JCI Senate in Finland ry - Suomen Senaatti

Toimintasuunnitelma kaudelle 2018 - 2019
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.
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.

•

Aktivoidaan jäsenistön osallistumista SNKK:n ja aluekokouksiin

•

Senaatti jakaa perinteisen Senaatin palkinnon, 2-3 kamarille

•

Senaatti pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan SNKK:n kansallisia projekteja

Senaatin edellinen strategia ulottui vuoteen 2017. Vuonna 2018 on tehty uusi strategia.
Suomen Senaatin sääntömääräinen vuosikokous pidetään 16.-18.8.2019. Valittu vuosikokouksen
järjestäjä on todettu toimintasuunnitelman liitteessä.
Perinteiden mukaisesti Senaatti huomioi merkkipäivää viettävät senaattorit.

Tiedotus
Senaatin jäsentiedotus hoidetaan sähköisellä eSenaatti-tiedotteella, jäsenkirjeillä sekä SNKK ry:n
jäsentiedotteilla kuten Meriitillä. Käytössä on nettisivujen lisäksi sosiaalinen media; Facebookin
JCI Senate in Finland- suljettu ryhmä sekä twitter- ja Instagram-tilit. Tiedotuksessa hyödynnetään
monikanavaisuutta ja vähintäänkin testataan erilaisia väyliä saavuttaa jäsenistö eri tilanteissa.
Web-sivujen kävijämäärän lisäämiseksi sivuille pyritään lisäämään muuttuvaa aineistoa, kuten
blogeja ja muita senaattoreita kiinnostavia uutisia.
Jäsenistö
Tavoitteena on, että kaikki Suomen Senaatin jäsenet maksavat jäsenmaksun oikeuttaen Senaatin
jäsenpalveluihin. Uudet senaattorit kontaktoidaan pikaisesti aktivoidaksemme heidät jäseniksi.
Puheenjohtajan teema
Puheenjohtaja toteuttaa teemaa ”Ollaan olemassa!” Teemalla on tarkoitus jatkaa Senaatin
edellisen kauden ”Pidä huolta!” teemaa. Senaatin tehtävä Nuorkauppakamarien tukijana voi
onnistua vain, jos pidämme huolta itsestämme ja ylläpidämme jäsenistömme hyvinvointia.
Suomen Senaatin tavoite on luoda senaattoreille toiminnan edellytyksiä myös paikalliselle tasolle.
Senaattoreiden aktiivinen toiminta on omiaan luomaan yhteisöllisyyttä ja sitä kautta myös
näkyvyyttä paikallisen Nuorkauppakamarin silmissä.
Hallinto
Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, edellisen vuoden puheenjohtaja, kokouksessa valittava
varapuheenjohtaja sekä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n asettama edustaja. Lisäksi hallituksen
jäseneksi valitaan yksi uusi jäsen, perehtymään hallitustyöskentelyyn.
Hallituksen toimihenkilöiksi kutsutaan puheenjohtajan erityisavustaja, talouspäällikkö,
tiedotuspäällikkö sekä varapuheenjohtajan erityisavustaja.
Laajennettuihin senaatin hallituksen kokouksiin kutsutaan erikseen Senaatin strategiaa toteuttavat
alueleaderit. Alueleadereiden toimintaa tullaan kehittämään kuluvalla kaudella.
Vuosikokouksessa valitut ja nimetyt henkilöt ovat tämän toimintasuunnitelman liitteenä.

Talous
Senaatin varoja käytetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan ja suurimmat menoerät
ovat tiedostustoiminta sekä Nuorkauppakamareille jaettavat palkinnot. 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.
Yhdistyksen hallinnoimia varoja sijoitettiin edellisellä tilikaudella 80 000 euroa Korkia Asset
Management Oy:n mallisalkkuun, jossa osakerahastojen osuus on enintään 50 prosenttia. Tehty
sijoitus on tarkoitettu pitkäaikaiseksi ja toimintavuoden aikana harkitaan mahdollisten uusien
sijoitusten tekemistä.
Senaatin kirjanpito, talouden seuranta ja taloudellinen raportointi on järjestetty kivakirjanpito.fipalvelussa. Tätä käytäntöä jatketaan. Jäsenmaksulaskutus tehdään loppuvuodesta.
Tuotemarkkinointi
Suomen Senaatin Senaattori-tuotevalikoimaa ylläpidetään, markkinoidaan ja myydään jäsenistölle
senaatin vuosikokouksessa sekä www-sivujen kautta. Tuotemarkkinointia pyritään kehittämään
yhteistyössä Nuorkauppakamarin kanssa.

Liitteet
LIITE 1 Vuosikokouksessa toimintasuunnitelmaan vaikuttavat asiat, kuten hallituksen jäsenet ja
nimetyt vastuuhenkilöt

Liite 1 toimintasuunnitelmaan

JCI Senate Finland ry:n Hallitus ja virkailijat 2018-2019
Hallitus
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen varapuheenjohtaja
Edellinen Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen

Mike von Wehrt #68435
Kari Ehari #52188
Teijo Virtanen #62315
Ellimaija Ahonen # 76914
Jarno Kanninen #71772

Virkailijat
Puheenjohtajan erityisavustaja
Talouspäällikkö
Viestintäpäällikkö
Varapuheenjohtajan erityisavustaja
Alue Leader A
Alue Leader B
Alue Leader C
Alue Leader D

Vuosikokous 2019 järjestetään Vihdissä.

Arja Simell #69879
Osmo Soinio #70855
Salla Laiho # 68990
Sarianna Visuri # 67526
Janne Puurunen #75392
Saara Liukkonen #70503
Jari Toivola #66662
Matti Nevalainen #64648

