Vuoden Positiivisin Suomalainen
VINKIT JA OHJEET PAIKALLISILLE NUORKAUPPAKAMAREILLE 2018
Monissa kamareissa on omia perinteitä projektille, mutta tärkeimmät asiat ovat;
1) hankkia Positiivareilta yhtenäinen palkinto voittajalle ja 2) ilmoittaa voittajan tiedot
valtakunnalliseen kisaan.
Monilla paikkakunnilla paikallisen toteutukset tekee nuorkauppakamari (JCI), mutta myös muut
tahot saavat toteuttaa, jos paikkakunnan nuorkauppakamari ei projektia tee, tai paikkakunnalla ei
ole nuorkauppakamaria.
Vuoden Positiivisin Suomalainen on valittu vuodesta 1993 ja nuorkauppakamarit ovat valinneet
paikallisen positiivisimman henkilön tai tahon vuodesta 2004. Paikallisten ehdotusten sekä
Positiivareiden ehdokkaan joukosta valitaan Vuoden Positiivisin Suomalainen, joka julkistetaan
Valtakunnallisella Positiivisuusviikolla (viikko 36).
Monien mahdollisuuksien projekti: Vuoden Positiivisin Suomalainen -projektin paikallinen toteutus
on mahdollisuus nuorkauppakamarille sopia yhteistyökumppanuuksia sekä näkyä positiivisella
vireellä ympäröivässä yhteisössään. Monet kamarit ovat tämän projektin myötä päässeet
tekemään tiivistä ja hedelmällistä yhteistyötä mediatalojen sekä kaupungin ja elinkeinoelämän
edustajien kanssa. Tämän projektin voi antaa vedettäväksi tuoreellekin nuorkauppakamarilaiselle tärkeintä on hyvä asenne, positiivinen sellainen. Vuoden Positiivisin – projektissa on
mahdollisuudet myös rahaprojektiksi.
MITEN?
Valitkaa projektipäällikkö ja valitkaa projektin tyyli. Projektin voi toteuttaa kevyellä organisaatiolla,
ja erityisen toimiva tapa on ollut antaa raadin valita lopullinen voittaja. Raati voi koostua
yhteistyökumppaneista ja kamarin edustajista. Paikallisen positiivisimman henkilön / tahon
etsintään on monesti otettu yleisö mukaan antamalla heidän ehdottaa tai valita suosikkinsa raadin
esivalitsemista henkilöistä nettiäänestyksen kautta.
NÄKYVYYS
Projektin yhteydessä tulee näkyä Positiivareiden logo. Logo löytyy materiaalipankista, ohjeet
jäljempänä. Muuten jokainen kamari saa myydä paikallisen toteutuksen haluamilleen
yhteistyökumppaneille. Projektilla on omat internetsivut, jotka omistaa Positiivarit.
(https://vps.positiivarit.fi) Näillä nettisivuilla julkaistaan myös paikalliset valinnat.
Kun paikallinen projekti on saatettu päätökseen, projektipäällikkö lähettää lehdistötiedotteen ja
kuvan positiivisimmasta osoitteeseen: juuso.toytari@positiivarit.fi ja riikka.toytari@gmail.com

Positiivarit päivittää tiedon sivuille. Lehdistötiedotetta tehdessä valitsijaorganisaatiot tulee mainita
seuraavasti: ”xx:n Nuorkauppakamari ja Positiivarit Oy yhdessä valitsevat...” yhdenmukaisuuden
vuoksi ja jotta paikallinen valinta yhdistetään myös kansallisen positiivisimman valintaan.
MATERIAALIPANKKI, LOGOT JA VÄRIT
Vuoden Positiivisin Suomalainen –projektilla on oma ilme, jota saa käyttää. Mikäli kamarilla ei ole
omaa vakiintunutta ilmettä projektille, voi logot ja värimaailman tehdä yhdenmukaiseksi
Positiivareiden ilmeen kanssa. Materiaalipankista löytyy myös Positiivareiden logot.
http://vps.positiivarit.fi/graafinen-ohjeistus-nuorkauppakamareille/
PALKINTO VOITTAJALLE
Tilaa Positiivareiden sivuilta patsas + kunniakirja oman paikkakuntasi voittajalle. Näin projektin
voittajat ympäri suomen saavat yhtenäisen muistamisen. Hinta on 80 euroa + postikulut.
Lähetä tilaus 2 viikkoa ennen palkitsemista. Tilauslomake:
http://vps.positiivarit.fi/nuorkauppakamarin-kunniakirjan-ja-patsaan- tilauslomake/
VALTAKUNNALLINEN KILPAILU
Oman kamarin paikallinen voittaja ilmoitetaan valtakunnalliseen Vuoden Positiivisin Suomalainen kilpailuun hakemuksella. Ehdokas tulee ilmoittaa keskiviikkoon 5.8.2018 mennessä. Jos valinta
tapahtuu loppuvuonna, ehdokkaan voi jättää tulevan vuoden kisaan.
KRITEERIT
Vuoden Positiivisin Suomalainen on henkilö, joka voi olla nuori tai vanha, mies tai nainen, urheilija
tai johtaja, opettaja tai hoitaja. Hänen ammatillaan ei ole väliä, mutta on tärkeää, että hän on
henkilö, joka voi toimia esikuvana meille muille, koska:
• hän on osoittanut todellista tahdonvoimaa, sisua ja ahkeruutta
• hänen saavutuksensa ovat merkittäviä
• hän auttaa myös muita onnistumaan, on innostunut ja palveluhenkinen
• hän on pitkäjänteinen tekijä, joka on aina uskonut asiaansa
• hän on oman tiensä kulkija, joka on ryhtynyt sanoista tekoihin
Palkinnon voi vaihtoehtoisesti saada myös organisaatio; yritys tai yhteisö, joka on toiminnallaan
vaikuttanut ympäristössään positiivisesti edellä mainittujen kriteerien mukaisesti.
JULKISTAMINEN
Monet kamarit järjestävät julkistustilaisuuden jonkin paikallisen yleisötapahtuman yhteydessä,
mutta tilaisuuden voi järjestää myös ns. suljettujen ovien tapahtuman. Julkistustilaisuudessa
palkitulle annetaan patsas ja kunniakirja, sekä mahdollisuuksien mukaan myös kukkaset.
Mikäli kysymyksiä tulee, niin meihin saa olla yhteydessä!
LISÄTIEDOT (laita tieto, että teidän kamarin toteuttaa, niin tänne)
Riikka Töytäri I Positiivarit Oy I riikka.toytari@gmail.com I 040-5821949

