
 

 

 

 

 

JCI Senate in Finland ry - Suomen Senaatti 
 

 

Vuosikertomus 2019 - 2020 

 

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, “Paikallisesti- kansainvälisesti“. Teeman 

tavoitteena oli kannustaa jäsenistöä osallistumaan sekä paikallisiin että kansainvälisiin 

tapahtumiin. Tallinnan Maailman kokouksessa meitä suomalaisia Senaatoreita oli n. 100. 

Olimme selvästi suurin delegaatio. Keväällä ympäri maailmaan levinnyt Covid-19 koronavirus 

lopetti fyysiset kokoukset ja tapahtumat kevätkaudelta. Vuosi huipentui elokuussa 

Joensuussa pidettyyn Vuosikokoukseen.  

 

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

alueiden virallisissa kokouksissa. Edustajamme osallistui myös JCI:n Maailman kokoukseen 

Tallinnassa. Eurooppakokous Dublinissa sekä ASE Spring Board meetingin Belgradissa 

peruttiin koronaviruksen takia. Samoin kevään SNKK:n aluekokoukset A-aluetta 

lukuunottamatta peruttiin samoin kuin kansallinen vuosikokous Tampereella. 

 

Hallinto  

 

JCI Senate in Finland ry:n hallituksessa ovat toimineet: 

    

Kari Ehari  #52188 puheenjohtaja 

Mike von Wehrt #68435 edellisen vuoden puheenjohtaja 

Jarno Kanninen #73483 varapuheenjohtaja 

Jarmo Malin  #65493 jäsen 

Michaela Palmberg #77781 jäsen (SNKK edustaja) 

 

JCI Senate in Finland ry:n hallitusvirkailijoina ovat toimineet: 

 

Osmo Soinio  #70855 talouspäällikkö  

Sarianna Visuri  #67526 puheenjohtajan erityisavustaja 

Tuula Erolainen #74446 varapuheenjohtajan erityisavustaja 

Salla Laiho   #68990 viestintäpäällikkö 



 

 

 

 

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 

 

Toiminnantarkastajana toimi Harri Leino # 40461 ja sijaisena Tapio Somppi #39003. 

 

 

Hallituksen toiminta    

 

Hallitus kokoontui 6 kertaa,joista 2 korona-viruksen takia teams-kokouksina. 

 

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 jäsenmaksulaskun ohessa 

merkkkipäiväluettelo. Lisäksi Senaatin aukeama ilmestyi 4 kertaa SNKK:n Meriitti-lehdessä, 

lisäksi aktiivinen tiedottaminen tapahtui uutiskirjeissä, Senaatin www-sivuilla sekä 

facebookissa. 

 

Senatin www-sivut uusittiin keväällä.    

 

 

Jäsenistö 

 

Jäsenrekisteriä on hallinnoinut Salla Laiho. Jäsenrekisterinä käytetään SNKK:n M-Files 

jäsenrekisterijärjestelmään. 

 

Toimintavuoden päättyessä Suomen Senaatissa on 1208  jäsentä. Ainaisjäseniä oli kauden 

lopussa 87 . Suomessa on kaiken kaikkiaan 1307 Senaattoria. 

 

Uusia senaattoriarvoja myönnettiin tilikauden 2019 - 2020 aikana  12 kpl. Suomen Senaatin 

jäseneksi liittynyt  13 kpl. Kauden aikana Senaatin jäsenyydestä erosi  11 Senaattoria ja 54 

katsottiin eronneeksi maksamattomien jäsenmaksujen johdosta. 

 

 

 

 



 

 

 

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.  

 

Huomionosoituksiin tehtiin muutos 60 vuotta täyttäneiden muistamisien osalta. Aikaisemmin 

60 vuotta täyttävät saivat Senaatin standaardin. Hallituksen päätöksellä standaardin sijasta 

60 vuotta täyttävät saavat vuoden 2020 alusta alkaen ilmaisen rekisteröinnin seuraavaan 

Senaatin vuosikokoukseen. 

 

Yhteistyö Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kanssa 

 

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

puheenjohtaja osallistui elokuussa SNKK:n hallituksen kokoukseen. SNKK:n puheenjohtaja oli 

mukana Senaatin hallituksessa. Myös alueleaderit olivat tavoitettavissa kauden aikana sekä 

fyysisesti aluekokouksissa sekä sähköisesti eri medioiden välityksellä.  

 

“SenaattoriStart“-konsepti 

 

Tänäkin vuonna jatketiin yhteistyössä SNKK:n kanssa SenaattoriStart-konseptia. Konseptissa 

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. Keväällä ei voitu korona-viruksen takia järjestää tapahtumia. 

Päätökset tukirahoista tehtiin kesäkuussa ja toteutukset järjestetään syksyn 2020 aikana.  

SenaattoriStart tukirahat myönnettiin kahdeksalletoista Nuorkauppakamarille. 

 

Kansainvälinen toiminta 

 

Puheenjohtaja osallistui Maailmankokoukseen Tallinnassa.  

 

Lisäksi puheenjohtaja osallistui Brittien Drumming Out –tilaisuuteen Canterburyssa.  

 

Kauden aikana sekä Euroopan senaatin Spring Board meeting Belgradissa että 

Eurooppakokous Dublinissa peruttiin korona-viruksen takia.  

 

European Senate –lehdessä esiteltiin suomalaista Senaattori toimintaa ja uusia Senaattoreita.  

 

Senaatin palkinnot  

 

Senaatin palkintoa haki yhteensä 14 projektia. Hallitus päätti jakaa 3500 €:n palkinnon Salon 

NKK:n projektille Lasten vaalit ja 1500 euron palkinnon Kouvolan NKK:n projektille Nuorten 

taloustaidot kiertue. Voittajat julkaistiin SNKK:n Palkintopamauksessa 18.4. ja palkinnot 

luovutettiin Joensuu vuosikokouksessa 16.8.2020.  

 

JCI Senate in Finland ry 

Hallitus 


