
PRES - PUHEENJOHTAJA  

 
TEHTÄVÄNKUVAUS  
 

Puheenjohtaja (PRES - lyhenne sanasta president) tehtävänä on kehittää, koordinoida ja johtaa 
kamaria ja sen jäsenten toimintaa sekä edustaa kamaria SNKK:ssa ja alueella. PRES huolehtii 
myös strategisten tavoitteiden jalkauttamisesta.  
Valmistelee toimintasuunnitelman sekä budjetin yhteistyössä hallituksen kanssa ja kokoaa 
toimintakertomuksen.  
 

ROOLI KAMARISSA  
 

Puheenjohtaja on kamarin kasvot niin hyvinä, kuin huonoinakin aikoina.  

 
TEHTÄVÄT  
 

 Huolehtii siitä, että yhdistyksen hallituksen jäsenet ja virkailijat saavat tehtäviinsä 

 tarpeellisen valmennuksen  
 Laatii ehdotuksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi lohko-, eli varapuheenjohtajien 

valmisteleman aineiston pohjalta  

 Antaa rahastonhoitajalle ohjeet talousarvioehdotuksen laatimista varten  

 Huolehtii yhdessä sihteerin kanssa siitä, että yhdistyksen kokoukset hoidetaan annettujen 
ohjeiden mukaisesti  

 Huolehtii sääntöjen ja toimintaohjeiden lain- ja tarkoituksenmukaisuudesta  

 Edustaa kamaria ja pitää huolen kamarin äänen kuulumisesta  

 Hoitaa omaa virkaansa liittyvän viestinnän ja huolehtii, mm. toimittamalla tiedottajalle 
materiaalit uutiskirjettä varten.  

 Huolehtii yhdistyksen sisäisestä palkitsemisesta   

 Kokoaa ja laatii yhdistyksen toimintakertomuksen  

 Ylläpitää jäsenrekisteriä ja päivittää jäsentiedot M-Filesissa  

 Huolehtii ilmoituksista yhdistysrekisteriin  

 M-Files tietojen ajan tasalla pitämisestä  

 Huolehtii jäsenten tunnuksista ja käyttöoikeuksistä  

 Huolehtii jäsentunnusten antamisesta ja tilaamisesta (M-Files,)  
 

TAVOITTEET  
 

Puheenjohtajan tavoitteena tulee olla kamaritoiminnan kehittäminen strategian mukaisesti.  
Jokainen luo kuitenkin omat tavoitteensa.   

                       
  
 

 



 
 
 

 IPP – VÄISTYVÄ PUHEENJOHTAJA  

 
TEHTÄVÄNKUVAUS  
 

Edellisen vuoden puheenjohtaja (immediate past president) kuuluu automaattisesti myös seuraava
n vuoden hallitukseen eli tätä virkaa ei voi hakea. 
IPP toimii puheenjohtajan ja koko hallituksen tukena auttaen mm. jäsenhankinnassa.  

 
ROOLI KAMARISSA 
 
Puheenjohtaja ja hallitus tarvitsee tukeasi ja kokemuksiasi.  
Jäsenhankinta ja koejäsenten onnistunut perehdytys on kamarin elinehto, mitä ei voi laiminlyödä e
des yhdeksi vuodeksi.  
 

TEHTÄVÄT  
 

 Laatii puheenjohtajavuotensa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen  

 Huolehtii palkintohakemusten laatimisesta  

 Avustaa asiantuntemuksellaan puheenjohtajaa ja hallituksen jäseniä  

 Avustaa jäsenpolitiikan suunnittelussa ja valvomisessa DP:tä   

 Avustaa uusien jäsenten perehdyttämisessä DP:tä  

 Hoitaa omaan lohkoonsa ja virkaansa liittyvän viestinnän ja huolehtii, mm. toimittamalla 
tiedottajalle materiaalit uutiskirjettä varten.  

 
TAVOITTEET 
  
Edellisen puheenjohtajan tavoitteena tulee olla määrätietoinen jäsenhankinnan laatu ja 
jäsenmäärän kasvattaminen. Jokainen luo kuitenkin omat tavoitteensa.  
  

 Päästä irti, mutta älä poistu liikaa taka-alalle. Sinulla on merkittävä rooli kamarin 
kehityksen kannalta. Sovi hyvissä ajoin DP:n kanssa koejäsenprosessin tehtävistä.  

  
                     
  
  
  
 
 

 



DP – VALMISTAUTUVA PUHEENJOHTAJA  

 
TEHTÄVÄNKUVAUS  
 

DP (deputy president) eli valmistautuva puheenjohtaja toimii yhdistyksen varapuheenjohtajana ja 
hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä.  
DP:n tehtävänä on valmistautua tulevaan puheenjohtajavuoteensa ja perehtyä kamarin 
toimintaperiaatteisiin. DP-virkaan valittava henkilö sitoutuu vähintään kolmeksi vuodeksi (DP-
PRES-IPP) kamarin johtotehtäviin.  
 

ROOLI KAMARISSA  
 

DP:nä pääset aloittamaan maailmallakin palkitun JCI 3LED-ohjelman ja kasvamaan johtajana, 
mikä on tärkeää kamarin toiminnan kannalta.  

 
TEHTÄVÄT  
 

 Etsii ehdokkaat seuraavan vuoden hallitukseen  
 Valmistautuu tulevaan puheenjohtajavuoteensa mm. osallistumalla DP-koulutuksiin  
 Koordinoi kansainvälisten kokousten osallistumisia, kaksoiskamaritoimintaa (twinning) sekä 

muun kansainvälisen toiminnan kehittämistä, ellei hallituksessa ole INT -virkailijaa   
 Kehittää yhdistyksen yhteistyötä sidosryhmien kanssa, yhdessä muun hallituksen kanssa  
 Vastaa koejäsenhankinnassa sekä koejäsenten perehdyttämisestä ja sitouttamisesta  
 Huolehtii toimintaohjeiden ja kamarin strategisen suunnitelman kehittämisestä  
 Koordinoi alueellisten ja kansallisten kokousten (vaali- ja vuosikokous) osallistumisia ja 

viestii niistä  
 Hoitaa omaan lohkoonsa ja virkaansa liittyvän viestinnän ja huolehtii, mm. toimittamalla 

tiedottajalle materiaalit uutiskirjettä varten.  
  

 
TAVOITTEET 
  

Valmistautuvana puheenjohtajana tavoitteenasi tulee olla oma perehtyminen kamaritoimintaan 
laajassa mittakaavassa sekä koejäsenhankinnan laatu.  
Jokainen luo kuitenkin omat tavoitteensa.  
 

 Tutustu DP kollegoihisi ja verkostoidu heidän kanssaan, koska he tulevat olemaan 
myös PRES ja IPP kollegoitasi.  

 DP -virassa sinulla on vuosi aikaa suunnitella omaa vuottasi ja varmistua siitä, että 
sinulla on parhaat tekijät omalle kaudellesi! 

 

                          
 

 



 
COM – YHTEISKUNTALOHKO, 
PROJEKTIVASTAAVA  
 

TEHTÄVÄNKUVAUS  
 

Projektivastaavan eli (Community) vastuulla on kamarin projektit. Yhteiskuntalohko sisältää 
kamarin yhteiskuntaan suuntautuvan toiminnan eli projektit.  

 
ROOLI KAMARISSA  
 

Suuri osa kamarin varainhankinnasta ja näkyvästä tekemisestä tapahtuu projektien kautta. Olet 
linkki hallituksen ja projektipäälliköiden välillä.  

 
TEHTÄVÄT  
 

 Rekrytoi, tukee ja resursoi projektipäälliköitä ja auttaa tarvittaessa projektiryhmien 
kokoamisessa  

 Toimii hallituksen silmänä ja korvana projekteihin päin   

 Kehittää kamarin projektitoimintaa ja selvittää uusien projektien 
toteutusmahdollisuuksia  

 Koordinoi ja valvoo projektiraportointia  

 Hoitaa omaan lohkoonsa ja virkaansa liittyvän viestinnän ja huolehtii, mm. toimittamalla 
tiedottajalle materiaalit uutiskirjettä varten  

 Laatii ehdotuksen toimintalohkonsa toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi  

 Laatii toimintalohkonsa toimintakertomuksen toimintavuoden lopussa  

 
TAVOITTEET  
 

Tavoitteellinen ja kasvuhaluinen pitää olla, mutta tavoitteiden pitää olla realistisia. Muista luoda 
tavoitteita myös yhteiskunnallisen näkyvyyden kannalta, ei pelkästään varainhankinnan 
näkökulmasta. Jokainen luo kuitenkin omat tavoitteensa.  

 

 Päätetään projektipäälliköt hyvissä ajoin, niin pitkälle kuin mahdollista, jotta 
voit keskittyä projektipäälliköiden sparraamiseen ja 
tsemppaamiseen paremmin  

  
                       
  
 

 



 
LOM – YHDISTYSLOHKO, 
TAPAHTUMAVASTAAVA  

 
TEHTÄVÄNKUVAUS  
 

Tapahtumavastaava (Local Organisation Member) toimii yhdistyksen sisäisellä alueella 
tavoitteenaan pitää yhdistyksen toiminta aktiivisena ja vireänä. Yhdistyslohko vastaa kamarin 
perustoiminnasta eli kuukausitapahtumista, jotka voivat olla esimerkiksi yritysvierailuja, koko 
perheen tapahtumia, iltarientoja tai muita juhlia. LOM voi myös järjestää tai organisoida esimerkiksi 
yhteistä liikkumista tai osallistumista kamarina erilaisiin tapahtumiin ja kisoihin.  

 
ROOLI KAMARISSA  
 

Yhdistyslohkon johtajana pääset yhdistämään meitä kamarilaisia. Pääset järjestämään haluamasi 
määrän esim. kuukausitapahtumia ja vaikuttamaan itse suoraan niiden sisältöön. Pääset 
vaikuttamaan siihen, mikä on mielestäsi paras tapa saattaa omia kamarilaisiamme paremmin 
yhteen ja mitä oman kamarimme toiminnan pitäisi sinun mielestäsi enemmän olla.  

 
TEHTÄVÄT  
 

 Varaa kokouspaikat ja huolehtii mahdollisista tarjoiluista hallituksen kokouksiin ja 
muihin tapahtumiin  

 Vastaa juhlien järjestelyistä tai niiden koordinoimisesta, esim. vuosijuhla, rapujuhlat, 
(koejäsenprojekti) ja vaihtokokous  

 Luo Teams-tapahtumat/-uutiset ja muut (kalenteri) kutsut järjestämilleen tapahtumille. 
Tarvittaessa Facebook- tapahtuma kamarin julkisen Facebook-sivun alle.  

 Koordinoi osallistumisia alueellisiin ja kansallisiin tapahtumiin (esim. alueen rapujuhlat) 
sekä viestii niistä jäsenistölle  

 Tekee yhteistyötä muiden kamareiden tapahtumavastaavien kanssa ja viestii heidän 
tapahtumistaan hallitukselle ja/tai jäsenistölle  

 Hoitaa omaan lohkoonsa ja virkaansa liittyvän viestinnän ja huolehtii, mm. toimittamalla 
tiedottajalle materiaalit uutiskirjettä varten ja lisäämällä tapahtumansa Sharepointin 
tapahtumakalenteriin  

 Laatii ehdotuksen toimintalohkonsa toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi  

 Laatii toimintalohkonsa toimintakertomuksen toimintavuoden lopussa  

 
TAVOITTEET  
 

Jäsenistön aktiivinen osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja yhteishengen nostaminen.  
Jokainen luo kuitenkin omat tavoitteensa.  

Varaa paikat ja tee kutsut ajoissa, jotta mahdollisimman moni pystyisi osallistumaan. 

 



IND – YKSILÖLOHKO, 
KOULUTUSVASTAAVA  

  
TEHTÄVÄNKUVAUS  
 

Koulutusvastaava (individual) suunnittelee koulutustoimintaa jäsenistölle. Hänen vastuullaan on 
jäsenten johtamis- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, pitäen sisällään kaikki henkilökohtaisen 
kehityksen alueet kuten sosiaalisen, taloudellisen, fyysisen ja henkisen kehityksen.  

 
ROOLI KAMARISSA  
 

Itsensä kehittäminen on kamaritoiminnan ydinajatuksia, ja siinä olet koulutusvastaavana tärkeässä 
roolissa. 
 

TEHTÄVÄT  
 

 Etsii kouluttajia joko jäsenistöstä tai järjestön ulkopuolelta tai halutessaan kouluttaa itse  

 Puhekilpailun ja debatin organisointi perehdytyksineen  

 Kannustaa jäsenistöä jakamaan omaa asiantuntijuuttaan   

 Vastaa lohkoon liittyvästä yhteistyöstä sidosryhmien ja kumppaniyritysten kanssa  

 Tekee tiivistä yhteistyötä tapahtumavastaavan kanssa  

 Viestii jäsenistölle muiden kamareiden, alueen ja kansallisen tason 
koulutustapahtumista ja koordinoi osallistumisia  

 Hoitaa omaan lohkoonsa ja virkaansa liittyvän viestinnän ja huolehtii, mm. toimittamalla 
tiedottajalle materiaalit uutiskirjettä varten ja lisäämällä tapahtumansa Sharepointin 
tapahtumakalenteriin  

 Tekee yhteistyötä muiden kamareiden koulutusvastaavien kanssa  

 Laatii ehdotuksen toimintalohkonsa toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi  

 Laatii toimintalohkonsa toimintakertomuksen toimintavuoden lopussa  

 
TAVOITTEET  
 

Jäsenistömme innostaminen itsensä kehittämiseen: aktiivisuus ja osallistumiset koulutuksiin.  
Jokainen luo kuitenkin omat tavoitteensa.  

 
- Tutustu koulutusoppaisiin SNKK:n sisäisessä intrassa.                                       

  

  

 



 
LIO – TIEDOTTAJA  
 

TEHTÄVÄNKUVAUS  
 

Tiedottaja (Local Information Officer) vastaa yhdistyksen sisäisestä sekä ulkoisesta 
tiedottamisesta.  
 

ROOLI KAMARISSA  
 

Ellemme tiedota, emme ole olemassa.  
 

TEHTÄVÄT  
 

 Tiedottaa jäsenistöä ajankohtaisista asioista, kuten merkittävistä hallituksen päätöksistä 
(tarvittaessa yhteistyössä PRES:n kanssa)  

 Vastaa jäsentiedotteesta keräten tiedot muilta virkailijoilta   

 Vastaa kamarin nettisivujen päivittämisestä ja pitää ylläniiden tapahtumakalenteria 
kamarin ja muista tärkeistä JC-tapahtumista  

 Pitää yllä kamarin sisäistä tiedotuskanavaa (Teams, Sharepoint ja muu O365 –
ympäristö) käyttäen sitä virallisena sis. viestinnän kanavana yhdessä muiden 
virkailijoiden kanssa. Kamarin WhatsApp-ryhmä on kevyempi ja epävirallinen 
viestintäkanava pl. INFO ja Keskustelufoorumi ryhmät.  

 Tiedottaa jäsenistölle yhdistyksen ulkopuolisista JC- tapahtumista ja uutisista pl.  
LOM–tapahtumat, IND–koulutukset, DP–alue ja kansalliset kokoukset, INT-tapahtumat  

 Halutessaan kasaa oman viestintätiimin, johtaa sitä ja vastaa sen toiminnasta  

 Ohjeistaa COM:ia projektipäälliköineen projektien tiedottamisesta  

 Laatii mediatiedotteet pl. projektien mediatiedotteet  

 Ohjeistaa projektien tiedottajat mediatiedotteiden laatimisen   

 Vastaa ulkoisesta viestinnästä kamarin sosiaalisen mediankanavissa (Facebook-sivu, 
Instagram)  

 Tiedottaa ulkopuolisille kamarin merkittävistä tapahtumista  

 Laatii ehdotuksen toimintalohkonsa toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi  

 Laatii toimintalohkonsa toimintakertomuksen toimintavuoden lopussa  
  
Tästä virasta jokainen tekee omansa näköisen.  
Kasaa tarvittaessa avuksesi tiimi, joka auttaa sinua esimerkiksi somekanavien ylläpidossa tai 
uutiskirjeen kasaamisessa. Tutustu viestintä- ja brändioppaisiin SNKK:n sisäisessä intrassa.  
Jokainen luo kuitenkin omat tavoitteensa.  
                

  

 

 



 
TREAS - RAHASTONHOITAJA  
 

 
TEHTÄVÄNKUVAUS  
 

Rahastonhoitaja (Treasurer) laatii talousarvion puheenjohtajalta saamiensa ohjeiden perusteella ja 
valvoo sen noudattamista sekä hoitaa yhdistyksen taloutta.  
 

ROOLI KAMARISSA  
 

Hallituksen ajan tasalla pitäminen raha-asioista on vastuullinen tehtävä.  

 
TEHTÄVÄT 
  

 Huolehtii yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta kirjanpitolain ja 
asetuksen, yhdistyksen sääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti  

 Maksaa kamarin laskut  

 Laskuttaa jäsenten liittymismaksut sekä jäsenmaksut ym. Myyntilaskut  

 Hoitaa yhdistyksen mahdolliset verotus-, ja ennakonpidätyslaskut  

 Avustaa projektien rahaliikenteen hoitamisessa  

 Hoitaa omaan lohkoonsa ja virkaansa liittyvän viestinnän ja huolehtii, mm. toimittamalla 
tiedottajalle materiaalit uutiskirjettä varten.  

 Laatii ehdotuksen toimintalohkonsa toimintasuunnitelmaksi   

 Laatii toimintalohkonsa toimintakertomuksen toimintavuoden lopussa  

 
TAVOITTEET  
 

Tärkeintä on pitää talous tasapainossa ja hoitaa kaikki lakisääteiset velvoitteet.  
Jokainen luo kuitenkin omat tavoitteensa.  
 

 Ole suunnitelmallinen ja tee tarvittavat toimenpiteet ajoissa, mieluiten etukäteen, näin 
saat aikaan parhaan lopputuloksen ja vältyt viime hetken paniikilta.  

  
                 
  
  
  
  

 

 



 
SECY – SIHTEERI  
 

TEHTÄVÄNKUVAUS  
 

Sihteeri (Secretary) on puheenjohtajan oikea käsi ja hänen tärkein tehtävänsä onkin yhdessä 
puheenjohtajan kanssa huolehtia, että yhdistyksen kokoukset hoidetaan niistä annettujen ohjeiden 
mukaisesti.  
 

ROOLI KAMARISSA  
 

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen on vastuullinen tehtävä. Myös muiden tietojen ajantasainen 
päivittäminen on erittäin tärkeää.  

 
TEHTÄVÄT  
 

 Laatii hallituksen kokousten pöytäkirjat  

 Huolehtii GDPR:n toteutumisesta kamarissa ja toimii yhdistyksen tietosuojavastaavana  

 Pitää kirjaa jäsenten osallistumisista kamarin ja sen ulkopuoliseen JC-toimintaan 
lohkojohtajien avustamana. (kuten alue- ja kansalliset kokoukset)  

 Hoitaa omaan lohkoonsa ja virkaansa liittyvän viestinnän ja huolehtii, mm. toimittamalla 
tiedottajalle materiaalit uutiskirjettä varten.  

 Laatii toimintalohkonsa toimintakertomuksen toimintavuoden lopussa  

  
TAVOITTEET  
 

Tärkeintä on hoitaa kaikki lakisääteiset velvoitteet. Jokainen luo kuitenkin omat tavoitteensa.  
 
Ole suunnitelmallinen ja tee tarvittavat toimenpiteet ajoissa, mieluiten etukäteen, näin saat aikaan 
parhaan lopputuloksen ja vältyt viime hetken paniikilta.  
  
  
  
  
                  
  
  

  

 

 



 
BUS – KUMPPANUUSVASTAAVA  
 

TEHTÄVÄNKUVAUS  
 

Kumppanuusvastaava (business) hoitaa kamarin yhteistyökumppanineuvottelut, -sopimukset, sekä 
yhteydenpidon yhteistyökumppaneihin. Lisäksi BUS kehittää kumppanuuksia.   

 
ROOLI KAMARISSA  
 

Suuri osa kamarimme varainhankinnasta tapahtuu sinun tekemisesi myötä. 
  

TEHTÄVÄT  
 

 Hoitaa kamarin yhteistyökumppanineuvottelut  

 Koordinoi muuta liikesuhdetoimintaa, kuten projektien kumppanihankintaa  

 Tekee tiivistä yhteistyötä COM, LIO, LOM, ja IND:n kanssa kumppanien edun 
valvomiseksi sekä yhteistyön lisäämiseksi   

 Hoitaa omaan lohkoonsa ja virkaansa liittyvän viestinnän ja huolehtii, mm. toimittamalla 
tiedottajalle materiaalit uutiskirjettä varten  

 laatii ehdotuksen toimintalohkonsa toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi  

 laatii toimintalohkonsa toimintakertomuksen toimintavuoden lopussa  

 
TAVOITTEET  
 

Liikesuhde toiminnan kehitys ja kamarin kassan vahvistaminen.  
Jokainen luo kuitenkin omat tavoitteensa.  

 

 Aloita heti virkaan valittuasi suunnittelemaan ja mahdollisesti päivittämään 
kumppanuusmallia, jotta olet valmiina myymään kumppanuutta seuraavalle vuodelle 
hyvissä ajoin.  

  
  
  
  
                
  
  
  

 

 



 
INT – KANSAINVÄLISYYSVASTAAVA  

 
TEHTÄVÄNKUVAUS  
 

Kansainvälisyysvastaava (international) hoitaa kamarin kansainvälistä toimintaa ja vastaa 
mm. twinning- yhteistyöstä.  

  
TEHTÄVÄT  
 

 Koordinoi kansainvälisen toimintaa, esim. Twinning   

 Koordinoi jäsenistön osallistumisia kansainvälisiin tapahtumiin, sekä vastaa niiden 
markkinoinnista  

 Toimii yhteyshenkilönä kansainvälisiin suhteisiin liittyviin asioihin  

 Halutessaan kasaa oman INT-tiimin, johtaa sitä ja vastaa sen toiminnasta  

 Hoitaa omaan lohkoonsa ja virkaansa liittyvän viestinnän ja huolehtii, mm. toimittamalla 
tiedottajalle materiaalit uutiskirjettä varten  

 laatii ehdotuksen toimintalohkonsa toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi  

 laatii toimintalohkonsa toimintakertomuksen toimintavuoden lopussa  
   

TAVOITTEET  
 

Kansainvälisen toiminnan luominen ja kehittäminen. Jokainen luo kuitenkin omat tavoitteensa.  
Suunnittele vuoden kansainväliset toiminnot ja tehtävät ajoissa.  
 
Sinulla lähes vapaat kädet tehdä virasta itsesi näköinen. Tutustu kansainvälistymis- ja twinning-
oppaisiin SNKK:n sisäisessä intrassa.  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 


