
     

JCI Senate in Finland ry - Suomen Senaatti 

 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2020 - 2021 

Suomen Senaatti on vahva suhdetoimintajärjestö, joka edistää jäsenistönsä keskinäistä toimintaa ja 

ystävyyttä. Senaatin tehtävä on tukea ja auttaa paikallisia nuorkauppakamareita ja edistää niiden toimintaa.  

 

Suomen Nuorkauppakamarit ry sekä Suomen Senaatti ry ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka avulla 

turvataan jatkuvuus ja linjakkuus, molempien järjestöjen johdon vaihtuessa vuosittain. Yhteisenä 

tahtotilanamme on osoittaa näiden kahden järjestön toimivan yhdessä tulevaisuutta rakentaen. Molemmin 

puolinen tahtotila on toteuttaa yhteistyötä parhaalla mahdollisella tavalla ja seurata asioiden kehittymistä 

mahdollisimman tiiviisti sekä yksilöitä aktiivisuuteen kannustaen ja tukien. 

Toiminta 

Yhteistyö Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kanssa tulee näkymään mm.  

• Suomen Senaatti ylläpitää sähköistä online-jäsenrekisteriä (M-Files) yhteistyössä SNKK ry:n kanssa.  

• SNKK:lla on oikeus käyttää Suomen Senaatin jäsentietoja JCI-tiedotukseen ja markkinointiin. 

• Senaatin puheenjohtaja osallistuu SNKK ry:n vuosi- ja vaalikokouksiin sekä mahdollisuuksien 

mukaan aluekokouksiin.  

• Jokaiseen aluekokoukseen nimetään Senaatin lähettiläs osallistumaan kokoukseen sekä viemään 

senaatin tervehdys kokoukselle.  

• Jäsenistön osallistumista ko. kokouksiin pyritään aktivoimaan 

• Senaatti jakaa perinteisen Senaatin palkinnon 

• Senaatti pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan SNKK:n kansallisia projekteja 

Kaksi kautta aktiivisena olleen SenaattoriStartin jatkoa tarkastellaan vuoden 2020 kokemusten pohjalta. 

Projektilla pyritään herätelemään nukkuvia Senaattoreita mukaan kamareidensa toimintaan.  

Senaatin päivitetty strategia ulottuu vuoteen 2021. Strategia prosessi käynnistetään kauden aikana. 

Suomen Senaatin 60-vuotisjuhlavuoden 2022 ja 60-vuotishistoriikin projektit käynnistetään.  

Suomen Senaatin sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 20.-22.8.2021 Tampereella.  

Perinteiden mukaisesti Senaatti huomioi merkkipäivää viettävät senaattorit ja poisnukkuneet.  



Viestintä 

Senaatin viestintäkanavat ovat nettisivusto www.suomensenaaatti.fi , Facebook JCI Senate in Finland, 

sähköinen uutiskirje, paperinen jäsenkirje MeSenaattori , Instagram jcisenatefi sekä Suomen 

Nuorkauppakamari sidosryhmä- ja jäsenlehti Meriitin Senaatin palsta. Kanavat evaluoidaan kauden aikana.  

Viestinnän tavoitteena on perinteisen asioiden tiedottamisen lisäksi aktivoida senaattoreita monipuolisella 

viestinnällä kuten blogien, eri tapahtumista kertovien kirjoitusten, valokuvien ja uutisten muodossa. 

Jäsenistö 

Tavoitteena on, että kaikki Suomen Senaatin jäsenet maksavat jäsenmaksun oikeuttaen Senaatin 

jäsenpalveluihin. Uudet senaattorit kontaktoidaan pikaisesti aktivoidaksemme heidät jäseniksi. Jäsenistön 

osallistumismotivaatiota Suomen Nuorkauppakamareiden tapahtumiin kehitetään. 

Puheenjohtajan teema 

Puheenjohtaja toteuttaa teemaa ”Rennosti yhdessä”. Teemalla jatketaan edellisten vuosien teemoista 

yksilön ja yhteisön symbioosia tukevaan suuntaan. Senaattoreita kannustetaan toimimaan paikallisesti sekä 

keskenään että toimimaan yhteistyösssä kamareiden kanssa. Arvokeskustelua halutaan herättää 

kattojärjestön alkuperäistä tarkoitusta muistaen eli yrittäjien ja johtajien keskinäiseen tukeen. 

Tarkoitus on tuoda Euroopan Senaattia lähemmäs lisäämällä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

johdolla Suomen näkyvyyttä Euroopassa. 

Kansainväinen toiminta 

Olemme Euroopan toiseksi suurin Senaatti. Lisäksi olemme toiseksi vanhin järjestäytynyt Senaatti vuodelta 

1962. Britísh Senate perustettu 1959. Nämä eivät velvoita meitä mihinkään, mutta antavat mandaatin 

näkyä. Talousarviossa on edellisenä vuonna lisätty hieman varoja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

osallistumisiin kansainvälisiin tapahtumiin. Samoin tehostetaan Euroopan Senaatin lehden ja muiden 

maiden Senaattori- tapahtumien markkinointia sekä tutkitaan sähköisiä mahdollisuuksia. Kansainvälisiä 

kokouksia markkinoidaan senaattoreille.    

Hallinto 

Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, edellisen vuoden puheenjohtaja, kokouksessa valittava 

varapuheenjohtaja sekä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n asettama edustaja. Toimintavuoden aikana 



hallitus tarkastelee, onko tarkoituksenmukaista ehdottaa, että valitaan yksi uusi jäsen perehtymään 

hallitustyöskentelyyn.  

Hallituksen toimihenkilöiksi kutsutaan puheenjohtajan erityisavustaja, talouspäällikkö, viestintäpäällikkö 

sekä varapuheenjohtajan erityisavustaja.  

Laajennettuihin senaatin hallituksen kokouksiin kutsutaan erikseen Senaatin strategiaa toteuttavat 

aluesenaattorit. Aluesenaattoreiden toimintaa kehitetään ja promotoidaan kuluvalla kaudella. 

Talous 

Senaatin varoja käytetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan. Suurimmat menoerät ovat 

tiedostustoiminta sekä Nuorkauppakamareille jaettavat palkinnot ja tuet.  Senaatti myös hallinnoi 

käyttötarkoitukseltaan sidotun Senaatin rahaston varoja (JCI Senate in Finland Rahasto). Näistä varoista on 

aikaisempaan tapaan suunniteltu jaettavaksi kulukorvauksia kansainvälisissä viroissa toimiville 

senaattoreille. 

 

Sijoitusvarallisuus on tarkoitettu pitkäaikaiseksi ja toimintavuoden aikana harkitaan mahdollisten uusien 

sijoitusten tekemistä. 

Senaatin kirjanpito, talouden seuranta ja taloudellinen raportointi on järjestetty kivakirjanpito.fi-palvelussa. 

Jäsenmaksulaskut lähetetään syksyn aikana. 

Tuotemarkkinointi 

Suomen Senaatin Senaattori-tuotevalikoimaa ylläpidetään, markkinoidaan ja myydään jäsenistölle senaatin 

vuosikokouksessa sekä www-sivujen kautta. Suomen Nuorkauppakamareiden www-sivujen uusinnan 

myötä sivuille tulee myös verkkokauppa. Senaatin tuotteet saataneen sinne esille. 


