Aurajoki liikkuu
Projektissa kerätään kilometrejä liikunnan muodossa
(kävellen, juosten ja pyöräillen) + lopussa aktiivisimmat palkitaan
(sauna tms.)
Osaprojekti I ”Business Runners” -speed dating
-verkostoitumislenkki, Osaprojekti II ”juoksukilometrit Suomen tai
alue A:n ympäri”, Osaprojekti III ” Suomen nuorkauppakamareiden
Toughest ’JCI Viking’ tms. urheilutapahtuma SNKK - ALUE tasolla.

Seppo Jokiankka
Trashduck/vesirajalaite, joka kerää roskaa ja nostaa tietoisuutta
yms. Turun silakkamarkkinoiden yhteydessä (syksyllä riittävä
virtaama).

Talent exchange
Kurkista toisen työpäivään!
Päivän jälkeen yhteinen verkostoitumisdinneri, jossa myös kumppanit mukana. Ennen dinneriä
ohjattu päivän purku.

Painettu matrikkeli
Tähän projektiin on jokainen
kamarin jäsen joskus päässyt
mukaan omalla panoksellaan. Jatketaanko matrikkelin
tarinaa, vai jääkö vuoden 2018
lehtiset historiaan toistaiseksi?

PROJEKTIIDEAT 2019

Menestyksen takana:
innostuneet jäsenet, vaikuttavuus, kansainvälisyys ja
kehittymismahdollisuudet
Kohtaantoratkaisuja
milleniaaleille
Projekti, jossa selvitetään miksi
työnantajat ja tietty ryhmä, esim.
milleniaalit eivät kohtaa ja mitä
sen eteen voitaisiin tehdä. Onko
kyse alueellisesta ongelmasta
meidän alueella, onko kyse
siitä, ettei ammattitaito- ja
koulutusvaatimukset täsmää
tarpeiden kanssa? Millaisia
kannustimia tarvitaan?

Mentorointiprojekti
Oletko haaveillut omasta
henkilökohtaisesta työelämäorientoituneesta mentorista?
Nyt sinulla on siihen loistava
mahdollisuus. ANKK mentorit
ovat kamarimme senaattoreita, kunniajäseniä tai muuten
vaan poispotkittuja jäseniä,
jotka ovat valmiita siirtämään
kokemuksiaan sekä vaihtamaan
ajatuksiaan kanssasi.

Talous ja johtajuus
Talous ja johtajuus on täällä taas?
Tämä projekti ei esittelyjä kaipaa,
vaikka Hjallis peruikin vuoden
2018 osalta.

Aurajoen diginatiivit
SHIFTin aikaan toteutettava projekti liittyen
diginatiiveihin ja Turun talousalueen nostamiseen
houkuttelevana paikkana tulla töihin. ”Aurajoen
Diginatiivit” -kampanja tehtäisiin Autotehtaan sankarit
-tyyppisesti, mutta ohjelmistokehittäjien ja nuoremman
sukupolven & tietotyön näkökulmasta.

Kestävä yrittäminen

Pimp my roskis

Projektissa järjestetään
kestävän kehityksen
koulutuksia yrityksille
ja jaetaan parhaita
ympäristökäytänteitä.
Esim. Paneelikeskustelu tai Bencmark-iltoja
yrityksille ympäristönäkökulmasta.

Lähiympäristön tuunausta ja roskisten
kaunistamista esim.
tarroittamisen avulla
Liedon/Turun keskustassa. Tavoitteena
vähentää ilkivaltaa
ja luoda viihtyisämpi
ympäristö.

All for ducks, ducks for all
Ducking cruises - kamarilaisten, kamarilaisten
yritysten + kumppanien yhteinen verkostoitumistapahtuma laivalla. Viking Line yhteistyöhön.

EU-vaalit – miksi pitäisi äänestää?
Projekti äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi
eri taustoista olevien keskuudessa, esim.
maahanmuuttajat ja nuoret. Tavoitteena
kertoa selkokielellä Euroopan unionin
lainsäädäntöelimistä, keitä sinne valitaan ja miten
sinne tullaan valituksi.

Cleantech-messut /-tapahtuma
Cleantech-messut, joissa esillä alan toimijoita.
Luentoja, paneelikeskusteluja sekä iltatilaisuus
(casual). Osaprojekti I ”Vuoden Aurajokilainen
ympäristöteko”, Osaprojekti II ”Maailman/
Suomen suurin pallomeri ekologisesta muovista”,
Osaprojekti III ”Cleantech Startup kilpailu”.

Urheilumaailmasta potkua bisnekseen
Miten urheilijan potentiaali hyödynnetään
yrityselämässä parhaalla mahdollisella tavalla uran
jälkeen (tai jo sen aikana)? Urheilijan tunnettavuus,
piilevä osaaminen ja erilaiset työelämävalmiudet
luovat yritykselle poikkeuksellisen
brändäyspotentiaalin ja yhteistyömahdollisuuksia.

Älä heitä pois, kierrätä pois
Vaatehävikkiin keskittyvä kiertotalouden
tietoisuuskampanja esimerkiksi kouluihin.

HARMAA: JÄSENTEN KEHITTYMINEN

Ole läsnä -kampanja

Haaste ravintolalle / alueen yrityksille / kotitalouksille /
oppilaitoksille yms. Älypuhelinten ja tablettien ympärillä
pyörivästä elämästä on tullut kansanterveydellinen
ongelma, joten siihen on suhtauduttava vakavasti.

Päivä
Johtajana
(SNKK:n
projekti)

Ducks
go to
Helsingfors
Koulutus +
teatteri esim.
Eurofactsin
hostaamana
yksi osuus,
YK-vierailu.

MUSTA: VARAINKERUU

Pyöräilijöiden
liikennekasvatus
Pyöräilysäännöt,
turvallisuus tai esim.
pyöräkoulu koululaisille.

Pyöräilykypärät
3-luokkalaisille
Kumppanin (esim.
vakuutusyhtiön) ja
ANKK:n logo kypärään.

VALKOINEN: BISNES

Joulukonsertti
Perinteikäs
joulukonsertti
on vuoden 2018
osalta vielä kuulematta, mutta
nyt jo mietitään
jatkoa. Haluatko
olla mukana myös
2019?

KELTAINEN: YHTEISKUNNAN KEHITTÄMINEN

