
 

 

 
 

JCI Senate in Finland ry - Suomen Senaatti 
 
 
 
 

Toimintakertomus 2021 - 2022 
 
 
Yleistä 
 
JCI Senate in Finland ry:n/Suomen Senaatin jäsenet koostuvat Suomen Nuorkauppakamarit 
ry:n (SNKK) toiminnassa ansioituneista, yleensä yli 40-vuotiaista, entisistä ja nykyisistä 
nuorkauppakamarien jäsenistä, joille Junior Chamber International -maailmanjärjestö on 
myöntänyt senaattoriarvon. Yhdistys kuuluu maailmanlaajuiseen JCI Senate International -
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 elinkeinoelämän suhdetoimintajärjestö.  
 
Yhteistyötä SNKK:n kanssa on jatkettu tiivisti. Kansallinen puheenjohtaja on osallistunut lähes 
kaikkiin hallituksen kokouksiin. Tämä merkitsee yhteistyön tekemistä monella tasolla, 
yksilöiden, kamarien ja kansallisen tekemisen ollessa keskiössä. 
 
 
Hallinto  
 
JCI Senate in Finland ry:n hallituksessa ovat toimineet: 
    
Jarmo Malin  # 65493 puheenjohtaja 
Jarno Kanninen # 71772 edellisen vuoden puheenjohtaja  
Hanna Toimi  # 76503 varapuheenjohtaja 
Björn Hägerstrand # 66660 jäsen 
Mari Männistö # 79807 jäsen (SNKK:n edustaja) 
 
Senaatin puheenjohtaja osallistui Suomen Nuorkauppakamareiden (SNKK) vuosi- ja 
vaalikokoukseen sekä valtaosaan aluekokouksista. Aluekokouksissa myös varapuheenjohtaja 
ja aluesenaattorit edustivat Senaattia. JCI:n maailmankokous Etelä-Afrikan Johannesburgissa 
kuihtui koronan takia etäkokoukseksi mutta Eurooppakokous Belgian Bruggessä päästiin 
järjestämään perinteisen kaavan mukaan ja siellä Senaatin puheenjohtaja edusti Senaattia. 
 
Euroopan Senaatin ASE:n toimintaan osallistuttiin ASE:n ambassadörin järjestämissä 
Euroopan Senaattien puheenjohtajien Temas-kokouksissa. Lisäksi puheenjohtaja osallistui 
puolisoineen Norjan Lofooteilla pidettyyn ASE Spring Board Meeting -viikonloppuun sekä 
Teamsilla järjestettyyn Brittien Senaatin Drumming-Out -tapahtumaan. ASE:n edustajat ja 



 

 

Nordic-alueen kansallisten senaattien presidentit kutsuttiin Suomen Senaatin 
vuosikokoukseen Turkuun. Vapaamuotoisemmista tapahtumista Senaatin puheenjohtaja 
puolisoineen edusti Senaattia Ruotsin Halmstadissa järjestetyssä perinteisessä Crayfish 
viikonlopussa. 
 
JCI Senate in Finland ry:n hallitusvirkailijoina ovat toimineet: 
 
Sarianne Mäkelä # 75072 puheenjohtajan erityisavustaja 
Sami Siurola  # 78902 varapuheenjohtajan erityisavustaja 
Osmo Soinio   # 70855 talouspäällikkö  
Susanna Kaharinen # 74125 viestintäpäällikkö 
 
Toiminnantarkastajana toimi HT-tilintarkastaja Harri Leino # 40461 ja varalla Tapio Somppi 
#39003. 
 
Laajennetussa hallituksessa toimialuevastuullisina ovat toimineet: 
 
Janne Puurunen # 75392 aluesenaattori alueella A 
Elli Kaiponen  # 76507 aluesenaattori alueella B 
Jari Toivola  # 66662 aluesenaattori alueella C 
Mari Viirelä  # 75396 aluesenaattori alueella D 
 
JCI Senate in Finland rahaston asioissa hallituksen vastuullisena henkilönä on toiminut 
edellisen vuoden puheenjohtaja Jarno Kanninen #71772.  
 
 
Hallituksen toiminta 
 
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa:  
 

• Järjestäytymiskokous 22.08.2021 
• Kansallisen vaalikokouksen yhteydessä 8.10.2021  
• Teams-kokous 24.11.2021 
• Teams-kokous 27.1.2022 
• Teams-kokous 11.4.2022 
• Kansallisen vuosikokouksen yhteydessä 22.4.2022 
• Teams-kokous 1.6.2022 
• Turun vuosikokouksen yhteydessä 18.8.2022 

 
Hallitus on pitänyt aktiivisesti yhteyttä erityisesti WhatsUp-ryhmän avulla. 
 
Senaatin jäsenistölle toteutettiin varapuheenjohtajan ideoimana kysely, jolla kartoitettiin 
Suomen Senaatin jäsenten toiveita tulevien vuosien toimintasuunnitelmien pohjalle. 
Senaatin nettisivujen sisältöä päivitettiin ja muokattiin aktiivisesti. Toimintaohje päivitettiin 
merkittävimpänä muutoksena puheenjohtajan ja vuosikokouksen pitopaikan keskinäisen 
sidonnaisuuden poistaminen. 
 
Suomen Senaatin Senaattori-tuotevalikoimaa ylläpidetään, markkinoidaan ja myydään 
jäsenistölle senaatin vuosikokouksessa sekä www-sivujen kautta. Suomen 



 

 

Nuorkauppakamareiden www-sivujen uusinnan myötä sivuille on pitkän odotuksen jälkeen 
avautunut myös verkkokauppa. SNKK:n kanssa on sovittu, että myös Senaatin tuotteet 
saadaan sinne esille. 
 
 
Viestintä 
 
Senaatin viestintää toteutettiin pääsääntöisesti suomensenaatti.fi -sivuston, senaatin 
jäsenille postitettavan eSenaatti -uutiskirjeen sekä senaatin oman Facebook-ryhmän ja 
Instagram -tilin kautta. Lisäksi senaatti näkyi nuorkauppakamarin jäsenistölle ja sidosryhmille 
Suomen Nuorkauppakamareiden Johtaja -lehden kautta. Senaatilla oli vaihtelevasti oma 
aukeama tai sivu neljästi vuodessa julkaistavassa lehdessä. Senaatin jäsenten tietoja on 
ylläpidetty Suomen Nuorkauppakamarit ry:n M-Files -jäsentietojärjestelmässä. 
 
 
Talous  
 
Tilikauden talouden ylijäämä on 8 592 euroa. Vuosikokous 2021 vahvisti vuosijäsenmaksuksi 
30 euroa ja ainaisjäsenmaksuksi 600 euroa toimintavuodelle 2021–2022. 
  
Senaatin hallinnoimia varoja on käytetty oman perustoiminnan (tiedotus/viestintä, 
huomionosoitukset, osallistuminen kansainväliseen toimintaan) ylläpitämisen lisäksi Suomen 
Nuorkauppakamaritoiminnan tukemiseksi yhteensä 4 000 euron Senaatin palkinnon 
muodossa. Lisäksi kevään 2022 aluekokouksia tuettiin yhteensä 5 100 eurolla. Kansainvälisen 
toiminnan osalta rahaa käytettiin vain Euroopan senaatin jäsenmaksuun, koska hallituksen 
jäsenet eivät tehneet kulukorvauspyyntöjä. Senaatin rahaston varoista maksettiin tukea 
kahdelle henkilölle, yhteensä 1 750 euroa. 
 
Jäsenmaksulaskut lähetettiin jäsenille pääosin sähköpostitse. Jäsenmaksutuotoista 23 450 
euroa on päättyneen tilikauden jäsenmaksuja ja 2 913 euroa on myöhässä maksettuja 
edellisten tilikausien jäsenmaksuja. 
 
Senaatin rahaston varat ovat olleet sijoitettuina Korkia Asset Management Oy:n 
mallisalkkuun. Rahaston pääoma tilinpäätöshetkellä oli 16 159 euroa. Samaan mallisalkkuun 
on sijoitettu myös muita yhdistyksen varoja. Näiden sijoitusten hankintameno on yhteensä 
80 000 euroa ja markkina-arvo tilinpäätöshetkellä oli 81 045 euroa. 
 
 
Jäsenistö  
 
Jäsenrekisteriä on hallinnoinut viestintäpäällikkö. Tietojen päivitys on jokaisen omalla 
vastuulla ja jokainen senaattori pystyy itse päivittämään tietonsa järjestelmään, mutta 
viestintäpäällikkö on pyyntöjen mukaisesti auttanut tietojen saattamisessa ajan tasalle. 
 
Toimintavuoden päättyessä Suomen Senaatissa oli 1 230 jäsentä. Ainaisjäseniä oli kauden 
lopussa 92, joista kolme maksoi ainaisjäsenmaksunsa tilikauden aikana.  
 
Suomessa on kaiken kaikkiaan 1 443 senaattoria, joista 213 ei kuulu Senaattiin. 
Uusia senaattoriarvoja myönnettiin tilikauden 2021 - 2022 aikana 30 kpl. 



 

 

 
 
Huomionosoitukset  
 
Perinteen mukaan Senaatti huomioi merkkipäivää viettäneet senaattorit. Huomionosoituksia 
100-, 90-, 80-, 75-, 70-, 60- ja 50 vuotta täyttäneille senaattoreille toimitettiin 
toimintavuoden aikana 123 kpl. 
 
 
Yhteistyö Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kanssa  
 
Suomen Nuorkauppakamareiden ja Suomen Senaatin välillä on voimassa oleva 
yhteistyösopimus, jonka puitteissa yhteistyötä on tehty. Yhteistyö on ollut erittäin sujuvaa ja 
saumatonta koko toimikauden ajan. Suurin ansio tässä on sillä, että SNKK:n DP/NP (puolen 
vuoden kohdalla tapahtuvan roolinmuutoksen myötä) valitaan Senaatin hallitukseen ja hän 
osallistuu aktiivisesti Senaatin hallituksen kokouksiin. Näin Senaatilla on ajantasaista tietoa 
SNKK:n tapahtumista ja tarpeista ja toisaalta SNKK:lla realistinen käsitys siitä, mitä Senaatti 
tekee ja missä senaattorit voivat olla avuksi.  
 
Lisäksi kaikissa SNKK:n alueen ja kansallisissa kokouksissa Senaatti on pitänyt puheenvuoron, 
tuoden esille tukea ja kannustusta järjestölle. Senaatin edustaja on ollut mukana alueellisissa 
ja kansallisissa kokouksissa senaattoriarvojen jakamistilaisuudessa.  
 
Senaatti tuki yhtä SNKK:n kansainvälistä tekijää toimintavuoden aikana taloudellisesti. 
 
 
Kansainvälinen toiminta  
 
Kansainvälistä toimintaa varjosti osittain edelleen korona-pandemia. JCI:n maailmankokous 
Etelä-Afrikan Johannesburgissa kuihtui koronan takia etäkokoukseksi mutta Eurooppakokous 
Belgian Bruggessä päästiin järjestämään perinteisen kaavan mukaan ja siellä Senaatin 
puheenjohtaja edusti Senaattia. 
 
Euroopan Senaatin ASE:n toimintaan osallistuttiin ASE:n ambassadörin järjestämissä 
Euroopan Senaattien puheenjohtajien Teams-kokouksissa. Lisäksi puheenjohtaja osallistui 
puolisoineen Norjan Lofooteilla pidettyyn ASE Spring Board Meeting -viikonloppuun sekä 
Teamsilla järjestettyyn Brittien Senaatin Drumming-Out -tapahtumaan. Lisäksi Senaatin 
puheenjohtaja puolisoineen edusti Senaattia Ruotsin Halmstadissa järjestetyssä perinteisessä 
Crayfish viikonlopussa. 
 
Jaana Vilpponen, Jonna Engblom ja Kari Ehari toimivat ASE:n viroissa. 

 
European Senate Magazine tilattiin hallituksen jäsenille. Lehteen toivotaan jatkossakin lyhyitä 
juttuja senaattoreista. Uudet senaattorit saavat yhden numeron ilmaiseksi. Lehteä voi tilata 
osoitteesta https://britishsenate.org.uk/magazine/europe-subs/  
 
 
 
 



 

 

Historiikki  
 
Suomen Senaatin 60-juhlavuotishistoriikki valmistui Turun Senaatin vuosikokoukseen. 
Historiikki toteutettiin digiversiona. 
 
 
Aluetoiminta  
 
Aluesenaattorit ovat pitäneet yhteyttä omien alueidensa aluejohtajaan ja aluevirkailijoihin 
sekä pyydettäessä myös suoraan kamareihin. Muutamalla alueella aluesenaattori on kutsuttu 
mukaan alueen tekijöiden kanssa pohtimaan yhteistyömahdollisuuksia. Näistä tapaamisista 
onkin saatu hyviä ideoita tulevaisuutta varten. Aluesenaattorit ovat osallistuneet 
aluekokouksiin, hallitusakatemioihin ja muihin erilaisiin tapahtumiin mahdollisuuksien 
mukaan.  
 
Suomen Senaatti tuki kevään 2022 aluekokousten senaattoriohjelmia tavoitteena saada 
enemmän senaattoreita osallistumaan aluekokouksiin. Alueilla A ja D osallistujamäärien 
kasvattamisessa onnistuttiinkin erinomaisesti. A alueen syksyn 2021 senaattoriohjelmaan 
osallistuvien määrä nousi yli kolminkertaiseksi (syksy 2021 3 osallistujaa – kevät 2022 10 
osallistujaa) ja D alueen kaksinkertaiseksi (syksy 2021 11 osallistujaa – kevät 2022 23 
osallistujaa). Kevään 2022 B ja C alueen yhteiskokous Raumalla oli hieman haastavampi B 
alueen senaattoreiden lähteä toiselle puolelle Suomea. Syksyn 2021 B:n 15 
senaattoriohjelmaan osallistujaa ja C:n 6 osallistujaa muuttui kevään Rauman 
yhteiskokouksen 18 osallistujaksi. Tarkempaa seurantaa ei ole mutta voisi ajatella syksyn 
2021 C:n osallistujamäärän kasvaneen merkittävästi ja B:n senaattoreiden jääneen kotiin. 
 
 
Suomen Senaatin strategia  
 
Senaatti päivitti strategiansa toimikaudella 2020-2021, joten siihen ei ollut tarvetta tehdä 
muutoksia.   
 
 
Senaatin palkinto 2021 – 2022   
 
Senaatin palkinto myönnetään paikalliselle kamarille tunnustuksena parhaasta yhteiskunnan 
kehittämiseen tähtäävästä projektista. Palkintoa tavoitteli kaikkiaan 13 hakemusta eri 
kamareista ja hakemukset olivat kautta linjan laadukkaita. Senaatin 4.000 euron suuruisen 
palkinnon sai Kajaanin Nuorkauppakamari projektilla Kestävä Kainuu. 
 
Projektin ajankohdaksi valittiin Euroopan Kestävän Kehityksen -viikko, jonka ajalle Kestävä 
Kainuu -teemaviikko sijoittui. Viikon jokaiselle päivälle valittiin yksi YK:n kestävän kehityksen 
tavoite, joiden ympärille eri päivien ohjelmat rakentuivat. Tavoitteena oli, että jokainen ikään 
tai taustaan katsomatta pystyy osallistumaan viikkoon ja oppii lisää siitä, kuinka arjen pienillä 
teoilla pystyy olemaan osana muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa ja maailmaa. Keinoja 
haluttiin tuoda esille positiivisen kautta ja syyllistämättä ketään – jokainen voi tehdä jotain. 
Yhdessä paikallisten yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden kanssa järjestettiin 24 kaikille 
avointa koulutusta ja tapahtumaa kestävän kehityksen teemojen esiintuomiseksi. 



 

 

Koulutuksilla tavoitettiin 300 henkilöä. Markkinointia ja erilaisia sometempauksia tehtiin 
pitkin projektin toteutusta. Näillä toimilla tavoitettiin n. 10.000 ihmistä. 
 
SNKK:n Tampereella pidetyssä vuosikokouksessa ilmoitettiin voittaja puheenjohtajan 
toimesta. Palkinto luovutetaan Turun Senaatin vuosikokouksessa 21.8.2022. 
 
 
JCI Senate in Finland ry 
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