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JCI Senate in Finland ry - Suomen Senaatti 
 

 

Toimintakertomus 2018 - 2019 

 

Yleistä 

 

JCI Senate in Finland ry:n/Suomen Senaatin jäsenet koostuvat Suomen Nuorkauppakamarit 

ry:n toiminnassa ansioituneista, yleensä yli 40-vuotiaista, entisistä ja nykyisistä nuorkauppa-

kamarien jäsenistä, joille Junior Chamber International -maailmanjärjestö on myöntänyt 

senaattoriarvon. Yhdistys kuuluu maailmanlaajuiseen JCI Senate International -järjestöön.  

 

Suomen Senaatti edistää jäsenistönsä keskinäistä toimintaa ja ystävyyttä. Senaatin tehtävä 

on tukea ja auttaa paikallisia nuorkauppakamareita ja edistää niiden toimintaa. Senaatti on 

myös vahva elinkeinoelämän suhdetoimintajärjestö.  

 

Vuoden aikana puheenjohtaja toteutti teemaa, “Ollaan olemassa“. Teeman tavoitteena on 

kannustaa jäsenistöä huolehtimaan itsestään. Vuosi huipentui vuosikokouksessa pidettyyn 

“Minä olen – elämäni tärkein kaveri“- seminaariin, jossa käytiin läpi elämän hallintaan 

liittyviä asioita. Puhujina mm. Jarkko Tamminen ja Teemu Laajasalo. 

 

 

Hallinto  

 

JCI Senate in Finland ry:n hallituksessa ovat toimineet: 

    

Mike von Wehrt #68435 puheenjohtaja 

Teijo Virtanen #62315 edellisen vuoden puheenjohtaja 

Kari Ehari  #52188 varapuheenjohtaja 

Jarno Kanninen #73483 jäsen 

Eillimaija Ahonen #76914 jäsen (SNKK edustaja) 

 

Suomen Senaatilta oli edustaja kaikissa Suomen Nuorkauppakamarin (SNKK) ja alueiden 

virallisissa kokouksissa. Edustajamme osallistui myös JCI:n Eurooppakokoukseen Lyonissa 

sekä ASE Board meetingiin Timisoarassa. 

 

JCI Senate in Finland ry:n hallitusvirkailijoina ovat toimineet: 

 

Osmo Soinio  #70855 talouspäällikkö  

Arja Simell   #69879 puheenjohtajan erikoisavustaja 

Sarianna Visuri  #67526 varapuheenjohtajan erikoisavustaja 

Salla Laiho   #68990 Tiedotuspäällikkö 

 

Toiminnantarkastajana toimi Harri Leino # 40461 ja sijaisena Tapio Somppi #39003. 
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Laajennetussa hallituksessa toimialuevastuullisina ovat toimineet: 

 

Janne Puurunen  #75392 alueleader alueella A 

Saara Liukkonen #70503 alueleader alueella B 

Jari Toivola  #66662 alueleader alueella C 

Matti Nevalainen #64648 alueleader alueella D 

 

Hallituksen toiminta    

 

Hallitus kokoontui kuusi kertaa:. 

 

Hallitus on tavannut myös kokouksien ulkopuolella sekä pitänyt aktiivisesti yhteyttä eri 

viestintäkanavien kautta. 

 

 

Viestintä 

 

Senaatin viestintää kehitettiin ja yhdenmukaisettiin Suomen Nuorkauppakamarin 

tiedottamisen kanssa. Tämä mahdollisti senaatin oman tiedottamisen lisäksi, tiedottamisen 

hyödyntäen SNKK:n viestintäkanavia kuten esimerkiksi Meriittiä. 

 

Kuluneella kaudella jäsenistölle lähetettiin kirjeitse jäsenkirje MeSenaattorit, jossa oli 

mukana merkkipäiväluettelo. Lisäksi Senaatin aukeama ilmestyi 4 kertaa SNKK:n Meriitti-

lehdessä, lisäksi aktiivinen tiedottaminen tapahtui puheenjohtajan blogissa, Senaatin www-

sivuilla sekä facebookissa.   

 

 

Jäsenistö 

 

Jäsenrekisteriä on hallinnoinut Salla Laiho, jäsenrekisterinä käytetään SNKK:n M-Files 

jäsenrekisterijärjestelmään. 

Toimintavuoden päättyessä Suomen Senaatissa on 1 285 jäsentä. Ainaisjäseniä oli kauden 

lopussa 84. Suomessa on kaiken kaikkiaan 1 426 senaattoria. 

Uusia senaattoriarvoja myönnettiin tilikauden 2018 - 2019 aikana 26 kpl. Suomen Senaatin 

jäseneksi liittynyt 22 kpl. Kauden aikana Senaatin jäsenyydestä erosi 4 senaattoria. 

 

 

 

Huomionosoitukset 

 

Perinteen mukaan Senaatti huomioi merkkipäivää viettäneet senaattorit. Huomionosoituksia 

yli 90-, 90-, 80-, 75-, 70-, 60- ja 50 vuotta täyttäneille senaattoreille toimitettiin 

toimintavuoden aikana (138  kpl). 60 -vuotiaiden lahjapaketteja palautui jonkin verran postin 

mukana, joten keväällä 2019 lähetettiin sähköposti, jolla varmitettiin yhteystiedot.  

 

Huomionosoituksiin tehtiin muutos 50 vuotta täyttäneiden muistamisien osalta. Aikaisemmin 

50 vuotta täyttävät saivat mitalin, hallituksen päätöksellä, mitalin sijasta 50 vuotta täyttävät 

saavat ilmaisen rekisteröinnin seuraavaan senaatin vuosikokoukseen. 
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Yhteistyö Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kanssa 

 

Yhteistyö Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kanssa jatkui hyvässä hengessä. Senaatin 

puheenjohtaja osallistui tammikuun alussa SNKK:n hallituksen kokousviikonloppuun ja 

SNKK:n puheenjohtaja oli mukana Senaatin hallituksessa. Myös alueleaderit olivat 

tavoitettavissa kauden aikana sekä fyysisesti aluekokokuksissa sekä sähköisesti eri medioiden 

välityksellä.  

 

“SenaattoriStart“-konsepti 

 

Senaatin hallitus päätti jättää jakamatta vuorvaikutuspalkinnon ja loi yhteistyössä SNKK:n 

kanssa SenaattoriStart-konseptin. Vuorovaikutuspalkintoon varatuilla rahoilla tuettiin 

paikallisten Nuorkauppakamarien järjestämiä tapahtumia, joissa pääpaino oli kutsua 

senaattoreita paikalle ja esitellä heillä nuorkauppakamaritoimintaa. Tilaisuuksien tavoitteena 

oli aktivoida senaattoreita toimimaan sekä keskenään että osallistumaan mahdollisuuksien 

mukaan kamaritoimintaan. SenaattoriStart järjestetiin yhdessätoista Nuorkauppakamarissa. 

 

Kansainvälinen toiminta 

 

Senaatin puheenjohtja osallistui ASE (Assosiation of Senate in Europe) board meetingiin 

Timisoarassa. Kokouksessa on Euroopan Senaatin kokouksen lisäksi kokouksessa keskusteltiin 

senaattorien toiminnasta eri puolilla Eurooppaa. Tilaisuudessa olivat mukana myös Asko 

Männistö, Arja Vilanko ja Jaana Vilpponen Suomesta.  

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat myös Eurooppakokoukseen Lyonissa.  

 

Lisäksi varapuheenjohtaja kävi tutustumassa Brittien Drumming Out –tilaisuuteen.  
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Suomen Senaatin strategia 2018-  

 

Suomen Senaatti uusi ja yksinkertaisti strategiaansa. Tavoitteena on kannustaa senaattoreita 

huolehtimaan itsestään ja sitä kautta kehittämään omaa verkostoansa. Tätä kautta 

Nuorkauppakamarilaisille pystytään tarjoamaan mahdollisimman hyvää tukea ja sparrausta, 

mikäli sille on tarvetta.  

 

Senaatti oli aktiivisesti esillä SNKK:n virallisissa tilaisuuksissa ja kertoi toimintansa tavoitteista 

sekä kannusti yhteistyöhön Nuorkauppakamarien ja senaattorien kesken.  

 

Senaatin palkinnot  

 

Senaatin palkintoa haki yhteensä 20 projektia. Hallitus päätti jakaa koko 5000 €:n palkinnon 

Keski-Uudenmaan NKK:n projektille Timanttijahti. Voittaja julkaistiin SNKK:n 

vuosikokouksessa Kalajoella ja palkinto luovutettiin Vihdin vuosikokouksessa 18.8.2019.  

 

Vuorovaikutuspalkintoa ei jaettu vaan varat päätettiin käyttää SenaattoriStart-tilaisuuksien 

tukemiseen.  

 

 

JCI Senate in Finland ry 

Hallitus 


