kautta. Kasvatetaan Seuran tunnettuutta 
viestimällä aktiivisesti eri kanavissa. 

 Aktivoidaan jäseniä osallistumaan ja toimimaan myös keskenään, sisällön 
tuottajina ja jakajina, Seuran tuottamassa verkostossa ja kanavissa, 
tavoitteena osaamisen jakaminen ja verkostoituminen.  

 Kartoitetaan kumppaneita esim. Vuoden Strategiateolle ja 
Strategiapalkinnolle, joiden kautta olisi mahdollista saada näkyvyyttä. 

 Digitaalisia kanavia hyödynnetään nykyistä laajemmin. Toiminnanjohtaja 
sekä hallitus tuottavat ja jakavat aktiivisesti sisältöä erityisesti nettisivuille, 
aktivoidaan myös jäseniä tuottamaan sisältöä ja toimimaan digikanavissa. 

 Toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet toimivat myös Seuran 
lipunkantajina omissa verkostoissaan. 

 
2.2. Jäsenten konkreettisten hyötyjen lisääminen sisältöjen kehittämisen 
avulla, erityisesti oppimiseen ja verkostoitumiseen panostamalla 
 
2.2.1. Olemassa olevien toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen 
 

 Kuukausittaiset teematilaisuudet (strategiaillat ja -aamut) ovat toiminnan 
runko. Kaikissa tilaisuuksissa on interaktiivinen osuus.  Pilotoidaan 
strategiatilaisuuksien digitaalista tallennusta ja tuotetaan videoklippejä, 
hyödyntämismahdollisuudet ajasta ja paikasta riippumatta. 

 Theory meets practice -tilaisuudet (akateemisen tutkimuksen 
esitteleminen ja avaaminen jäsenille)  

 Strategiapalkinto tammikuussa 2018 yhteistyössä Pirkko ja Tarmo 
Vahvelaisen Säätiön kanssa, kumppanina M-Brain. 
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 Vuoden Strategiateko & julkistus Strategiatwist -tilaisuudessa syyskuussa 
2018. 

 
 
2.2.2. Uusien toimintamuotojen ja sisältöjen rakentaminen ja käyttöönotto 
 

 Jäsenten aktivointi keskinäiseen osaamisen jakamiseen ja 
verkostoitumiseen Seuran tuottamien kanavien kautta.  (esim. 
Ajatusrikastamo, Strategiasparraus) 

 Lanseerataan Lottery Lunch: jäsenten vapaamuotoiset lounastapaamiset 
sekä jäsenten että milleniaalien kesken 

 Kansainvälisen, strategiaan liittyvän tutkimuksen suodattaminen ja 
fokusointi, tiivistelmät uusista kirjoista, yms. Jakaminen seuran nettisivuilla 
ja digikanavissa. Sähköinen kvartaalitiivistelmä mielenkiintoisimmista 
teemoista maailmalta. ”Strategy Foresight” osana jäsenviestiä. 

 

  
2.3. Laajempi osallistuminen julkiseen keskusteluun Suomessa sekä 
ajatusjohtajuuden ottaminen strategia-asioissa 
 

 Erityisesti toiminnanjohtaja sekä hallitus tuottavat aktiivisesti sisältöjä 
nettisivuille ja somekanaviin. Aktivoidaan myös jäseniä osallistumaan 
julkiseen keskusteluun.   

 Verkostoidutaan myös muiden toimijoiden kanssa, mahdolliset 
yhteisesiintymiset/ -kommentointi (esim. Henryn strategiaverkosto, 
Yliopistot, AMKt) 

  
 
2.4. Kansainvälisten kontaktien lisääminen sekä oppien ja ”tuulien” 
tuominen Suomeen 
 

 Tavoitteena on toteuttaa vuoden aikana yksi strategiateemainen 
opintomatka ulkomaille (lähialueille).  

 Seurataan erityisesti Strategic Management Societyn toimintaa ja 
viestitään siitä jäsenille. 
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2.5. Uusien rahoitusmuotojen kehittäminen seuralle 
  

 Hankitaan kumppanit Strategiapalkintoon ja Strategiatekoon. 
 Seuran prestige-arvon hyödyntäminen ja kapitalisointi (esim. vierailujen 

”myyminen” potentiaalisille kohteille, kuten varainhoitajille yms.) 
 Ilmoitustilan myynti jäsenviestiin ja Seuran nettisivuille 

 

3. JÄSENET JA JÄSENMAKSUT 

 
SSJS:llä oli 15.11.2017 yhteensä 412 (429) jäsentä, joista  
 

 341  varsinaista jäsentä (355)  
 6  kunniajäsentä (6) 
 20  isäntäyritysjäsentä (18) 
 0  yhteistyökumppanijäsentä (0) 
 3  strategiapalkintojäsentä  (6) 
 42  lepäävää jäsenyyttä (ns. "hyllyllä") (44)  

 
(suluissa edellisen vuoden vastaavat luvut) 
 
Jäsenmaksujen maksamista seurataan aktiivisesti. Maksettu jäsenmaksu on 
edellytys Seuran tilaisuuksiin osallistumiseen.  
 
Seuran jäsenmäärä on ollut laskeva jo pitkään. Eroamisen syiksi on mainittu esim. 
eläköityminen, aikapula (ei ole aikaa osallistua seuran toimintaan), ulkomaille 
muutto, ja se, ettei työnantaja maksa enää työntekijöidensä jäsenmaksuja eri 
yhdistyksiin. Seuran jäsenten ikärakenne painottuu yli 50 vuotiaisiin.  
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SSJS hankkii aktiivisesti uusia jäseniä, tavoite 20 uutta jäsentä.  Vuonna 2017 
Seuraan liittyi 39 uutta jäsentä (15.11.2017 mennessä).  Jäsenhankintaa tuetaan 
aktiivisella viestinnällä mm. somekanavissa sekä jäsenhankintakampanjoilla.  
 
Hallitus ehdottaa, että SSJS:n jäsenmaksua korotetaan 1.1.2018 alkaen:  
 

 jäsenmaksu 170 €/vuosi ja 
 liittymismaksu 55 €. 

 
Nuorille tutkijoille ja eläkeläisille voidaan myöntää alennusta jäsenmaksusta. 
Hallitus päättää alennusperiaatteet. 
 
Seuran talous ja toiminnan aktiviinen toteuttaminen ja kehittäminen edellyttävät 
tuottojen kasvattamista nykyisestä.  

 

4. HALLINTO 

Seuran hallintoa hoitavat 
 puheenjohtaja ja hallitus Seuran sääntöjen määrittelemällä tavalla 
 toiminnanjohtaja palkattuna osa-aikaisena toimihenkilönä 
 toimistonhoitaja palkattuna osa-aikaisena toimihenkilönä. 

 
Hallitus kokoontuu vuoden aikana noin viisi kertaa. Lisäksi hallitus voi kokoontua 
sähköpostikokouksiin kiireellisiä päätöksiä varten. Puheenjohtaja ja 
toiminnanjohtaja käyvät säännöllisesti läpi käytännön asioita.  
 
Toiminnanjohtaja ja toimistonhoitaja työskentelevät virtuaalisesti. Seuralla ei ole 
toimitiloja. Tilaisuudet järjestetään isäntäorganisaatioiden sponsoroimana.  
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