JCI Senate in Finland ry
SENAATTORIOPAS

Onneksi olkoon senaattori!
Sinulla on kädessäsi senaattoriopas.
Se tarkoittaa, että olet juuri saanut
senaattoriarvosi tai voit olla jo vanha konkari.
Tämä vihkonen pyrkii valottamaan hiukan mitä
senaattoritoiminta on. Vihkosen kappaleet perustuvat
aiemmin julkaistuihin kirjoituksiin, haastatteluihin sekä
siihen kokemusmäärään, jonka kirjoittajat ovat hankkineet
senaattoreina Suomessa ja maailmalla.
Vihkonen ei pyri olemaan koko totuus, mutta antaa
toivottavasti riittävästi eväitä uusiin huimiin seikkailuihin
kansainvälisessä maailmassa.
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1. Mitä senaattorius on?
Parhaan tunnustuksen,
jonka Nuorkauppakamarijärjestö voi jäsenelleen
hyvästä ja ansiokkaasta
työstä antaa, on senaattoriarvo. Se voidaan esittää
myönnettäväksi normaalisti
sen vuoden kuluessa, jolloin
jäsen täyttää 40-vuotta.
Edellytyksenä on, että hän
on toiminut useita vuosia
vastuunalaisissa nuorkauppakamaritehtävissä. Esityksen arvonimen myöntämiseen tekee joko Keskusliiton tai jäsenyhdistyksen
hallitus. Arvonimen myöntää
lopullisesti JCI:n puheen-
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johtaja kansallisen puheenjohtajan esityksestä.
Senaatin jäsenet, jotka eivät
enää ole nuorkauppakamarin jäseniä, ovat kutsusta
oikeutettuja osallistumaan
Keskusliiton tai sen jäsenyhdistysten jäsenille tarkoitettuihin tilaisuuksiin sekä
pyynnöstä käyttämään niissä puhe- mutta ei äänivaltaa.
Täten yli 40-vuotiaita Senaatin jäseniä ei voida enää
valita muuhun Keskusliiton
tai jäsenyhdistyksen tehtäviin
kuin neuvoa antavien elinten
jäseniksi.

Senaattorin
velvollisuudet

Olet saanut Senaatin
jäsenyyden myötä senaattorinumeron, joka tällä
hetkellä on 5-numeroinen.
Sait jäsenkorttisi (SNKK
ry:n jäsenkortti on eri asia)
ja samalla todistuksen, josta
numerosi löytyy.
Senaattorin tulee aina
muistaa senaattorinumeronsa. Mikäli hän ei sitä muista,
hän on vanhan perimätavan mukaan velvollinen
tarjoamaan kaikille läsnä
oleville senaattoreille drinkit.
Eli muista siis numerosi!
Senaattoripinssi
Senaattoripinssi on tarkoitettu käytettäväksi aina
(myös iltajuhlassa) eli käytä
sitä muutenkin kuin JCtapahtumissa. Et koskaan
tiedä missä tapaat muita
senaattoreita.

- osallistua pyydettäessä
kamarin toimintaan ”neuvonantajana ja tukijana”
esim. ääntenlaskija,
vuosikokouksen kunniapuheenjohtaja jne.
- muistaa muiden senaattorien ja oman kamarin
vuosi- ja merkkipäiviä ja
osallistua niihin mahdollisuuksien mukaan
- edistää nuorkauppakamaritoiminnan leviämistä
esim. kannustamalla
oman lähipiirinsä nuoria
liittymään järjestöön
- osallistua pyydettäessä
kamarin toimintaan esim.
historiatiedon tallentamisessa ja ns. hiljaisen
tiedon siirtämisessä
seuraaville JC-polville
- tukea oman kamarin
tilaisuuksia osallistumalla niissä järjestettävien
senaattoriohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen
aktiivisesti
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2. JCI Senate in Finland ry
eli “Suomen Senaatti“
Toiminta-ajatus
Suomen Senaatin tarkoituksena on toiminnallaan
vahvistaa ja tukea Suomen
Nuorkauppakamarijärjestöä
sekä ylläpitää ystävyyttä
jäsentensä kesken
Suomessa ja ulkomailla.

maaliskuun loppuun mennessä.

Senaatin hallituksen
kokoonpano:
Senaatin hallitukseen
kuuluvat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja
kaksi jäsentä. Hallituksen
jäsenten toimikausi päättyy
Jäsenet
Senaattiin kuuluvat kaikki ne vaalia ensiksi seuraavan
vuosikokouksen päättyessä.
Suomessa asuvat henkilöt,
Hallitus on päätösvaltainen
joille Junior Chamber
puheenjohtajan tai varaInternational (JCI) -järjestö
puheenjohtajan ja kahden
on myöntänyt senaattoriarmuun jäsenen läsnä ollessa.
von ja jotka ovat hakeneet
Hallitus voi kutsua avustayhdistyksen jäsenyyttä ja
joiden hakemuksen hallitus jikseen taloudenhoitajan ja
erityistehtäviä varten muita
on hyväksynyt.
Senaatin jäseniä, joilla on
Suomen Senaatti on
perustettu vuonna 1962. Yh- hallituksen kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus,
distys on rekisteröity 1998.
Senaattoreita suomessa on mutta ei äänioikeutta.
noin 1250 (v. 2006).
Kansainvälinen tausta
Jäseniltä perittävän liittymis- JCI International on kansainvälinen johtamiskouluja vuotuisen jäsenmaksun
suuruuden päättää Senaatin tusjärjestö, jossa jäseninä
ovat yrityksissä, yhteisöissä
vuosikokous. Jäsenmaksu
sekä yhteiskunnassa, pääon suoritettava vuosittain
6
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asiassa johtavissa asemissa
toimivat, alle 40 vuotiaat
henkilöt. Suomessa JCI Finland – Suomen Nuorkauppakamarit ry on toiminut jo
yli 50 vuotta. Yhdistys toimii
yli 100 paikkakunnalla ja
sillä on n. 2600 jäsentä.
Nuorkauppakamareissa
aktiivisesti toimineet jäsenet
voivat saada 40 vuotta täytettyään senaattorin arvonimen. Noin 2%
jäsenistöstä
nimitetään
vuosittain
senaattoriksi.
Käytännössä
nimitys tarkoittaa oikeutta
osallistua Junior Chamber
Internationalin kansainväliseen, kansalliseen ja paikalliseen toimintaan yli 40
vuotiaana. Senaattorit ovat
jäseniä JCI Senate in
Finland ry:ssä suoritettuaan
jäsenmaksunsa.
JCI Senate in Finland ry on
JCI Senate Internationalin
jäsenliitto. Liiton jäsenet

koostuvat yksinomaan
Suomen Nuorkauppakamarit ry:n toiminnassa ansioituneista, entisistä nuorkauppakamarien jäsenistä.
Kaikki jäsenet ovat
pääsääntöisesti yli 40 vuotiaita naisia ja miehiä, jotka
toimivat tai ovat toimineet
yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä pääasiassa
johtavissa tehtävissä.

Miten Suomen Senaatti
toimii?
JCI Senate in Finland ry:n
pääasiallinen tehtävä on
tukea ja auttaa paikallisia
nuorkauppakamareita ja
edistää niiden toimintaa.
Senaatti on myös vahva
elinkeinoelämän suhdetoimintajärjestö.
SENAATTORIOPAS

7

Senaatin osoitteistoa ylläpidetään sekä taloudenhoitajan että jäsenrekisterivastaavan (online-matrikkeli)
toimesta. Vuodesta 2008
alkaen Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenmatrikkelista löytyvät kamareiden
kohdalta kunkin kamarin
senaattoreiden nimet (kuten
aikaisemmin). Senaatin
osuudesta löytyvät niiden
senaattoreiden nimet ja
yhteystiedot, jotka ovat
Suomen Senaatin jäseniä
(eli jäsenmaksun suorittaneet).
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tiasi, ota yhteyttä kamarisi
puheenjohtajaan tai Senaatin jäsenrekisterivastaavaan
tai SNKK:n pääsihteeriin
sg@jci.ﬁ
Voit muuttaa salasanasi online-matrikkelissa. (HUOM
etunolla on merkitsevä
salasanassa). HUOM ! Jos
olet jo kirjautunut JC-intraan, online-matrikkeliin
siirtyminen vaatii uuden
kirjaantumisen jäsentietojesi
tietoturvan varmistamiseksi.
Tunnuksesi ja salasana
on sama kuin JC-intraan
kirjautuessa.

Omatoiminen tietojen
ylläpitäminen online
matrikkeliin
Jokainen senaattori voi
käsitellä omia tietojaan
online-matrikkelissa. Kirjautumistunnus on muotoa
etunimisukunimixxx, jossa
xxx on jäsennumerosi 3
viimeistä numeroa.

Tiedotus
Vuosittain senaattoreille
lähetetään pari - kolme
jäsenkirjettä. Senaattorit
saavat myös Suomen
Nuorkauppakamarit ry:n
tiedotuslehden JCI Meriitin,
sekä oman kamarinsa ja
alueensa tiedotuslehdet.

Salasana on jäsennumerosi
(ei senaattorinumero). Jäsennumeron löydät vuoden
2006-2007 jäsenkortista.
Jos et ole saanut jäsenkort-

Vuosikokouksen jälkeen
ensimmäisen jäsenkirjeen
mukana toimitetaan
Senaatin merkkipäivälista.
Senaatin perinteenä on
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muistaa jäsenten 50, 60, 70
jne. –vuotispäiviä. Suomen
Senaatti huomioi ne senaattorit, jotka ovat Suomen
Senaatin jäseniä.Suomen
Senaatin puheenjohtajaan
on hyvä ottaa yhteyttä,
kamarin puheenjohtajan tai
kamarin muiden senaattoreiden toimesta, jotta saadaan
sovittua, miten huomioiminen hoidetaan käytännössä.
Senaatin jäsenmaksut
(vuonna 2007):
Vuosittainen jäsenmaksu
on 18 euroa ja ainaisjäsenmaksu 360 euroa

Poistuminen jäsenistöstä
Senaattori, joka haluaa
erota yhdistyksen jäsenyydestä, ilmoittaa siitä yhdistyksen taloudenhoitajalle.
Senaattorin kuolemantapauksessa yleensä kamari
tai kamarin senaattori
ilmoittaa poisnukkuneesta
senaattorista Suomen
Senaatin puheenjohtajallle,
taloudenhoitajalle ja/tai
jäsenrekisterivastaavalle.
Suomen Senaatin puolesta
sen hallitus esittää surunvalittelut esim. adressin
muodossa senaattorin
kuoleman johdosta, mikäli
siitä on saatu tieto.
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3. Miten senaattori toimii?
Jäsenyhdistyksessä
- Kamaritasolla senaattorin
tehtävä on toimia tukena ja
neuvoa antavana jäsenenä
nuoremmille JC:lle.
- Kamarin vuosi- ja vaalikokouksessa senaattorit toimivat yleensä ääntenlaskijoina.
- Lisäksi kullakin kamarilla
voi olla omia senaattorien
perinteitä. Esimerkiksi:
o senaattorit järjestävät
yhden kuukausitapahtuman
per vuosi
o senaattorit jakavat erityisiä
huomionosoituksia ja
palkintoja
o oma joululounas
o senaattorit toimivat
projektien neuvonantajina

Kansallisessa kokouksessa
- myös kansallisissa kokouksissa on oma senaattoriohjelma.
- senaattorit toimivat
ääntenlaskijoina.
- sunnuntai-aamuna
senaattoribrunssi.

Senaatin vuosikokouksessa
- Vuosittain järjestetään
yksi Senaatin tapaaminen,
vuosikokous, joka on yleensä
elokuussa, toiseksi viimeisenä
viikonloppuna.
- Perinteinen senaattorien
golfkilpailu pelataan kokouksen alkajaisiksi, perjantaina.
- Ohjelma on erityisesti
suunniteltu senaattoreille ja
seuralaisille (lauantaina).
- Senaattoriaamiainen
Aluekonferensseissa
nautitaan tartar-pihvin kera
- Kokousjärjestäjä organisoi (sunnuntaina)
erikseen senaattoriohjelman - Vuosikokouksessa on yksi
- senaattorit toimivat äänten- ääni per senaattori (su).
laskijoina.
- perinteisiin kuuluu joillakin Eurooppa-kokouksessa
alueilla sunnuntai-aamuna
- Senate pre-tour, ennen
järjestettävä senaattorikokousta järjestettävä vapaabrunssi.
10
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ajan matkaohjelma, joka
voi myös käsittää erilaisia
vierailukohteita. Toisinaan
järjestetään myös vastaava
post-tour.
- Senaattoreille ja heidän
seuralaisilleen on tarjolla
oma senaattoriohjelma.
- oma senaattoribaari on
avoinna muutaman tunnin
päivässä
- oma Home Hospitality
–ohjelma.
- Eurooppa-kokouksessa
pelataan Senate Golf
-turnaus.
- juhlava senaattorilounas.
- Euroopan Senaatin
vuosikokouksessa on yksi
ääni per senaattori.

Maailmankokouksessa
- Senate pre-tour
- Senaattoreille ja heidän
seuralaisilleen on tarjolla
oma senaattoriohjelma.
- oma senaattoribaari on
avoinna muutaman tunnin
päivässä
- oma Home Hospitality
–ohjelma.
- Maailmankokouksessa
pelataan Senate Golf
–turnaus, mikäli maan
olosuhteet antavat siihen
mahdollisuuden.
- juhlava senaattoripäivällinen (asu tumma puku/
smokki).

SENAATTORIOPAS
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4. Kansainvälisissä kokouksissa
Banquet and Ball
- Pöytävaraus on pakollinen
ja se tehdään muutamia
päiviä ennen ko. tilaisuutta.
- Suomi on yleensä vaihtanut kaikkien senaattorijäsentensä liput pöytävaraukseen
yhtä aikaa, jolloin voidaan
esiintyä yhtenäisenä
ryhmänä.
- Senaattoreilla on yleensä
salissa oma alueensa ja
toisaalta voi olla mukava
mennä ”vieraaseen”
pöytään/seurueeseen ja
oppia tuntemaan eri maiden
senaattoreita.
Senaattorihotelli
- Hotelleista yksi on nimetty
”senaattorihotelliksi”.
- Hotellissa on senaattoreille
omat palvelut, kuten esim.
info-piste ja senaattoribaari.
- Senaattoritapahtumien
kuljetukset lähtevät tämän
hotellin edestä.
Home Hospitality
(kotikutsut)
12
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- Senaattoriperhe (tai muu
vastaava) järjestää kotikutsut, joilla tarjotaan paikallista ruokaa ja juomaa.
- Home Hospitality on oiva
mahdollisuus päästä kurkistamaan paikalliseen kotiin
ja tutustua muihin vieraana
oleviin senaattoreihin.
- Ainutlaatuisuutensa ansiosta Home Hospitality on
yleensä niin suosittu, että
järjestävällä organisaatiolla
on vaikeuksia löytää riittävästi isäntäperheitä.
- Varmista mukaanpääsysi
heti rekisteröimisen
yhteydessä (ilmoittautumislomakkeella annettu Home
Hospitality -ilmoittautuminen
ei yleensä riitä).
- Isäntäväelle viedään
lahjaksi jotakin suomalaista.
Hanki lahja jo Suomesta.
- Home Hospitality järjestetään yleensä avajaisten
jälkeen, mutta monesti
yhtäaikaisesti tulojuhlan
kanssa.

5. Etiketti ja tavat
Senaattorit noudattavat
yleensä hiukan muodollisempaa etikettiä kuin nuorkauppakamarilaiset. Kokouksessa käytetään bisnesasua, senaattoriaamiaisella
ja lounaalla bisnesasua tai
pientä juhlapukua (naiset).
Muutoin vapaa-ajan vaatetusta. Juhlissa noudatetaan
pukukoodia.

- Asusta riippumatta sinulla
tulee olla kokousjärjestäjältä
saamasi nimilappu (badge)
mukana.
- Ilman nimilappuasi et
TÄRKEÄÄ >> pääse sisälle!

Asumerkintöjä eri kielillä
Suomi

Ruotsi

Ranska

Englanti

Saksa

Juhlapuku/ Högtids- Habit
Frakki
dräkt (Frack)

White tie Frack
(Evening dress)

Smokki

Smoking

Black tie

Shaketti

Jackett
Jaquette
(Lounge suite)

Morningcoat Cut

Tumma
puku

Mörk
kostym

Veston
sombre

Dark
suite A

Dunkler
Anzug

Arkipuku

Kavaj

Tenue
de ville

Informal

Strassenanzug

Cravate
noire

Smoking

Vapaaajanasu

Leisure wear

Bisnesasu

Business

SENAATTORIOPAS
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JCI-Suomi-nauha
Sinivalkoista Suomi-nauhaa
käytetään vasemmalla
olkapäällä sininen puoli sydäntä kohden. Käyttö kansallisissa ja kansainvälisissä
kokouksissa mm. EC ja WC,
myös juhlapuvun kanssa.
Ribbonien käyttö
JCI haluaa ribbonien (tunnistusnauha) käytöllä tuoda
määrättyjä henkilöitä esille
kokouksen aikana. Yleisin
ribbon on senaattoreilla.
Muita ovat lisäksi JCI Foundation (Phil Pugsley Patron
-rahastoon lahjoittaneet
henkilöt), VIP jne. Ribbonin
saat rekisteröitymispisteestä
tai JCI-ofﬁcesta kokouspaikalla, jos olet sellaiseen
oikeutettu.
Ribbonit
Eurooppakokouksessa:
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Organizing Committee
- Given to COC Board,
COC Project Managers
VIP - Given to Key Members
Chief Delegate -National
President or in his/her
absence a member of the
respective country approved
by the National President
LOM President - Chapter
Presidents attending the
Conference
National Leaders Training
- Given only to attendees of
this training
Board of Directors - JCI
Ofﬁcers (JCI Executive
Committee, JCI Board)
Past JCI Ofﬁcer - Past JCI
Board Member (Past JCI
EVPs, Past JCI VPs)
JCI Past President Past JCI World Presidents
Special Guest - Given to
Speakers and other Guest
to be specially recognized
Sponsor - Given to Representatives of Conference
Sponsors
Staff - JCI Staff Ofﬁcers
JCI Foundation - Given to
JCI Foundation Donors
JCI Foundation VIP Given to JCI Foundation
Key Members
Senators - Given to Senators

6. Miten luon kontakteja
Kansainvälisen kokouksen
ilmapiiri on välitön. Toiseen
kokousosallistujaan saat
kontaktin yleensä helpoimmin kävelemällä hänen
luokseen ja aloittamalla
keskustelun. Pidä kuitenkin
kiinni tyyli- ja tilannetajustasi. Esittele seurassasi olevat
henkilöt toisilleen.
Kansainvälisissä kokouksissa on mahdollista solmia
myös bisneskontakteja ja
tavata muista maista oman
alasi edustajia. Muista aina
ottaa käyntikortit mukaan.
Useissa maissa käyntikorttien vaihto on paljon suuremmassa arvossa kuin
meillä. Mikäli mahdollista,
painata käyntikorttisi englanniksi tai esimerkiksi isäntämaan kielellä. Menettele
näin erityisesti, jos toivot
bisneskontakteja.
Huom! Muista kunnioittaa
käyntikorttia jonka saat,
katso sitä - lue mielessäsi

nimi ja laita se vasta sen
jälkeen talteen. Aasialaisilta
käyntikortti vastaanotetaan
mielellään molemmilla
käsillä, kunnioittava ele.
Senaattorius yhdistää kansainvälisesti. Kun lähdet
matkalle johonkin maahan,
voit jo etukäteen ottaa yhteyttä senaattoreihin. Olisiko
heillä vaikka joku tapahtuma, jossa voisit vierailla tai
tavata muuten vaan senaattoreita. Lisätietoja saat
Euroopan Senaatin sivuilta
www.jcisenate.com, josta
löytyy linkkejä muuallekin
maailmaan.

SENAATTORIOPAS
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7. Pohjoismainen toiminta
Skandinaviassa senaattoritoiminta on suunnilleen
samanikäistä Suomen
senaattoritoiminnan kanssa,
kuten JC-toiminta. Senaattorivuosi on kalenterivuosi
Islantia lukuun ottamatta.
Varsinaisessa toiminnassa
on joitain eroja.
Islanti (Hið Íslenska Senat,
perustettu 1969, jäseniä
n. 200)
- Senaatin puheenjohtaja
apunaan edellinen puheenjohtaja toimii useita vuosia.
- Varsinaisia vuosittaisia
senaattoritapahtumia ovat
senaattori-aamiainen,
senaattorilounas ja
senaattorien vuosikokous.
Lisäksi senaattorit tapaavat
kansallisten kokousten
yhteydessä.
Norja (Det Norske Senat,
perustettu 1967, jäseniä
n. 400)
- Senaatin puheenjohtaja ja
sihteeri valitaan kansallisen
vaalikokouksen yhteydessä
16
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pidettävässä Senaatin
vaalikokouksessa. Koko
kokouksen ajan juodaan
kuohuviiniä, jota kukin
senaattori tuo pullon mukanaan. Kuohuviinin tarjoilee
esiliinaan pukeutunut läsnä
oleva nuorin senaattori.
Uusi puheenjohtaja on viime
metreille saakka yllätys.
Paikkaa ei voi ”hakea”. Siihen kutsutaan, joskus jopa
itse kokouksen aikana.
Puheenjohtaja astuu
virkaansa tammikuun
alussa.
- Varsinaisia senaattoritapahtumia on yksi, syyskuun alussa pidettävä
”Senotium”, joka yleensä
järjestetään puheenjohtajan
paikkakunnalla.
- Norjan Senaattiin voi
tutustua senaatin kotisivuilla
www.jcisenate.no.
Ruotsi (Sveriges Senatorsförening, perustettu 1968,
jäseniä n. 400)
- Senaatin puheenjohtaja ja
hallitus valitaan kansallisen

vaalikokouksen yhteydessä
pidettävässä Senaatin
vaalikokouksessa.
- Puheenjohtaja aloittaa
kautensa tammikuussa
pidettävässä Chain Changing Dinner - tapahtumassa,
joka järjestetään edellisen
vuoden puheenjohtajan
toimesta.
- Varsinaisia senaattoritilaisuuksia järjestetään
JC-tapahtumien yhteydessä.
Kuuluisin on elokuun toisen
viikonvaihteen Crayﬁsh
Conference Halmstadissa.
- Tapahtumista voi lukea
lisää Senaatin kotisivuilta
www.jcs.se/senate.
Tanska (Det Danske Senat,
perustettu1962, jäseniä
n. 300)

- Senaatin puheenjohtaja ja
hallitus valitaan kansallisen
vaalikokouksen yhteydessä
pidettävässä senaatin
vaalikokouksessa.
- Puheenjohtaja astuu
virkaansa juhlallisesti
tammikuussa Århusissa,
uudenvuodenkonsertin
yhteydessä pidettävässä
Drumming Out –tilaisuudessa, jossa edellisen vuoden
puheenjohtaja ”rummutetaan ulos”.
- Varsinaisia senaattoritapahtumia Tanskassa on
melkein joka kuukausi.
- Lisää tietoa tapahtumista
löytyy Senaatin omilta kotisivuilta www.senator.dk.

SENAATTORIOPAS
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8. Euroopan Senaatin toiminta

Euroopan Senaatin toiminta
alkoi muutamien, usein
samoissa kansainvälisissä
kokouksissa vierailleiden
senaattoreiden aloitteesta.
Yhteisen hauskan lisäksi
haluttiin tuoda mukaan
myös painoarvoa, vähitellen
syntyivät yhdistys ja sen
toimintasäännöt. Sosiaalinen kanssakäyminen ja
yhteydenpito monien muiden maiden edustajiin
lisääntyi. Eurooppa- ja
maailmankokouksien lisäksi
suosituiksi kokoontumispaikoiksi tulivat mm. Halmstadin rapujuhlat, Saksan
Wildschweinessen ja eri
18
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maiden – erityisesti brittien
Drumming Out –tilaisuus.
Puheenjohtaja kävi usein
myös USA:n kokouksissa.
Nykyisin yhteistyö on jo
levinnyt muihin maanosiin.
Yhteistyökumppaneita ovat
ASAC (Amerikat ja Karibia),
USA, ASPAC, AJSA, eli
Aasian maat, Australia sekä
Afrikka, joten yhteisymmärrystä ja näkökantoja voidaan
entisestäänkin laajentaa. Eri
maanosien alueelliset
Senaatit tapaavat maailmankokouksissa ”Joint
Board” –kokouksen yhteydessä. Tähän mennessä
yhteistyön tuloksena on mm.

allekirjoitettu, yhdessä JCI:n
kanssa, sopimus, jossa kuvataan senaattoreiden odotukset maailmankokouksilta.
”Senators Expectations”
sisältää tarkat ohjeet siitä,
millaisia hotelli-, kuljetus- ja
kielitaitoisuuspalveluja sekä
ohjelmia, vierailuja ja retkiä
senaattorit toivovat.
Association of JCI
Senators in Europe (ASE),
perustettu 1969, jäseniä
n. 10.000
- Suurimmat jäsenmaat
Ranska, Suomi, UK, Belgia,
Alankomaat, Saksa ja
Sveitsi.
- Vapaaehtoinen jäsenmaksu on porrastettu maan
senaattoreiden lukumäärän

mukaan.
- Hallituksen jäsenet ja
muut virkailijat valitaan vuosittain Eurooppa-kokouksen
yhteydessä pidettävässä
AGM:ssä, jossa jokaisella
läsnä olevalla senaattorilla
on äänioikeus.
- Hallitukseen kuuluvat
puheenjohtaja, edellinen
puheenjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja, enintään
viisi vaaleilla valittua lähettilästä (Ambassador) sekä
vuodesta 2008 alkaen myös
deputy puheenjohtaja. He
muodostavat äänivaltaisen
hallituksen. Hallituksen
työskentelyyn osallistuvat
lisäksi webmaster ja European Senate Newsletter
-lehden päätoimittaja. Mu-
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kaan voidaan kutsua myös
lisää lähettiläitä, avustajia,
GLC jne. riippuen istuvasta
puheenjohtajasta. Lähettiläät edustavat yleensä Itä-,
Länsi-, Pohjois- ja EteläEurooppaa sekä Välimeren aluetta ja Afrikkaa.
Erikoislähettiläitä usein on
myös Amerikkaa ja Aasiaa
varten.
- Hallitus toimii sääntöjensä
mukaisesti, kuitenkin kunkin
puheenjohtajan omia
päämääriä painottaen.
- Hallitus kokoontuu 5-6
kertaa vuodessa eri puolilla
Eurooppaa, yleensä myös
maailmankokouksen
yhteydessä. Kokouksissa
pohditaan mm. eri Euroopan
maiden tilanteita;
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useissa maissa on nykyään
senaattoreita nuorkauppakamarilaisia enemmän.
Esim. Senate Task Force
–projektissa paneudutaan
vaikeuksissa olevien JCmaiden ongelmiin. Hallitus
seuraa myös Eurooppa- ja
maailmankokouksien
senaattoriohjelmien suunnittelua.
- Euroopan Senaatin tähän
mennessä 37:stä puheenjohtajasta kaksi on ollut
suomalaista: Olavi A Rautio
(1974-1975) ja Kirre Polama
(1979-1980). Lisäksi hallituksessa ovat useita vuosia
eri tehtävissä toimineet
Simo Westerback ja Arja
Vilanko.

9. Matkan varrelta unohtumattomia senaattorikokemuksia

Presidentin kaste
Simo Westerback # 29697
Tapahtuipa Walesissa,
Portmeirionissa, Euroopan
Senaatin kevätkokouksessa
presidentti Mike Ashtonin
hallituskautena seuraavaa:
Olimme päättäneet laskuveden aikana suorittaa
hiekkalinnojen tekokilpailun.
Mutta vaikka kuinka todistin
linnoituksemme valloittamattomuutta emme voittaneet
paikallisia arkkitehteja.
Illalla oli shampanja-cocktailit italialaisittain pienoiskokoon rakennetulla
kaupungintalolla. Tuli
mieleeni, että Mike Ashton
ansaitsee ja on saava
lappalaisen apukasteen,
olinhan itse jo konkari kasteiden lukumäärän suhteen.
Pyysin tarjoilijalta valkoisen
pyyhkeen, jonka heitin lattialle ja asetuin smokkeineni
sen päälle, lappalaiseen

polviasentoon, joikhaamaan
Mikelle vanhan Seidan
kunniaksi, ettei se pahasti
vihastuisi.
”Hmmmm… Mikella on hyvä
pohja lapin pojan vierelle,
ja porojakin saisi se nyt
hiljaa koskettaa. Mut lupa
pittää isännältä pohjan
pojalt saada, ett kunniaksi
meille voisi pulkallakin ajjaa.
Nunnukkka, nunnukka lailaa
lailaa.....” kaikui joikuni!
Tämän jälkeen totesi
senaattoriystävämme Gavin
Macpherson: Simo I didn`t
know that you can sing !
Tämä oli tilannekomiikkaa,
joka meni täysin perille
silloin.
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Jokainen kokous on jutun arvoinen
Arja Vilanko # 45425
Ensin kierrettiin monivuotisen yhteistyökumppani
-matkatoimiston junailemilla
busseilla pitkin Skotlantia.
Matkan aikana tulin adoptoiduksi Oulun kamariin,
joka piti velvollisuutenaan
opastaa ensikertalaista
kokouskiemuroissa. Samalla
mainostimme Oulun PROKE
Lausannen Eurooppa-koko- projektia t-paidoissa, joiden
selässä toivottiin Eurooppaus takana ja heti buukkaakokousta Ouluun vuodeksi
maan matkaa Fukuokan
maailmankokoukseen. Miksi 2000. Minulla on vieläkin tuo
näin jo yli kahdenkymmenen paita muistona. Siihen tarttui
vuoden ajan, Eurooppa-ko- se kansainvälinen JC-henki,
kouksesta maailmankokouk- jonka innoittamana olen
kulkenut kokouksesta kokoseen, joka vuosi? Tämän
oppaan mennessä painoon ukseen aistien ystävällistä
vieraanvaraisuutta, oppien
olen Maastrichtissa 25.
eri kulttuureista, osallistuen
Eurooppa-kokouksessani
erilaisiin koulutustilaisuukja maailmankokouksia on
siin, moniin kisoihin ja yhtakana 23 kappaletta.
teisprojekteihin - juhlimista,
hauskanpitoa ja retkeilyä
Kaikki sai alkunsa ensimunohtamatta.
mäisestä Eurooppa-konferenssistani JC:ksi tulovuonOlen kirjoittanut muistiin
nani 1983. Aberdeenin
tärkeitä hetkiä noista
kokoukseen matkustettiin
kokouksista. Niin erilaisia
ns. pitkän kaavan mukaan.
kuin ne ovat olleetkin, on
22
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kaikissa oma viehätyksensä. Ranskan Nantes´ssa
koimme The French Chicíä,
mikä tarkoitti, että ruoka ja
juoma olivat ranskalaiseen
tapaan erinomaisia, mutta
yleiset kokousjärjestelyt
suurpiirteisiä, henkilökunta
tosin ystävällistä. Kölnin
2200 osallistujan mammuttikokous oli suomalaiselle
JC-toiminnalle täydellinen
menestys – jopa siinä
määrin, että syitä hyvään
esiintymiseemme pohdittiin
laajasti muiden maiden
piirissä. Ikimuistoisia ovat
tietysti Suomessa pidetyt
Savonlinnan 1986 ja
Tampereen 2001 Eurooppakokoukset sekä Helsingin
1991 maailmankokous.

tummat kesäyöt, varsinkin
päätösiltana ruokailun Ison
Valtameren äärellä, tanssin
rytmin, eksotiikan.
Nagoyan maailmankokouksessakin 1986 marssittiin
suomalaisen joulupukin ja
tonttujen kanssa. Japanilaiset lapset olivat haltioissaan. Rovaniemen Nkk oli
hankkinut kaikille, noin 300
suomalaiselle tonttuasut,
kulkusia ja jouluaiheisia
postikortteja. Olimme todella
huomiota herättävä näky.

Kun olin päässyt kansainvälisen JC-toiminnan
makuun, oli helppo jatkaa
matkaa, ovathan kielet ja
matkustaminen suurimpia
harrastuksiani, ja kansainLumisessa Montrealin maa- väliset kokoukset antavat
mahdollisuuksia. Mitä
ilmankokouksessa, ensimenemmän osallistut ja
mäisessäni, olin Suomiständillä, joten itse kokouk- annat, sitä enemmän saat!
Tämä väittämä todella pitää
siin ja seminaareihin osalpaikkansa. Olen saanut
listuminen jäi vähemmälle.
Cartagenan aurinkokokouk- lukuisia ystäviä eri puolilta
sesta, mieliinpainuvimmas- maailmaa, joidenkin kanssa
olen solminut liikesuhteitakin
tani, muistan erityisesti tiukat turvatoimet, kuumuuden, nuorkauppakamarijärjestön
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23

luoman International Business Networkin avulla.
Kokousmatkalle lähtee
aina mielellään kun tietää,
että tulee taas tapaamaan
vuosien takaisia JC-tovereitaan ja saa varmasti myös
joka kerta uusia tuttavuuksia. Ja yhteyksiä on helppo
ylläpitää nykyisen tietotekniikan välityksellä!

Jokaisesta kokouksesta
tuot mukanasi muistoja.
Minulla on niitä salkuttain,
sillä olen toistaiseksi
säilyttänyt kaikki saamani
kokoussalkut, pinssit, logot,
osallistumistodistukset ja
nimitarrat. Jotkut kokouksista ovat enää vain nimenä
muistoissa, joihinkin sisältyy
uskomattomia kokemuksia,
24
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hauskuutta, surua, jopa
dramatiikkaa. Useamman
kerran on kulkuvälineemme
löytynyt ojasta, lentoja peruttu, tavaraa hävinnyt, maa
järissyt tai kuten Cartagenan
maailmankokouksen aikoihin vuonna 1985 – tulivuori
purkautunut. Kuolintapauksiltakaan ei ole vältytty,
kuten esim. San Juanin
kokouksessa
1990 ja Thessalonikissa
1996. Joskus
minua muistutetaan siitä,
mitä kaikkea
muuta olisin
kokouksiin
sijoittamillani
rahoilla
saanut – varmaankin ehkä
komean omakotitalon. En
kuitenkaan ajattele kokousmatkailuani rahan menona
– pikemminkin panostuksena itseeni, henkisenä
kasvunani.

10. Phil Pugsley Patron ja muut
rahastot sekä JCI Foundation
JCI International Foundation Inc. on rahasto, jonka
tarkoituksena on tukea nuorkauppakamaritoimintaa.
Lahjoituksia voivat tehdä
jäsenet, vanhat jäsenet, senaattorit, kamarit, kansalliset
toimikunnat, nuorkauppakamaritoiminnan ystävät ja
yritykset.

a trust created to provide
ﬁnancial support for JCI
programs and activities.
The funds donated to the
Foundation are invested
in training, growth and
development of JCI and its
members.
Through the Foundation, JCI has been able to
conduct programs that have
Rahastoja on neljä: David
assisted community leaders
Chua-Unsu Patron (USD
around the world and have
20 000), Henry Giessenbier helped to develop tomorFellow (USD 10 000), Phil
row’s leaders. Donations to
Pugsley Patron (USD 1000 the Foundation remain in
ja USD 5000) ja John Aman interest-bearing account,
buster Donor (USD 500).
and the interest generated
on such gifts is allotted for
Suomessa on noin 110 Phil JCI programs. Any member,
Pugsley Patron lahjoittajaa
former member, JCI Sena(löytyvät matrikkelista).
tor, chapter, national organiRahasto on nimitetty vuoden zation, friend, or corporation
1951-52 maailmanpresiden- is invited to donate to the
tin ja senaatin perustajan
JCI Foundation.
Phil Pugsleyn mukaan.
Growth and Goals of
JCI Foundation
the JCI Foundation
The Jaycees International
The Foundation was
(JCI) Foundation, Inc., is
incorporated in 1955 as a
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non-proﬁt organization with
the purpose of furthering
JCI’s training, development and growth. Since its
establishment, more than
2200 members, friends and
corporate sponsors from
more than 70 countries have
joined the Foundation, and
donations have well surpassed the US$6.5 million
mark. Such contributions not
only ensure JCI’s ﬁnancial
viability, but also guarantee that many valuable
international projects are
conducted each year.
The Foundation has funded
numerous international
projects that have provided
assistance in training
and development around
the world. Each year the
JCI Foundation makes a
development grant to Junior
Chamber International from
the interest earned on the
Foundation’s cash assets.
Assistance provided by the
JCI Foundation is devoted
the JCI Development Fund,
JCI website improvement,
26
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and grants for JCI-sponsored training courses.
It is through programs sponsored by the Foundation’s
development fund that
Junior Chamber members
are encouraged to identify
their ambitions and convert
them into realistic goals
for personal and community development. It is up to
individual members to prove
day by day, hour by hour,
that they are the leaders of
tomorrow. The Foundation
is dedicated to ensuring that
every member have that
chance.

Tilaa senaattoripinssejä
ja senaattorituotteita
suoraan toimistolta.
Lisäksi EC- ja WC kokouksissa on myynnissä JCI:n tuotteita.

10. Linkkejä ja lähteet
JCI Senate in Finland ry, www.suomensenaatti.com
Suomen Nuorkauppakamarit ry, www.jci.ﬁ
Perustettu 1957 - Jäsenyhdistyksiä 84 - Jäseniä n. 2600
Senaattoreita n. 1250 - Kunniajäseniä n. 650
Kaikki yhteensä n. 4500
Osoite: Nilsiänkatu 11-13 (ovi 7) 00150 Helsinki
Pääsihteeri gsm 044 - 777 0066
Telefaksi (09) 738 452, Sähköposti: sg@jcﬁn.ﬁ
Junior Chamber International, www.jci.cc
Perustettu 11.12.1944 - Jäsenmaita 106
Nuorkauppakamareita 5500 - Henkilöjäseniä n. 160 000
Suurimmat jäsenmaat: Japani, Yhdysvallat, Etelä-Korea,
Intia, Saksa, Filippiinit, Taiwan, Tunisia, Sveitsi ja Suomi
JCI:n kotisivulta löytyy yhteystiedot eri maiden keskusliittoihin.
- United States JCI Information Center www.usjcisenate.org
- Matkailijan terveysopas
www.ktl.ﬁ/oppaita/matkailijan/etusivu.html
- Tästä osoitteesta löytyy laajasti tietoa varmasti jokaisesta
maapallon maasta www.cia.gov/cia/publications/factbook/
Association of JCI Senators in Europe, lyhyesti ASE
www.jcisenate.com, sivuilta löytyy mm.
- Euroopan Senaatin hallitus, kokoukset, raportit, säännöt ja
historia , European Senate Newsletter -lehden tilauslomake,
linkkejä eri Euroopan maiden Senaatteihin, projekteja,
eri maiden tapahtumia, kuvia jne.
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12. JCI Creed
Uskomme, että
Usko Jumalaan antaa ihmisen elämälle merkitystä ja sisältöä;
Ihmisten keskeinen veljeys on kansojen
riippumattomuutta tärkeämpi;
Taloudellinen oikeudenmukaisuus voidaan parhaiten saavuttaa vapaiden ihmisten toimesta vapaan yrittäjyyden kautta;
Hallinnon pitäisi nojata lakeihin eikä ihmisiin;
Arvokkainta maan päällä on ihmisten persoonallisuus;
Ihmiskunnan palveleminen on elämän parasta työtä.
Vi tror, att
Tron på Gud ger betydelse och innehåll åt människans liv;
Människor brödraskap är viktigare än nationernas suveränitet;
Ekonomisk rättvisa kan bäst uppnås av fria människor
genom fri företagsamhet;
Styrelseskicket bör grunda sig på lag och ej på person;
Det mest värdefulla på jorden är människans personlighet;
Att tjäna mänskligheten är livets viktigaste uppgift.
We believe
That faith in God gives meaning and purpose to human life;
That the brotherhood of man transcends
the sovereignty of nations;
That economic justice can best be won by
free men through free enterprise;
That government should be of laws rather than of men;
That earth’s great treasure lies in human personality;
And that service to humanity is the best work of life.
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13. JCI Senate in Finland ry:n säännöt
1. Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Junior
Chamber International Senate
in Finland ry (seuraavassa
Senaatti). Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
2. Senaatin tarkoitus
Senaatin tarkoituksena on
tukea nuorkauppakamaritoimintaa Suomessa sekä
ylläpitää ystävyyttä jäsenten
kesken.
3. Senaatin toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Senaatti
* tukee henkisesti ja mahdollisuuksiensa mukaan taloudellisesti ensisijaisesti paikallisia
nuorkauppakamariaktiviteetteja Suomessa sekä
* järjestää kokouksia,
koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä.
4. Senaatin jäsenet
Senaatin jäsenyyttä voi hakea
henkilö, jolle Junior Chamber
International niminen järjestö
(seuraavassa JCI) on myöntänyt JCI Senator - arvonimen.
Hakemuksen hyväksymisestä
päättää Senaatin hallitus.
Jäseniltä perittävän liittymisja vuotuisen jäsenmaksun

suuruuden päättää Senaatin
vuosikokous. Jäsenmaksu
on suoritettava vuosittain
maaliskuun loppuun mennessä. Ainaisjäsenmaksu on
kuluvan vuoden jäsenmaksu
kaksikymmenkertaisena.
Suoritetut ainaisjäsenmaksut
on rahastoitava eikä niitä saa
käyttää yhdistyksen vuosittaisiin kuluihin.
5. Senaatin hallitus
Senaatin hallitukseen
kuuluvat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kaksi
jäsentä. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Hallitus on
päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja
kahden muun jäsenen läsnä
ollessa. Hallitus voi kutsua
avustajikseen taloudenhoitajan ja erityistehtäviä varten
muita Senaatin jäseniä, joilla
on hallituksen kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus,
mutta ei äänioikeutta.
6. Toiminta- ja tilikertomukset
Senaatin tilikausi on 1.
heinäkuuta - 30. kesäkuuta.
Hallituksen tulee toimittaa
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tilintarkastajille edellisen
kauden toimintakertomus
ja tilinpäätös liitteineen
viimeistään kuukautta ennen
vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee palauttaa asiakirjat
sekä toimittaa lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi
viikkoa ennen vuosikokousta.
7. Vuosikokous
Senaatin vuosikokous pidetään vuosittain ennen elokuun
loppua. Hallitus kutsuu
Senaatin vuosikokoukseen
ja ylimääräisiin kokouksiin
lähettämällä kirjallisen kutsun
jokaiselle Senaatin jäsenelle
vähintään kuukautta ennen
kokouspäivää. Kokouksessa
jokaisella jäsenmaksuvelvollisuutensa täyttäneellä
jäsenellä on yksi ääni.
Valtakirjalla äänestäminen on
kielletty.
8. Vuosikokousasiat
Vuosikokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3 Valitaan kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa.
4 Hyväksytään edellisen
kokouksen pöytäkirja.
5 Esitetään hallituksen
laatima kertomus edelliseltä
toimintavuodelta.
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6 Esitetään edellisen
tilikauden tilinpäätös ja
tilintarkastajan siitä antama
lausunto.
7 Päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta.
8 Päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille.
9 Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja muut jäsenet seuraavaksi
toimintavuodeksi.
10 Valitaan tilintarkastaja
ja hänen varamiehensä
tarkastamaan Senaatin
seuraavan toimintavuoden
tilejä ja hallintoa.
11 Päätetään seuraavan
vuoden vuosikokouksen
pitopaikasta.
12 Vahvistetaan seuraavan
vuoden toimintasuunnitelma.
13 Määrätään seuraavan
vuoden jäsenmaksun sekä
ainaisjäsenmaksun suuruus
ja vahvistetaan talousarvio.
14 Esitetään katsaus Suomen
Nuorkauppakamarit ry:n
toimintaan.
15 Esitetään katsaus JCI:n
toimintaan.
16 Käsitellään muut
kokouskutsussa mainitut
asiat. Jäsenen, joka haluaa
määrätyn asian käsiteltäväksi
kokouksessa, on ilmoitettava
siitä kirjallisesti hallitukselle
viimeistään kaksi kuukautta
aikaisemmin.

9. Senaatin nimen kirjoittaminen
Senaatin nimen kirjoittavat
kaksi hallituksen jäsentä
yhdessä tai hallituksen
oikeuttamat henkilöt yksin tai
kaksi yhdessä.
10. Ylimääräinen kokous
Senaatin ylimääräinen kokous
pidetään, milloin hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai
milloin vähintään 1/10 Senaatin jäsenistä sitä hallitukselta
kirjallisesti määrätyn asian
käsittelemiseksi vaatii.
11. Senaatin päätökset
Senaatin kokouksen
päätökset tehdään avoimen
äänestyksen perusteella, ellei
suljettua lippuäänestystä vaadita. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan
ääni, paitsi vaaleissa arpa.
12. Eroaminen Senaatista
Jäsen, joka haluaa erota
Senaatista, ilmoittakoon siitä
yhdistyslain 13. pykälän mukaisesti. Ero astuu voimaan
saman vuoden lopussa, jolloin
siitä on ilmoitettu.
Senaatin hallitus voi erottaa
jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan sääntöjen
määräämänä aikana tai on
toiminut Senaatin sääntöjen
tai hyvien tapojen vastaisesti.
Erotetulla jäsenellä on oikeus

yhden kuukauden kuluessa
erottamispäätöksestä
tiedon saatuaan tästä valittaa
Senaatin vuosikokoukselle
hallitukselle toimitetulla
valituskirjelmällä.
13. Sääntöjen muuttaminen
Ehdotukset Senaatin
sääntöjen muuttamisesta
on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne
lausuntoineen Senaatin
kokouksen päätettäviksi.
Muutosehdotuksen tulee
esiintyä kokonaisuudessaan
kokouskutsussa. Ehdotus
tulee hyväksyttäväksi, jos
enemmistö annetuista ja
hyväksytyistä äänistä sitä
kannattaa.
14. Senaatin purkaminen
Senaatin purkamisesta
on päätettävä kahdessa,
vähintään kuukauden väliajoin
pidettävässä Senaatin
kokouksessa, joista toinen on
vuosikokous. Vähintään 2/3
annetuista ja hyväksytyistä
äänistä tulee kannattaa purkamispäätöstä molemmissa
kokouksissa. Purkamisesta
päättävän jälkimmäisen kokouksen on päätettävä myös
Senaatin varojen käytöstä
ottaen huomioon, että varoilla on tuettava ensisijaisesti
nuorkauppakamaritoimintaa
Suomessa.
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Senators Grace *
(

For the bountiful provision of this food,
For the gift of human personality,
For the brotherhood of all men in thee,
And the opportunity of a selﬂess service,
..... We thank thee O Lord.
Amen.

www.suomensenaatti.com
Senaattorioppaan yhteistyökumppani:

Offsetpaino L. Tuovinen Ky
www.tuovinen.eu
*) Senator Grace luetaan mm. Eurooppakokouksessa senaattorilounaalla

