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Toimintakertomus 2017 - 2018 
 

Yleistä 
 

JCI Senate in Finland ry:nfSuomen Senaatin jäsenet koostuvat Suomen Nuorkauppakamarit 

ry:n {SNKK} toiminnassa ansioituneista, yleensä yli 40-vuotiaista, entisistä ja nykyisistä 

nuorkauppakamarien jäsenistä, joille Junior Chamber lnternational -maailmanjärjestö on 

myöntänyt senaattoriarvon. Yhdistys kuuluu maailmanlaajuiseen JCI Senate lnternational - 

järjestöön. 

 

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 elinkei noelämän suhdetoimintajärjestö. 

 

Vuoden aikana puheenjohtaja toteutti teemaa, "Pidä huolta". Teema kantaa nyt ja 

jatkossakin. ldeana on pitää huolta itsestämme henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti, jolloin 

meillä on paremmat mahdollisuudet olla nuorkauppakamarilaisten tukena. 

Nuorkauppakamarilaiset ovat tulevaisuuden rakentajia, mutta uran alkumetreillä verkostot 

ovat vielä ohuemmat, kuin mitä senaattoreilla. Yhteiskunnassa on suuri tilaus johtajuudelle, 

missä senaattorit voivat olla aktiivisesti mukana tuomalla verkostomme ja osaamisemme 

nuorkauppakamarilaisten käyttöön, silloin kun he katsovat sen tarpeelliseksi. 

 

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 SNKK:n strategia, johon on 

peilattu myös Senaatin uusi vuonna 2018 päivitetty strategia. 

 

Hallinto 
 

JCI Senate in Finland ry:n hallituksessa ovat toimineet: 

 

Teijo Virtanen  # 62315 puheenjohtaja 

Paula Holtari  # 71498 edellisen vuoden puheenjohtaja 

Mike von Wehrt # 68435 varapuheenjohtaja 

Kari Ehari  # 52188 jäsen 

Lauri Valtonen  # 76401 jäsen (SNKK:n edustaja) 

 

Senaatin puheenjohtaja osallistui Suomen Nuorkauppakamarin (SNKK)vaalikokoukseen. 

Vuosi- ja aluekokouksissa senaatin tervehdyksen on toimittanut sovitusti hallituksen edustaja 

puheenjohtajan ollessa estynyt. Hallituksen edustaja on osallistunut myös JCI:n 

maailmankokoukseen Amsterdamissa ja Eurooppakokoukseen Riikassa. Lisäksi puheenjohtaja 

ja varapuheenjohtaja osallistuivat EU Senate President summittiin. Samassa yhteydessä oli 

ASE kevään Euroopan Senaatin hallituksen kokous.  



Näissä kokouksissa kehitettiin Euroopan 

yhteistyötä ja toimintoja. Puheenjohtaja osallistui myös eri kamareiden Senaatin kokouksiin 

ja juhlatilaisuuksiin sekä kamareiden muutamiin vuosijuhliin kutsuttuna vieraana. 

 

JCI Senate in Finland ry:n hallitusvirkailijoina ovat toimineet: 

 

Pia Hänninen  # 64972 puheenjohtaja n erikoisavustaja 

Arja Simell  # 69879 varapuheenjohtajan erikoisavustaja 

Osmo Soinio  # 70855 talouspäällikkö 

Petteri Peltovuori # 7L707 viestintäpääIIikkö/haIlituksen tekninen avustaja 

 

Toiminnantarkastajana toimi HT-tilintarkastaja Harri Leino # 4O46Lja varalla Tapio Somppi 

#39003. 

 

Laajennetussa hallituksessa toimialuevastuuIlisina ovat toimineet: 

 

Janne Puurunen # 75392 alueleader alueella A 

Saara Liukkonen # 70503 alueleader alueella B 

JariToivola  # 66662 alueleader alueella C 

Matti Nevalainen # 64648 alueleader alueella D 

Asko Männistö # 48551 ASE:n puheenjohtaja 

 

Lisäksi JCl Senate in Finland rahaston asioissa hallituksen vastuullisena henkilönä on toiminut 

Paula Holtari #7L498. 

 

Hallituksen toiminta 

 

HaIIitus kokoontu i yhdeksän kertaa.  

 

Hallitus on pitänyt aktiivisesti yhteyttä eriviestintäkanavien kautta (WhatsUp erityisesti). 

 

Merkittävimmät aikaansaannokset kuluneella hallituskaudella olivat yhteistyön kehittäminen 

SNKK:n uusitun strategian mukaiseksi tavoitteena saada enemmän business-henkisyyttä ja 

verkostoitumista nuorkauppakamaritoimintaan. Senaatin puheenjohtaja on ollut mukana 

SNKK:n strategian luomistyössä. Toimintavuonna yhdistimme Euroopan Senaatin ja SNKK:n 

strategian ja teimme niistä soveltuvin osin uuden strategian Suomen Senaatille tukemaan 

SNKK:n strategiaa. 

 

Teimme myös ohjeistuksen Mesenaatin jäsenten siirtymiseksi JCl Foundation Finlandin 

jäseniksi. 

 

European Senate Magazine tilattiin hallituksen jäsenille ja lisäksi uudet senaattorit saavat 

yhden numeron ilmaiseksi. 

 

Viestintä 
 

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. Lisäksi vuosikokousmarkkinointiin 

hyödynnettiin Porin Nuorkauppakamarin julkaisemaa Senate Sails to Pori -Suomen Senaatin jäsenkirjettä. 



 

Jäsenistö 
 

Jäsenrekisteriä on hallinnoinut viestintäpäällikkö. Jokainen senaattori päivittää itse omat 

tietonsa jäsen hallintajärjestelmään. 

 

Toimintavuoden päättyessä Suomen Senaatissa on 1 279 jäsentä. Ainaisjäseniä oli kauden 

lopussa 86, joista kaksi maksoi ainaisjäsenmaksunsa tilikauden aikana. Suomessa on kaiken 

kaikkiaan 1408 senaattoria, joista 129 ei kuulu Senaattiin. 

 

Uusia senaattoriarvoja myönnettiin tilikauden 2017 - 2018 aikana 23 kpl 

 

Huomionosoitukset 

 

Perinteen mukaan Senaatti huomioi merkkipäivää viettäneet senaattorit. Huomionosoituksia 

yli 90-, 90-, 80-, 7O-,60-ja 50 vuotta täyttäneille senaattoreille toimitettiin toimintavuoden 

aikana yli 150 kpl. 

 

Yhteistyö Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kanssa 

 

Suomen Nuorkauppakamareiden kanssa tehtyä yhteistyösopimusta on toteutettu tällä 

toimikaudella. 

 

Sopimuksen mukaisia tavoitteita noudattaen Senaatin edustaja 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. 

 

Lisäksi kaikissa SNKK:n alueen ja kansallisissa kokouksissa Senaatti on pitänyt puheenvuoron, 

tuoden esille tukea ja kannustusta järjestölle. Senaatin edustaja oli mukana alueellisissa ja 

kansaIlisissa kokouksissa senaattoriarvojen jakamistilaisuudessa. 

 

Senaattituki SNKK:n kansainvälisiä tekijöitä toimintavuoden aikana taloudellisesti' 

 

Kansainvä!inen toiminta 
 

Suomen Senaatin edustajat osallistuivat seuraaviin kansainvälisiin tapahtumiin: 

JCI European Conference 2018 Riika, LAWIA L9.-22.6.2018: Suomesta mukana noin 20 senaattoria 

 

JCI Senate in Europe: puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuiat EU Senate president summittiin. 

Samassa yhteydessä oli "ASE spring board meeting", jonka past presidenttinä toimi Asko Männistö. Jonna 

Engblom toimii hallituksen 2018 laajennetussa tukiryhmässä "Team 7 Series" 

 

European Senate Magazine tilattiin hallituksen jäsenille. Lehteen toivotaan jatkossa lyhyitä 

juttuja senaattoreista. Uudet senaattorit saavat yhden numeron ilmaiseksi. Lehteä voi tilata 

osoitteesta https://britishsenate.ors.u k/magazine/eu rope-su bs/ 

 

 



 

Aluetoiminta 
 

Alueleaderit ovat pitäneet yhteyttä omien alueidensa aluejohtajaan ja aluevirkailijoihin. He 

ovat osallistuneet aluekokouksiin, hallitusakatemioihin ja muihin erilaisiin tapahtumiin 

vieden terveisiä sekä jäsenille että senaattoreille. He ovat myös toimineet kouluttajina, 

avustaneet senaattoriarvojen jaossa ja markkinoineet Senaatin kokousta ja Senaatin 

palkintoa. Senaatin palkintoiin tuli ennätysmäärä hakemuksia. Alueleadereiden alueella 

tekemä markkinointi on varmasti ollut yksi syy hakemusten määrään. Alueleaderit ovat myös 

kontaktoineet senaattoreita, joiden kamaria ei enää ole. Tarkoituksena on ollut löytää heille 

mahdollinen uusi kamari ja saada heidät aktivoitua toimintaan. 

 

Suomen Senaatin strategia 
 

Senaatti päivitti strategiansa peilaten sitä Euroopan Senaatin ja SNKK:n strategiaan 

 

Senaatin palkinnot 2O17 - 2018 
 

Perinteistä Senaatin palkintoa parhaasta yhteiskuntaan vaikuttavasta projektista haki 17 

kamaria. Palkinto annetaan paikalliselle nuorkauppakamarille tunnustuksena parhaasta 

yhteiskunnan kehittämiseen tähtäävästä projektista. 

 

Ensimmäisen palkinnon saajaksi valittiin Auranmaan Nkk projektilla Amazing Aurajoki SUP ja 

palkinnon arvo on 3000 euroa. Projektin tavoitteena oli lisätä alueen kuntien ja yhdistysten 

yhteistoimintaa ja kehittää alueen itsetuntoa ja identiteettiä. Projektin tavoitteena oli myös 

lisätä kamarin ja nuorkauppakamaritoiminnan tunnettuutta. 

 

Toisen palkinnon 2000 euroa saajaksi valittiin Vihdin Nkk projektilla Positiivihtisesti. Tämä 

projekti päätettiin toteuttaa uudella nykyaikaisella tavalla ja julkaista 100 päivän ajan 

vuoden 2017 loppuun saakka yhden positiivisen ja inspiroivan asian kotikunnasta. 

 

Toimintavuonna jaettiin myös 2000 euron Senaatin Vuorovaikutuspalkinto, jota haki 8 

kamaria. Tämä palkinto annetaan tunnustuksena paikalliselle nuorkauppakamarille, joka on 

toimintavuoden aikana parhaiten hyödyntänyt senaattoreiden tarjoamaan tukea ja apua. 

 

Vuorovaikutuspalkinnon saajaksi valittiin Tammerkosken Nkk projektilla Tammerkosken 

Nuorkauppakamarin identiteetin vahvistaminen. Vuonna 2O17 tavoitteena oli kasvattaa 

Tammerkosken Nuorkauppakamarin senaattoreiden ja kunniajäsenten 

osallistumisaktiivisuutta kamarin tapahtumissa sekä alue- että kansallisissa kokouksissa 50%' 

 

SNKK:n vuosikokouksessa Maarianhaminassa ilmoitettiin voittajat ja jaettiin kunniakirjat 

vuosikokouksen iltajuhlassa. Palkinnot luovutetaan Porissa Senaatin vuosikokouksessa 

19.8.2018. 

 

JCI Senate in Finland ry 

Hallitus 

 


