JCI Senate in Finland ry - Suomen Senaatti

Toimintakertomus 2016-2017
Yleistä
JCI Senate in Finland ry:n/Suomen Senaatin jäsenet koostuvat Suomen Nuorkauppakamarit
ry:n toiminnassa ansioituneista, yleensä yli 40-vuotiaista, entisistä ja nykyisistä nuorkauppakamarien jäsenistä, joille Junior Chamher International -maailmanjärjestö on myöntänyt
senaattoriarvon. Yhdistys kuuluu maailmanlaajuiseen JCI Senate lnternational -iärjestöön.
Suomen Senaatin pääasiallinen tehtävä on tukea ja auttaa paikallisia nuorkauppakamareita ja
edistää niiden toimintaa. Yhdistys edistää myös jäsenistönsä keskinäistä toimintaa ja
ystävyyttä. Senaatti on myös vahva elinkeinoelämän suhdetoimintajärjestö.
Vuoden aikana puheenjohtaja toteutti teemaa, "senaatti mahdollistaa". Senaattiin kohdistuu
aiempaa voimakkaampia odotuksia Nuorkauppakamarille aktiivisemman tuen tarjoamisen
sekä näkyvyyden kannalta, mitä ajatellen yhteistyötä SNKK:n kanssa on vahvasti pyritty
tiivistämään niin sopimuksellisesti kuin toiminnallisesti. Tämä merkitsee yhteistyön tekemistä
monella tasolla, yksilöiden, kamarien ja kansallisen tekemisen ollessa keskiössä. Lisäksi
suuntaa antaa Suomen Nuorkauppakamareiden uusistrategia, joka lanseerattiin 2016
lopussa. Tähän on tarkoitus peilata myös Senaatin tulevaa strategiaa.

Hallinto
JCI Senate in Finland ry:n hallituksessa ovat toimineet:
Paula Holtari
Jani Närhi
Teijo Virtanen
Mike von Wehrt
Jenni Rajahalme

# 7L498 puheenjohtaja
# 72514 edellisen vuoden puheenjohtaja
# 62315 varapuheenjohtaja
# 68435 jäsen
# 75073 jäsen (SNKK edustaja)

JCI Senate in Finland ry:n hallitusvirkailijoina ovat toimineet:
Osmo Soinio
Hanna-Kaisa Koivisto
Petteri Peltovuori

# 70855 talouspäällikkö
#74122 puheenjohtajan erikoisavustaja
#71707 viestintä päällikkö /hallituksen tekninen avustaja

Senaatin puheenjohtaja osallistui kaikkiin Suomen Nuorkauppakamarin (SNKK) kokouksiin.
Aluekokouksissa senaatin tervehdyksen on toimittanut sovitusti hallituksen edustaja.
Puheenjohtaja on osallistunut myös JCI:n maailmankokoukseen Quebecissä Kanadassa ja
Eurooppakokoukseen Sveitsissä Baselissa.

Toiminnantarkastajana toimi HT-tilintarkastaja Harri Leino # 40461ja sijaisena Tapio Somppi #39003.
Laajennetussa hallituksessa toimialuevastuullisina ovat toimineet
Tero Mikola
Teemu Levomäki
Saara Liukkonen
Kari Ojala
Matti Nevalainen
Asko Männistö

# 74127 kansainvälisyys
#-72515 alueleader alueella A
# 70503 alueleader alueella B
# 72274 alueleader alueella C
# 64648 alueleader alueella D
# 48551 ASE:n puheenjohtaja

Lisäksi senaatin MeSenaatti-rahastoasiassa hallituksen vastuullisena henkilönä on toiminut
Jani Närhi #72514

Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa.
Hallitus on tavannut myös kokouksien ulkopuolella, työstänyt asioita virtuaalikanavien kautta
(mm.Skype-palaverit, Zoom-kokoukset) sekä pitänyt aktiivisesti yhteyttä eriviestintäkanavien
kautta (Whats Up erityisesti kokeiIukäytössä).
Merkittävimmät aikaansaannokset kuluneella hallituskaudella oli Mesenaatti-rahaston ja
Finland Foundation -yhteistyön käynnistäminen sekä rahaston sääntömuutoksen
työstäminen ja toteuttaminen hallitukselle annetun vastuun mukaisesti. Hallitus otti käyttöön
Agendiumin, dokumenttien hallintajärjestelmän hallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen
käsittelyssä, ja kaikki dokumentit on tallennettu nyt sinne koko laajennetun hallituksen
saataville.

Viestintä
Senaatin viestintää tiivistettiin Suomen Nuorkauppakamarin tiedottamisen kanssa.Idmä
mahdollisti senaatin oman tiedottamisen lisäksi, tiedottamisen hyödyntäen SNKK:n
viestintäkanavia kuten esimerkiksi Meriittiä.
Kuluneella kaudella hyödynnettiin viestinnässä senaatin omaa kirjallista tiedotetta, senaatin
osiota SNKK:n Meriitti-lehdessä, lähettiin eSenaatti -tiedotteita sähköposteihin ja päivitettiin
sekä senaatin omaa Facebook- että www-sivuja. Merkittävän hyödyn tiedotuksen
yhteystietojen ajan tasalle saattamiseen toi laskutusponnistus, sillä sen yhteydessä moni
senaattori aktivoitui päivittä mää n omat yhteystietonsa,

Jäsenistö
Jäsenrekisteriä on hallinnoinut Petteri Peltovuori, jäsenrekisteri on siirretty SNKK:n
käyttämään M-Files jäsenrekisterijärjestelmään. Jatkossa jokainen senaattori itse päivittää
omat tietonsa jäsenhallintajärjestelmään.

Toimintavuoden päättyessä Suomen Senaatissa on 1 279 jäsentä. Ainaisjäseniä oli kauden
lopussa 83, joista kaksi maksoi ainaisjäsenmaksunsa tilikauden aikana. Suomessa on kaiken
kaikkiaan 1 4OB senaattoria, joista 129 ei kuulu Senaattiin.
uusia senaattoriarvoja myönnettiin tilikauden za1.6 - 2017 aikana 19 kpl

Huomionosoitukset
perinteen mukaan Senaatti huomioi merkkipäivää viettäneet senaattorit. Huomionosoituksia
yli 90-, 90-, B0-, 75-,70-,60- ja 50 vuotta täyttäneille senaattoreille toimitettiin
toimintavuoden aikana lähes sata'
Yhteistyö Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kanssa
Suomen Nuorkauppakamareiden kanssa tehtyä yhteistyösopimusta on lähdettytällä
toimi kaudella toteuttamaan.
Sopimuksen mukaisia tavoitteita noudattaen Senaatin edustajat (puheenjohtaja ja
tiedotuspäällikkö) kävivät SNKK:n järjestäytymiskokouksessa kutsuttuina osallistujina,
kuulemassa SNKK:n tulevat painopistealueet. Senaatille tarjottiin myös tilaisuus tuoda
näkemyksiä esille ja sparrata Nuorkauppakamareita - mikä on helppoa nähden että toiminta
on hyvässä ja kehittyvässä vireessä. Sopimuksen mukaisen muutoksen myötä SNKK:lta istuu
senaatin hallituksessa DP/NP (puolen vuoden kohdalla tapahtuvan roolinmuutoksen myötä)
ja siten senaatilla on hyvin ajantasainen tietoa SNKK:n tapahtumista ja tarpeista.
Senaattoreiden ja Nuorkauppakamarin yhteistyön konkretisoimiseen kohdennettiin projekti
Tuhat Nuorta Johtajaa, joka alkoi keväällä 2O17 23O parin voimin ja voimistuu 2017 syksyllä siihen Senaatti on lupautunut organisoimaan nuorille tutustumispaikkoja kullakin alueella.
Lisäksi kaikissa SNKK:n alueen ja kansallisissa kokouksissa Senaatti on pitänyt puheenvuoron,
tuoden esille tukea ja kannustusta järjestölle. Senaatin edustaja oli mukana alueellisissa ja
kansallisissa kokouksissa senaattoria arvojen jakamistilaisuudessa.
Senaatti tuki SNKK:n kansainvälisiä tekijöitä toimintavuoden aikana taloudellisesti.

Kansainvälinen toiminta
Asko Männistö #48551valittiin ASE:n puheenjohtajaksi Eurooppakokouksessa Tampereella.
Hänen erityisavustajaksi valittiin Jaana Vilpponen # 63136. ASE järjesti Summitin Helsingissä
Havis Amandan avustuksella, ja Suomen Senaatin panos Summitiin tuotettiin sekä
virtuaalisesti toteuttamalla Facebookissa kysely senaattoreille odotuksista ja toiveista sekä
näkemyksistä Senaatin toimintaa ajatellen. DP Marcus Tschann veti työstöä ja hyödynsi
sisältöämme siinä.
Lisäksi Suomen Senaatti oli esillä ja mukana kansainvälisen senaatin kokouksissa sekä
Eurooppakokouksessa Sveitsin Baselissa että maailmankokouksessa Kanadassa Quebecissä

Suomen Senaatin strategia 2O14- 2O17
Senaatti toteutti strategiaa aikaisempien vuosien tapaan. Kansallisissa- ja aluekokouksissa

Senaatilla oli mm. oma puheenvuoro. Puheenvuoroja pitivät senaatin puheenjohtajan lisäksi
senaatin hallituksen jäsenet, virkailija sekä alueleaderit. Näin senaatti saatiin näkyväksi
useilla eri henkilöillä kauden aikana.

Senaatin palkinnot 2O16 - 2O17
Perinteistä Senaatin palkintoa parhaasta yhteiskuntaan vaikuttavasta projektista haki 11
kamaria. Palkintosumma 5.000 jaettiin yhdelle projektille; Pop-Out Turku. Projektin
toteutti Turun Nuorkauppakamari.
Vuorovaikutuspalkinnon palkintosumma 3.500 jaettiin kahdelle kamarille; 2000 euroa
Kotkan Nuorkauppakamarille ja 1500 euroa Kajaanin Nuorkauppakamarille.
SNKK:n vuosikokouksessa Lahdessa ilmoitettiin voittajat ja jaettiin kunniakirjat
vuosikokouksen iltajuhlassa. Palkinnot luovutetaan Lappeenrannassa Senaatin
vuosi kokouksessa 20.8.2017 .
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