
Toimintasuunnitelma 2016 

SKOL Konsulttinuorten työryhmä  



Verkoston tavoitteet 

1. Teollisuuden, talonrakentamisen ja infrarakentamisen aloilla työskentelevien 
nuorten verkostoituminen omien toimialojen rajojen yli sekä konsulttien ja tilaajien 
kesken. 

 

2.  Parantaa alan vetovoimaa nuorten silmissä, markkinoida suunnittelualaa 
koululaisille (9. luokka ja lukio) ja opiskelijoille (yliopistot ja ammattikorkeakoulut) 
sekä pyrkiä vaikuttamaan alaan liittyvään koulutukseen. 

 

3.  Ylläpitää ja kehittää nuorten suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden ammatillista 
osaamista. 

 

4.  Tiedottaa nuoria jäseniään SKOL ry:n toiminnasta ja mahdollisuuksista sekä edistää 
kansainvälistä yhteistyötä muiden Young Professionals -verkostojen kanssa. 



1. Verkostoituminen 

• Monipuolisten verkostoitumistapahtumien järjestäminen, joiden kautta luodaan 
puitteita nuorten tekijöiden väliseen, nuorten ja vanhempien tekijöiden väliseen 
sekä konsulttien ja tilaajien väliseen verkostoitumiseen.  

• NUKO-päivä (Nuorten konsulttien päivä) 

• Asiapainotteisten tapahtumien sekä excujen ja virkistystapahtumien järjestäminen. 

 

PAINOPISTEET VUODELLE 2016: 

• Toiminnan maantieteellinen laajentuminen  

• Monipuolisten verkostointitapahtumien kautta kasvatetaan jäsenmäärää 

• Tavoitteellinen tapahtumamäärä 10 / vuosi 

• NUKO-päivä keväällä 2016 

• Edistetään tilaajapuolella työskentelevien nuorten osallistumista  tapahtumiin 

 

 



2. Suunnittelualan vetovoiman lisääminen ja 
markkinointi koulutusyhteistyön kautta 

• Edistää suunnittelu- ja konsultointialan houkuttelevuutta, näkyvyyttä ja arvostusta 
nuorten keskuudessa nostamalla esille kiinnostavia uratarinoita ja 
työmahdollisuuksia. 

• Vuoropuhelun ylläpito koulutustahojen ja alan kesken. 

• Koulujen ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen Teknologiateollisuuden 
kanssa sekä OPO-yhteistyöllä 

 

PAINOPISTEET VUODELLE 2016: 

• Viestinnän lisääminen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin  

• Opiskelijajäsen työryhmässä 

• Oppilaitosvierailut Openet-palvelun kautta 

• Osallistuminen OPO-päivään 

 

 

 



3. Ammatillinen osaaminen 

• Edistää toimintamalleja, joiden kautta mahdollistetaan nuorten keskeisempi 
osallistuminen vaativiin projekteihin.  

• Vastuun kautta kasvaminen. 

• Hiljaisen tiedon siirtäminen kokeneilta asiantuntijoilta nuorille. 

 

PAINOPISTEET VUODELLE 2016: 

• Alakohtaisten ja asiapainotteisempien tapahtumien järjestäminen (teollisuus, 
talorakentaminen, infrarakentaminen) 

• Monipuolistetaan tapahtumien vuorovaikutus, esim. workshoptyöskentelyn kautta 

• Tiiviimpi yhteistyö SKOL ry:n kanssa 

 

 

 



4. Tiedotus ja kansainvälinen yhteistyö 

• Tiedotetaan jäsenistöä SKOL ry:n toiminnasta sekä alan tapahtumista ja koulutus- 
ja työmahdollisuuksista.  

• Tehdään yhteistyötä erityisesti muiden pohjoismaalaisten Young Professionals -
verkostojen kanssa ja edistetään suomalaisen osaamisen, erityisesti nuorten, esiin 
nostamista. 
 

PAINOPISTEET VUODELLE 2016: 

• SOME- ja markkinointivastaavan kautta tehostetaan tiedotusta Twitterin, 
Facebookin ja LinkedInin kautta 

• Nostetaan työryhmän työskentelyä ja ajankohtaisia asioita paremmin esille SOMEn 
kautta 

• Pidetään aktiivisesti yhteyttä EFCA:n YP-verkostoon ja edistetään yhteistyötä 

• Osallistuminen EFCA:n tai RiNORD:in kokouksiin ja tapahtumiin 

 




