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SENAATTI tekee hyvää
Senaatti on kohtaamispaikka. Se on luotu ihmisille, jotka yhdessä panostivat
parhaita vuosiaan yhdessä kehittymiseen. Tehtiin projekteja, kilpailtiin viroista,
laajennettiin näkökulmia, tutustuttiin ja ystävystyttiin.
Aika antaa uutta perspektiiviä tapahtuneeseen. Tuntuu hyvältä nähdä taas vanhoja ystäviä ja verrata kokemuksia. Mutta Senaatti on myös tekemisen paikka.
Sääntöjensäkin mukaan senaattorien tulee olla Nuorkauppakamareiden tukena.

Puoli vuosisataa on takana. Juhlan kunniaksi Senaatti
on uudistamassa itseään.
Ensin tutkimme asioita. Kysyimme 900 jäseneltä ja nuokauppakamarilaiselta,
mihin Senaatin, Nuorkauppakamarin ja niiden välisen yhteistyön tulisi mennä.
Tukimus tehtiin 2010. Quo Vadis – kirja tuloksista julkaistiin alkuvuodesta 2011.
Sitten teimme strategian. Strategia hyväksyttiin Haikon kokouksessa 2011. Sen
mukaan Senaatilla on kolme fokusaluetta: Networking, Mentoring ja Growth.
Näihin kaikkiin Senaattoreilla on erityistä pätevyyttä ja kokemusta. Meillä on
vuosien ja vuosikymmenien aikana kehittynyt verkosto, jota voimme käyttää
Nuokauppakamarien hyväksi. Elämä on liian lyhyt, että ehtisimme kaikki virheet
itse tekemään. Sen vuoksi senaattorien mentoroinnille on olemassa tilaus. Kasvuun tarvitaan uusia jäseniä; senaattorit ovat sitoutuneet tuomaan 1000 uutta jäsentä kamareihin.
Strategian toteuttaminen edellyttää resursointia. Sen vuoksi olemme luoneet organisaation kolmen strategisen kehitysaloitteen ja alueiden pohjalle. Miehitykset saatiin vahvistetuksi vuoden 2012 alussa. Sitoutumiset tehtäviin ovat kolmevuotisia.

On Senaatin toiminnan aika.
Ennen oli ehkä mahdollista, että oppimiseen riitti 40 vuotta. Jokainen ymmärtää, että nykyisessä muutosvauhdissa
Senegan lausuma totuus on enemmän totta kuin koskaan ennen: ”Jos et halua olla vielä parempi, et enää ole hyvä.”
Uudistunut Senaatin agenda antaa 1 300 senaattorille mahdollisuuden.
Senaatin toiminta tapahtuu paikallistasolla. Senaattorien Action -tiimit ovat paikallisia toimintaklubeja, jotka hyödyntäen
Senaatin ohjelmia ja organisaation tukea tekevät itselleen paikallisen agendan. Sen luomiseen tarvitaan yhteistyötä ja
vuorovaikutusta paikallisen kamarin kanssa, jotta pystymme toimimaan kamarikeskeisesti, sen tarpeista lähtien.
Toinen alkava puolikas sadasta vuodesta kutsuu senaattoreita mukaan viihtymään ihmisten kanssa ja nauttimaan ihmissuhteista, joihin olemme vuosia elämästämme investoineet. Samalla Senaatin on nähtävä myös velvollisuutensa tukea
Nuorkauppakamareita antamalla hieman takaisin sitä, mitä olemme saaneet itsellemme tältä hienolta järjestöltä.
Senaatti kutsuu kaikkia senattoreita mukaan liittymään aktiiviseksi jäseneksi paikallisiin Senaattorien Action –tiimeihin.
Senaatti ja erityisesti Nuorkauppakamarit tarvitsevat sinua. Johtajuudellesi on tilaus, kun SENAATTI tekee hyvää.
Tero J. Kauppinen #41158
Senaatin puheenjohtaja 2011-2012

8

9

Suomen Senaatti 50 vuotta - 2012

Happy 50th Anniversary!

Senaatin merkitys nuorkauppakamaritoiminnalle on
merkittävä

Congratulations to the Finnish Senate for 50 years of Senate fun and friendship, in good
times and not so good times, the JCI Senate give all of us a place to be the best we can
be.

Nuorkauppakamari voisi toimia ilman senaattia, mutta sen toiminta voisi olla hyvin erilaista. Jos senaattia ei olisi, voisi toiminnan laatu heilahdella rajustikin. Ilman hyvää perintöä toimintaa leimaisi lyhytjänteisyys, ja kamaritoiminta kuihtuisi
pois monilta paikkakunnilta.

Let me explain the situation when I write this address, I have recently lost my father at the
age of 83, and I feel the loss and sorrow – at the same time I know I have great support
from Senate friends from all over the world. Life feels so much better when you know
there are people who care for you, and help you when you need it, and is what the Senate is all about.

Senaatti tekee hyvää, sanotaan, ja syystäkin. Nuorkauppakamarin ansioituneimmat, ainaisjäsenyyden senaattoriuden myötä saaneet jäsenet, voivat ilolla
auttaa uusia sukupolvia rakentamaan kamaritoiminnasta sisällöltään rikkaampaa ja antoisampaa.
Kamaritoiminnan ydin on kehittää jäsentensä johtamistaitoja, vaikuttaa aktiivisesti yhteiskuntaan ja samalla kansainvälistyä. Jokainen ensi kertaa kamarin
toimintaan mukaan lähdettyään tuntee itsensä hieman noviisiksi ja oivaltaa että,
kehittämällä itseään tästä harrastuksesta voi olla hyötyä. Parhaat neuvot, miten
edetä kamarissa osaamistaan kehittäen, voidaan saada aktiivisilta senaattoreilta. Ja jos uusi jäsen kokee, että yhteiskunnan kehittäminen on myös tärkeää ja
verkostojen rakentaminen auttaa, senaattoreilta löytyy laajimmat tiedot ja taidot.

During all the years the Finnish Senators have had a special place in my heart, from when
I was the Local President of JCI Stockholm in 1989 and for the first time met Finnish
Senators at an anniversary at Fiskartorpet, Fiskis, in Helsinki. I was so impressed with the
energy and hospitality, and since then I have visited Finland many times, for World Congress 1991, European Conferences, and other occasions, and made so many friends.
This year I have the honour to see Asko Männistö and Jaana Vilpponen on the European Senate board, and I look forward to see more Finnish senators in the Euroepan Senate.
Margaretha Eriksson
President, Association of Senators in Europe 2012-13

Mitä aktiivisempi jäsen haluaa JC-urallaan ja toiminnassaan olla, sitä merkityksekkäämpää on tuntea myös menneisyyttä. Sitä ei tarvitse tuntea koko puolelta vuosisadalta, mutta mitä enemmän sen parempi. Toiminnan kehittäminen
ja uuden luominen on luonnollisempaa hyvien taustatietojen avulla. Senaatin tarjoama verkosto tuo paljon hyvää, niin
jäsenille, kamareille kuin niiden projekteille ja yhteistyökumppaneille.

Nuorkauppakamareilta löytyy toiveita Senaatille
Tulevaisuudessa Suomen Senaatin rooli tulee nousta merkityksekkäämmäksi kuin mitä se nyt on. Senaattoreiden
määräkin kasvaa edelleen, joten auttavia käsiä tulee hyödyntää enemmän. Yksittäisten kamareiden tarpeet vaihtelevat
paljon, mutta Senaatin uudessa strategiassa on huomioitu ne kaikki kattavasti. Avun tulee aina lähteä yksilöistä, jotka
voivat yhdessä tehdä vielä enemmän, jolloin koko kamari voi kehittyä.
Kansallisella tasolla yhteistyön tulee olla toisiaan tukevaa, mutta fokus pitää olla vain jäsenissä ja jäsenkamareissa.
SNKK:n ja Suomen Senaatin tehtävä on tarjota parhaat edellytykset nuorkauppakamaritoiminnan tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Senaatin uuden strategian takana on suuri määrä tietoa, joka on kerätty yksittäisiltä kamarilaisilta. Tämä tieto on analysoitu ja vedetty johtopäätökset joiden mukaan Senaatti tulee auttamaan kamarilaisia
parhaimmin. Me emme toivo enää sen enempää kuin että jokainen senaattori ymmärtää merkityksensä ja toimii nuorkauppakamarin hyväksi toteuttaen strategiaa ja sen toimenpiteitä. Mentorointi, jäsenhankinta ja verkostot ovat jokainen
merkittävä apu kamarilaisille ja kamareille. Aktiivisesti toimiminen kamarin arjessa tarjoaa kummallekin osapuolelle
mahdollisuuksia toteuttaa myös paljon muuta. Samalla se tuo mukanaan hienoja tapahtumia ja vielä rikkaampia muistoja. Toivon, että voisin itsekin tulevaisuudessa innostaa uusia kamarilaisia kehittämään itseään ja viemään kamaritoiminnan upeaa viestiä eteenpäin.
Toivotan Suomen Senaatille ja sen jäsenille upeaa juhlavuotta kaikkien kamarilaisten puolesta! Toivon myös
menestyksekästä yhteistä tulevaisuutta parempaa Suomen Nuorkauppakamareita kehittäen!
Jami Holtari #69982
Kansallinen puheenjohtaja
Vastuullista johtajuutta 2012
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SENATEN gör gott

JCI Senate in Finland ry
hallitus 2011-2012

Senaten är en mötesplats. Den är skapad för människor, som gemensamt satsade sina bästa år för att utvecklas tillsammans. Man gjorde projekt, tävlade om
tjänster och befattningar, breddade och utvecklade synvinklar, bekantade sig
med varandra och blev vänner.

				
						
President 2011 - 2012
Tero J. Kauppinen #41158

Tiden ger ett nytt perstpektiv på det som skett. Det känns trevligt att igen träffa
gamla vänner och jämföra erfarenheter.

Past President 2011 - 2012
Jaana Vilpponen #63136

Men Senaten är även en plats för verksamhet. Enligt sina stadgar skall Senaten
fungera som stöd åt Juniorhandelskamrarna.

Debuty President 2011 - 2012
Antero Savolainen #59005

Vi har ett halvt sekel bakom oss. Till jubileumsårets
ära är Senaten i en process att förnya sig själv.

Communications Leader 2011-2012
Salla Laiho #68990

Först undersökte vi olika saker. Vi frågade 900 senats- och juniorhandelskammarmedlemmar, vart Senaten, Juniorhandelskammaren och samarbetet dem
emellan skall riktas och föras. Undersökningen gjordes år 2010. Quo Vadis-boken med resultaten publicerades i början av år 2011.

Hallituksen virkailijat:
Executive Assistant to President 2011-2012
Matti Tamminen #45668

Sedan gjorde vi strategin. Strategin godkändes under mötet på Haiko gård år
2011. Enligt strategin har Senaten tre fokusområden: Networking, Mentoring och Growth. För alla dessa områden har
Senatorerna speciell kompetens och erfarenhet. Vi har under år och årtionden utvecklat ett nätverk, som vi kan använda
till godo för Juniorhandelskammaren. Livet är för kort för att vi skall hinna göra alla fel själva. Därför finns det en beställning för Senatorernas mentorering. För att växa behövs nya medlemmar; Senatorerna har förbundit sig att tillföra 1000
nya medlemmar till kamrarna.

Treasurer 2011-2012
Pertti Piponius #37341
Executive Assistant to Deputy President 2011-2012
Pia Mantere #67527

För att genomföra strategin behövs resurser. Därför har vi skapat en organisation på basen av regionerna i landet de tre
strategiska utvecklingsområdena. Bemanningen fick vi bekräftade i början av år 2012. Engagemanget för uppgifterna
är treåriga.

Executive Leader Network
Tapio Somppi #39003
Executive Leader Mentoring
Erkki Laitinen #37659

Det är tid för Senatens verksamhet.

Editor
Nana Närhi #68989			

Förr var det kanske möjligt att det för inlärning räckte med 40 år. Alla förstår att den av Seneca uttalade sanningen är
sannare nu än någonsin tidigare: ”Om du inte vill vara ännu bättre, är du ej längre bra”. Senatens förnyade agenda ger
den möjligheten åt 1300 senatorer.
Senatens verksamhet sker på lokalplanet. Senatorernas Action-team är lokala verksamhetsklubbar, som genom att
använda Senatens program och stödorganisation, skapar en lokal agenda åt sig själva.
För att skapa den behövs samarbete och växelverkan med den lokala kammaren, så att vi kan fungera med kammaren
i fokus, utgående från dess behov.
Den andra instundande delen av etthundra år, inbjuder Senatorerna att komma med och trivas med människor och
njuta av männniskorelationer, i vilka vi har investerat åratal av våra liv. På samma gång behöver Senaten även uppleva
sin plikt att stöda Juniorhandelskamrarna genom att ge tillbaka något av det vi har fått av en fin organisation.
Senaten inbjuder och kallar alla Senatorer att verka som aktiva medlemmar i de lokala Senatorernas Action-team.
Senaten och speciellt Juniorhandelskamrarna behöver dig. Det finns en beställning på ditt ledarskap, när SENATEN
gör gott.
Tero J. Kauppinen #41158
Ordförande i Senaten 2011-2012
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Finlands Senat 50 år – 2012
Vilken betydelse har Senaten för juniorhandelskammaren enligt din egen mening?
Juniorhandelskammaren kunde fungera utan Senaten, men dess verksamhet
kunde då vara mycket annorlunda. Om Senaten inte fanns, kunde verksamhetens kvalitet svaja riktigt ordentligt. Utan ett gott arv kunde verksamheten
stämplas av kortsiktighet, och kammarverksamheten skulle vittra bort på många
orter.
Det sägs att Senaten gör gott, och det av många orsaker. Juniorhandelskammarens mest meriterade medlemmar, som erhållit livstidsmedlemskap genom
senatorskapet, kan med glädje hjälpa nya generationer att bygga kammarverksamhetens innhåll att bli rikare och mer givande.
Kamrarnas kärnverksamhet är att utveckla sina medlemmars ledaregenskaper,
att aktivt påverka samhället och samtidigt bli internationella. Varje person känner
sig som något av en novis efter att första gången ha deltagit i någon av kammarens verksamheter, men uppfattar snabbt att genom att utveckla sig kan man
ha nytta av denna hobby. De bästa råden hur man går framåt i kammaren och
utvecklar sitt kunnande, kan man få av aktiva senatorer. Och om en ny medlem
upplever att även samhällets utveckling är viktigt och att det hjälper att bygga nätverk, så har senatorerna också för det
den bredaste kunskapen och färdigheterna.
Ju aktivare en medlem önskar vara under sin JC-bana och verksamhet, desto viktigare är det att känna till även det
förflutna. Det är inte nödvändigt att känna till historien under hela halvseklet, men ju mer desto bättre. Utvecklingen av
verksamheten och skapandet av det nya är naturligare med goda bakgrundskunskaper. Det nätverk som senaten erbjuder ger mycket gott, såväl åt medlemmarna, kamrarna och deras projekt som åt samarbetspartners.

Hur kan Finlands Senat vara till hjälp åt Finlands Juniorhandelskamrar rf?
I framtiden behöver Finlands Senats roll bli mycket mer betydelsefull än vad den är idag. Senatorernas antal stiger
fortsättningsvis, varför man behöver dra mer nytta av hjälpande händer. De enskilda kamrarnas behov varierar mycket,
men i Senatens nya strategi har alla dessa behov beaktats mycket täckande. Hjälpen behöver alltid utgå från den enskilda individen, som sedan tillsammans med de övriga kan göra ännu mer, varvid hela kammaren kan utvecklas.
På nationell nivå behöver samarbetet vara ömsesidigt stödjande, men fokuseringen måste vara enbart på medlemmarna och kamrarna. FJHK:s och Finlands Senats uppgift är att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för att nå de
uppsatta målen och målsättningarna. Bakom Senatens nya strategi finns en stor mängd kunskap, som har samlats från
enskilda kammarmedlemmar. Denna kunskap har analyserats och ur den har dragits slutsatser om hur Senaten bättre
skall hjälpa kammarmedlemmarna. Vi begär inte mer än att varje senator förstår sin betydelse och fungerar till förmån
för Juniorhandelskammaren för att förverkliga dess strategi och åtgärder. Mentorering, medlemsanskaffning och nätverk
är alla en betydelsefull hjälp åt kammarmedlemmarna och kamrarna. En aktiv medverkan i kammarens vardag bjuder
båda parter på möjligheter att genomföra även mycket annat. Samtidigt bär det med sig fina händelser och ännu rikare
minnen. Jag hoppas att själv i framtiden kunna uppmuntra nya kammarmedlemmar att utveckla sig själva och föra kammarverksamhetens verkligt fina budskap framåt.
På alla kammarmedlemmars vägnar tillönskar jag Finlands Senat och dess medlemmar ett ståtligt jubileumsår! Jag
önskar även en framgångsrik gemensam framtid där vi utvecklar ett bättre Finlands Juniorhandelskamrar!
Jami Holtari #69982
Nationell ordförande NP
Ansvarsfullt ledarskap 2012
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Puheenjohtajat 1962-1969
1962 Curt Vasström
1963 Pekka Haarla #3019
1964 Gustav Rosenlew #3384
1965 Nils Elfving #3340
1966 Ilkka Äijälä
1967 Yrjö M. Lehtonen #3743
1968 Simo Kaskimies #6209
1969 Kari Bergholm #7293

1965 Nils Elfving #3340
Minua pyydettiin kertomaan, mitä tapahtui puoli vuosisataa sitten. Ilman kirjoitettuja todistuksia muistot ovat nimenomaan vanhenevan miehen osittain hyvinkin rajoitettuja ja
henkilökohtaisia muisteluita.
Olin aikanani perustamassa Nuorkauppakamareiden Keskusliittoa ja myöhemmin yhdistystä JCI senaattorin arvonimen saaneille. Nykyäänhän se on hyvin arvovaltainen
järjestö nimeltään JCI Senate in Finland ry. Me muutamat entiset Keskusliiton puheenjohtajat, kaikki senaattoreita, olimme tavanneet ja todenneet, että jonkinlaiset ohjeet
siitä, mitä JCI-Senaattorius merkitsi, olisi tarpeen. Läsnä olivat ainakin Curt Vasström,
Pekka Haarla, Gustav Rosenlew ja minä. Ajatuksena tuolloin oli, että olisi hyvä jos entiset, aktiiviset nuorkauppakamarilaiset saisivat tavata toisiaan ja vaihtaa mielipiteitään
päivän ajankohtaisista asioista. Päätettiin, että perustamme epävirallisen järjestön, jonka
tehtävänä oli tukea Nuorkauppakamareiden toimintaa. Järjestön nimi oli tuolloin ”Suomen
JC-Senaattorit”. Kokoukset saivat ajan mukaan virallisemmat muodot. Pidimme kuitenkin
jatkuvasti kiinni siitä, että tehtävämme oli hauska yhdessäolo vanhojen muistojen parissa. Nuorkauppakamari oli alle
40-vuotiaiden aktiivinen järjestö ja meidän tehtävämme oli antaa heille rahallista tukea, sekä toimia esitelmöitsijöinä ja
kouluttajina – vain kutsuttuina, ei itseämme tyrkyttäen. Kun senaattoreiden lukumäärä kasvoi kasvamistaan, pyrimme
me ”alkuperäiset” kokoontumaan ”Senior Senaattoreiden” poppoohon, jonne ainoastaan sellaiset jäsenet hyväksyttiin,
joiden numero oli alle 12 000. Tämä toiminta on kuitenkin tyrehtynyt. Mehän kaikki vielä elossa olevat olemme jo yli
80-vuotiaita.
Yhdessä asiassa olemme kaikki samaa mieltä: Oli hauskaa olla rakentamassa nuorkauppakamaritoimintaa Suomessa.
Opimme samalla paljon yhteistyön merkityksestä, delegoinnin tarpeellisuudesta ja kontaktien luomisesta. Olen jatkuvasti hyvin kiitollinen siitä, että sain olla mukana toiminnassa. Silloin saamani kokemukset – ja tekemäni virheet – ovat
olleet ratkaisevassa merkityksessä koko liikemiesurallani.

1966 Yrjö M. Lehtonen #3743
Omalta vuodeltani ovat jääneet mieleen Helsingissä järjestetyn Euroopan konferenssin
Senaattorilounas sekä Keskusliiton kokouksissa järjestetyt Senaattorilounaat. Tuolloin
Senaatilla ei oikeastaan ollut muuta toimintaa kuin lounaat. Senaatin puheenjohtajaa ei
valittu, vaan Keskusliiton immediat past president, siis vuonna 1966 minä, toimin puheenjohtajana. Vuonna 1966 toimin itse Euroopan konferenssin konferenssipäällikkönä, joten
ehkä se vaikutti tapahtumiin. Vuoden haasteet olivat kokonaan aktiivipuolella, eli onnistua
ensimmäisen Suomessa (Helsingissä) järjestetyn Euroopan kokouksen järjestelyissä toimiessani sen konferenssipäällikkönä.
Kohokohtina vuodelta ovat muistoissani Euroopan kokous, joka onnistui erinomaisesti
ja toimin sittemmin aina vuoteen 1970 asti monissa kansainvälisissä konferensseissa
JCI:n tehtävissä. On ehkä syytä todeta poikkeavuus nykyisiin systeemeihin: Olin saanut
senaattoriarvon vuonna 1963 (33-vuotiaana) ja työni Nuorkauppakamarissa jatkui koko
1960-luvun hyvin aktiivisena myös JCI:ssä. Senaatilla ei ollut muuta tehtävää kuin että
sen puheenjohtaja, joka oli tietenkin aktiivijäsen, oli edellisen vuoden Nuorkauppakamareiden Keskusliiton puheenjohtaja, osallistui senaattorilounaille ja kertoi siellä aktiivipuolen tapahtumista.

1969 Kari Bergholm #7293
Senaatti vielä aloitteli toimintaansa omana puheenjohtajavuotenani. Jäsenmäärä oli niin pieni, että lähes kaikki tunsivat
toisensa. Kesällä oli vuosikokous, minkä lisäksi oli senaattoritapaamiset Keskusliiton vaali- ja vuosikokousten yhteydessä. Muistaakseni tuona vuonna annettiin ohjeet vuosittain nimitettävien senaattoreiden enimmäismäärästä sekä
nimitettävien ”pätevyysvaatimuksista”.
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Puheenjohtajat 1970-1979
1970 Tuomas Massinen #8888
1971 Risto Rytökoski #10396
1972 Rolf Zachariassen #11762
1973 Olavi Rautio #3742
1974 Juhani Linkosuo
1975 Pekka Ström #11761
1976 Bengt Fagerlund #10388
1977 Erkki Koivisto #6899
1978 Ilmari Hietasalo
1979 Arno Leino #20819

1972 Rolf Zachariassen #11762
Senaattorien määrä lisääntyi huomattavasti toimintavuoteni aikana ja toiminta vakiinnutti muotonsa. Hallituksen kokouksia pidettiin säännöllisesti. Yhteiskunnassa oli vallalla
kielteinen suhtautuminen yrittäjiin, jonka senaattorit, jotka pääasiallisesti olivat yritysmaailman edustajia, kokivat. Suurimpana haasteena omana vuotenani oli kansainvälistymisen
kehittäminen. Yksi, ehdoton kohokohta vuonna oli kyllä Senaatin matka Pietariin kesällä.

1979 Arno Leino #20819
Tärkeimpiä tapahtumia oli Harri Fagerströmin saaminen Keskusliiton puheenjohtajaksi
vuonna 1978. Minut valittiin Suomen Senaatin puheenjohtajaksi vasta vuotta myöhemmin, koska eräs varttuneempi senaattori oli kiinnostunut puheenjohtajuudesta ja niin
suostuin vuoden viivästykseen kohdaltani. Herrasmiesyhteisönä Senaatissa ei silloin
äänestetty.
Turku-Paketti –vihkosessa kirjoitettiin toiminnastani: ”Aku Leinon tavoite Senaatin
puheenjohtajana on lähentää senaattorien ja varsinaisten jäsenten yhteistyötä sekä
saada Senaatti entistä paremmin tukemaan Keskusliiton toimintaa.” Näitä toimintoja koetin toteuttaa presidenttikautenani. Tähän asti Senaatti oli elänyt omaa elämäänsä, jonka
tärkein ja oikeastaan ainoa vuotuinen tapahtuma oli vuosikokous. Senaattoreita oli vähän
yli 300 ja rohkaisin senaattoreita aloittamaan oman Nuorkauppakamarinsa puitteissa senaattorien kokoontumisia. Itse järjestin Turun senaattoreille kesätapahtuman, jossa pohdittiin eri mahdollisuuksia toimia mm. silloisten nuorkauppakamarilaisten mentoreina.
Yhteiskunnassa vallitsi yrityskielteinen ilmapiiri 1970-luvun loppupuolella. Turun Nuorkauppakamari seurasi huolestuneena yrittäjävihamielistä ilmapiiriä ja valtakunnallisesti tähän havahtui myös Suomen Yrittäjien keskusliitto, jonka
toimitusjohtaja Waldemar Buhler aloitti kampanjan yrittäjyyden puolesta. Senaatin piirissä hänen toimintaansa seurattiin
ilolla ja Senaatti pyrki jäseniensä kautta tukemaan yrittäjyyden edistämistä.
Vuoden ”high light” oli vuosikokous ja vuosijuhlat. Vuosikokoukseen oli ilmoittautunut alle 80 henkilöä, mutta heitä
saapui Turkuun noin 140. Harri Fagerström järjesti lounaan omistamassaan ravintolassa Pinellan Pylväikössä. Huumorilla selvittiin ja kaikki saatiin mahtumaan hieman yli 100-paikkaiseen saliin. Järjestimme iltajuhlan Ruissalossa Pursiseurassa. Sinne mentiin meritse Aurajoesta. Olimme varanneet vesibussin ilmoittautuneiden mukaan ja ongelmia tuli
Pursiseuran satamassa: Vesibussi ui niin syvällä, ettei se tahtonut päässyt rantaan. Itse juhla sujui hyvin; senaattori
Orko Vilja viihdytti kitaran soitolla ja illan päätähtenä oli naisten naurattajana ja pettäjänä tunnettu ”Kreivi” Ylermi Lindgren.
Turun Nuorkauppakamari perusti vuonna 1977 Tuottava Idea –projektin, jota myös senaattorit olivat ideoimassa. Vuonna 1978 siitä tuli valtakunnallinen projekti. Turussa valmisteltiin myös Pätevä yrittäjä –projektia, joka nähtiin valtakunnallisestikin. Kaikissa edellä mainituissa oli aktiivisesti mukana puheenjohtajakauteni sihteeri Ilpo Siro.
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Puheenjohtajat 1980-1989
1980 Asko Brax #15307
1981 Seppo Järvinen #17150
1982 Juhani Raunemo #18983
1983 Paavo V. Suominen #2251
1984 Carl Jurgen von Essen #18494
1985 Voitto Talonen
1986 Folke Sjölund #33714
1987 Keijo Ketonen #18228
1988 Veli Suvanto #37343
1989 Armas Tyrväinen #15555

1981 Seppo Järvinen #17150
Presidenttikaudellani 1981 ei tapahtunut mitään erityistä - jäsenmäärä kasvoi “normaalin” eli vähän yli 30 uuden senaattorin verran. Senaatin vuosikokous pidettiin Jyväskylässä. Kun toiminta noina aikoina lähinnä keskittyi Senaatin vuosikokouksen
järjestämiseen- ja kokouksessa tärkein asia (hyvin sujuvan tarjoilun ja vanhojen kaverien
tapaamisen ohessa, tietysti)- oli valita uusi presidentti sekä päättää minne ensi vuonna mennään, niin ei siinä ympäröivän yhteiskunnan vaikutusta isommin huomannut...
Vuoden kohokohta oli tietysti hyvin onnistunut vuosikokous. Onnistumista tehtävässä en
osaa arvostella itse ja muistikuvat haalistuneet pahan kerran ... Onhan kyseisestä presidenttivuodestani kulunut jo yli 30 vuotta.

1983 Paavo V. Suominen #2251
Olin Senaatin presidentti v. 1983 ja minun järjestämässäni Senaatin juhlakokouksessa oli
329 vierasta. Kaikki valokuvattiin nauhalle, kuten presidentin itsenäisyysjuhlissa. Eli kun
vieraat tulivat, he tervehtivät Senaatin puheenjohtajaa ja hänen vaimoaan. Kaikkien nimet
editoitiin nauhalle. Yhteistoiminta ja yhteenkuuluvaisuus oli tuona aikana voimakasta.
Suurimmat haasteet olivat yhteenkuuluvaisuus ja koulutusta eri aloille. Puhetaidon koulutusta, kokoustekniikan koulutusta, neuvottelutaidon koulutusta eri konfliktitilanteissa,
kuten lakot, laittomat lakot ja työnseisaukset jne. How to make money.
Senaatin vuosijuhlassa hotellissa Rosendahl Tampereella vuonna 1983 oli 329 vierasta.
Tätä ennätystä ei ole toistaiseksi rikottu. Katsotaan, koska tapahtuu ottaen huomioon,
että senaattoreita tulee joka vuosi lisää! Toivon, että 50-vuotisjuhlissa tilaisuus rikotaan.

Tampereen Nuorkauppakamari Senaattorien Maailman kongressipäivillä
Puerto Ricon San Juan, syyskuu 1960. Vasemmalta tamperelaiset ASLAstipendiaatit diplomi-insinööri Göran Sumelius, ekonomi senaattori 4476
Erkki Molander, toimitusjohtaja vuorineuvos senaattori 2251 Paavo V.
Suominen ja toimitusjohtaja Juhani Linkosuo.
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1984 Carl Jürgen von Essen #18494
Vuosiluku 1984 oli pahaenteinen mikäli olisi ollut uskomista George Orwellin romaanin
kauhuskenaarioon. Kuitenkin osoittautui, että vuodesta 1984 tuli – toivottavasti myös jäsenten mielestä – vuosi, joka perinteiseen tapaan sisälsi paljon mukavaa yhdessäoloa, huumoria ja aktiiviajan suurtekojen ja töppäilyjen muistelemista. Eihän Senaatin tehtävänä ole
osallistua tai puuttua Nuorkauppakamarien toimintaan, vaan tarvittaessa antaa sille tukea ja
kannustusta. Esimerkkinä tästä on vuosittain jaettava Senaatin palkinto, jota kamarit voivat
hakea onnistuneelle projektille ja joka luovutetaan voittajalle Senaatin vuosikokouksessa.
Vuoden 1984 vuosikokous pidettiin Espoossa kaupungin vastaanottoineen, juhlaesitelmineen, virallisine kokouksineen ja iltajuhlineen. Kun kerran olimme niin lähellä, miksemme
lähtenet käymään Senaatintorilla? Sen varrella oli myös kauppakeskus nimeltään
Senaatti Center ja tästäkin peseytyi viitteitä puheisiin ja kiertokirjeisiin.
Tasavallan presidentti oli Mauno Koivisto ja menossa oli Sorsan IV hallitus. Suomen
talouskasvu oli tyydyttävä ja työttömyys suhteellisen alhainen. Suomen ensimmäinen
koeputkilapsi syntyi vuonna 1984. Mikään näistä seikoista ei merkittävästi vaikuttanut Senaatin toimintaan. Tosin Reagan oli USA:n presidentti ja joku koiraleuka ehdotti, että kutsuisimme hänet juhlapuhujaksi.
Toiminta oli aika leppoisaa, mutta ei tietenkään täysin haasteetonta. Tärkeätä oli saada vuosikokoukseen kohtuullinen
osanottajamäärä ja järjestää kansainvälisten vieraiden home hospitality- ym. palvelut. Pidin vuosikokouksen iltajuhlassa
kolmikielisen puheen, jossa kaikki sanat alkoivat S:llä, niin kuin Senaattori.

1986 Folke Sjölund #33714
Senatens traditionella verksamhet: födelsedagsuppvaktningar, utdelning av Senatens
pris och årsmöte i Mariehamn i augusti. Medlemsantalet överskred 500 och medlemsinformation konsekvent på båda nationalspråken.
Senaatin yleinen toiminta: syntymäpäivien onnittelut, Senaatin palkinnon jako ja
vuosikokous Maarianhaminassa elokuussa. Jäsenmäärä ylitti 500 ja jäseninfo molemmilla kansankielillä.
Styrelsen försökte aktivera senatorernas sociala samvaro genom att de på sina respektive kammarorter skulle träffas för luncher, middagar eller andra aktiviteter.

1988 Veli Suvanto #37343
Lähtökohtaisesti Senaatin vuosi kului niin kuin ennenkin. Jäsenmäärän kasvaessa
suurten ikäluokkien saavutettua senaattori-iän, kasvoi myös niiden senaattorien määrä,
jotka eivät Senaatin jäsenmaksua maksaneet. Kun Senaatin toimintaa pyöritti vain kolme
henkilöä, oli sillä turhaa työllistävää ja kustannuksia kasvattavaa vaikutusta. Toimintaa
pyörittivät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen
samalla hoiti talouden tehtävät.
Senaatin tai paremminkin senaattorien itsensä toiminta oli lähinnä kokousten senaattoriohjelman puitteissa tapaamisia niin aluekokouksissa, keskusliiton vuosi- ja vaalikokouksissa sekä kansainvälisissä kokouksissa. Senaattorin arvonimen uskottiin niin silloin
kuin nytkin antaneen hyvän havainnointikyvyn ja laskutaidon. Tätä tarvittiin kokousten
äänestysten lopputuloksen saamiseksi oikeaksi. Senaatin palkinto ansioituneen projektin
toteuttaneelle kamarille oli otettu käyttöön jo aikaisemmin.
Mieleeni ei ole jäänyt mitään suunnattoman erityistä silloin vallinneen nousukauden vaikutuksista Suomen Senaatin toimintaan. Yritysmaailmassa meni hyvin, mikä kyllä vaikutti merkittävän positiivisesti
nuorkauppakamarien erilaisten projektien rahoitukseen ja sitä kautta myös senaattoreihin. Senaatin vuosikokousta ei
tarvinnut pitää rahankeruuna Senaatille, vaan pelkästään kokouksen järjestämisestä aiheutuneet suorat kulut piti osanottajilta periä. Sponsorointia oli helppo saada.
Edellä viitattuun pieneen toimijoiden määrään nähden haastavinta oli pysyä aikatauluissa jäsenille lähetettävien tiedotteiden kanssa. Meistä kolmesta hallituksen jäsenestä yksi oli tilitoimistoyrittäjä ja kaksi muuta pankin toimitusjohtajaa.
Ja toimipaikat olivat eri puolilla laajaa Suomen maata. Sovittaa harrastustoiminta työelämän vaateisiin kieltämättä oli
joskus varsinaista palapeliä. Lisäksi Keskusliiton vuosikokoukseen asti kaksi meistä jatkoi osallistumista Keskusliiton
toimesta aloitettuun parin vuoden ajan kestäneeseen projektiin, jonka tarkoitus oli täydellisesti uudistaa Keskusliiton
säännöt ja toimintaohjeet.
Presidenttikauden kohokohta oli Seinäjoella pidetty Senaatin vuosikokous. Kokous onnistui järjestelyiltään ja kokousanniltaan sekä ruumiin että sielun puolesta hyvin. Seinäjoen seudun Nuorkauppakamarin jäsenten iltajuhlassa esittämä
“ränniooppera” lienee vieläkin ainoa JC-väen omin voimin esittämä ooppera. Myös Sydney´n maailmankongressimatka
oli muistoja herättävä.
Edellä 4. kohdassa mainittu Keskusliiton sääntöjen ja toimintaohjeiden uusiminen kokonaisuudessaan oli henkilökohtaisella tasolla haastava suoritus ja työryhmä teki kuukausia töitä asian eteen. Muutosehdotuksemme hyväksyttiin Hyvinkäällä vuosikokouksessa. Luen sen paitsi omaksi kohokohdaksi myös Senaatille osoitetuksi arvostukseksi työryhmään kuuluessa useita senaattoreita Keskusliiton puheenjohtajien ja pääsihteereiden ohella.

Hallituksen projekti oli yritys edesauttaa senaattoreiden sosiaalista kanssakäymistä,
esimerkiksi järjestämällä yhteisiä lounaita, päivällisiä tai muilla järjestelyillä.
Årsmötet i Mariehamn för ca 150 personer var mycket lyckat.
Hyvin onnistunut vuosikokous Maarianhaminassa noin 150 henkilölle.

Kuvat vuosikokouksesta Seinäjoelta. Oikealla olevasssa kuvassa, puhujapöntössä on puheenjohtaja Veli Suvanto, virkailijapöydän
takana vasemmalla varapuheenjohtaja Armas Tyrväinen ja toisena hallituksesn jäsen Kristiina Vuoristo (nykyään Kyyrö).
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Puheenjohtajat 1990-1999
1990 Simo Westerback #29697
1991 Heikki Pelkonen #20820
1992 Veikko Manninen #39007
1993 Ossi A. Saarinen #22962
1994 Thornbjörn Andersin #27424
1995 Juhani Lundén #35687
1996 Harry Sandelin #8899
1997 Harri Kainulainen #40790
1998 Martti Jaakkola #22974
1998-1999 Jorma Sovinen #44369
1999-2000 Osmo Korvo #27904

1993 Ossi Saarinen #22962
Lainaten erästä tunnettua presidenttiehdokasta, totean ”kysymykset ovat väärin aseteltu”. Kysymykset lähtevät siitä, että Senaatti on Nuorkauppakamarin kaltainen aktiivisesti toimiva yksikkö. Senaatti ei ole sitä, mutta näin toki on kuitenkin silloin kun Nuorkauppakamari itsessään on tilanteessa, jossa se tarvitsee vahvaa tukea.
Senaatti oli tietynlaisessa murrosvaiheessa vuonna 1993, joka sinänsä oli aivan luonnollinen seuraus nuorkauppakamarin muutoksesta. Ne nuorkauppakamarilaiset, jotka
olivat muuttamassa 70-luvulla Keskusliiton toimintaa ”herrakerhosta” ajatukselle ”learning by doing” olivat 90-luvun alussa tulleet senaattori-ikään. Senaatti oli myös kasvanut yli 700-jäseniseksi ryhmäksi. Nuorkauppakamarissa lienee silloin ollut reilu 2000
jäsentä.
Minut valittiin vuonna 1991 Helsingin maailmankokouksen yhteydessä, jolloin hyvä
ystäväni Heikki Pelkonen oli Senaatin puheenjohtajana, senaattori Paavo V. Suomisen
esityksestä varapuheenjohtajaksi. Tämä tiesi, että minut valittiin automaattisesti puheenjohtajaksi vuodelle 1993. Käytännössä jouduin myös melko paljon avustamaan vuoden
1992 puheenjohtaja Veikko Mannista, joka oli sairastunut vakavasti. Vuonna 1993 minulla oli jonkin verran vaikeuksia tehtävän hoidossa, koska jouduin työni vuoksi asumaan alkuvuoden USA:ssa. Onneksi apunani oli Tampereen Senaatin trio; Timo Rajakaltio, Martti Anttila, Erik Stenbäck. Merkittävää apua sain myös
senaattori Simo Westerbackilta.
Haasteita oli monenlaisia. Ehkä hienoin toteutunut haaste oli Senaatin kokouksen järjestäminen Tampereella. Rutiininomaisen kokouksen kohokohtana oli siipirataslaivapurjehdus Näsijärvellä ja erityisesti senaattoriveli Jorma Jerkun
esitys laivalla, jossa hän käsitteli ajankohtaista teemaa ”Kun työpaikka loppuu” esimerkkien ja kokemusten valossa.
Kokouksessa oli myös todennäköisesti ensi kertaa myös koulutusohjelmaa, joka painottui positiiviseen asenteeseen.
Myös Tampereen Nuorkauppakamarin sitouttaminen osaksi järjestelyjä oli hieno kokemus. Kokous oli siihenastisista
Senaatin kokouksista suurin ja pysyi sellaisena useiden vuosien ajan. Onnistumisista voisi myös mainita aikaisempina
vuosina heikosti hoidetun talouden tasapainottaminen.

1.1.1994 ja vasemmalla on Senaatin
Presidentti Thorbjörn Andersin vastaanottamassa Senaatin materiaalia
jonka hänelle ovat luovuttamassa Senaatin Presidentti 1993 Ossi A. Saarinen
(keskellä) ja Senaatin hallituksen 1993
jäsen, NP1991 Olli E. Juvonen.
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1995 Juhani Lundén #35687
Muistan ainakin sen, että Senaatin hallitus käynnisti “kesäakatemian” joka oli kahden
päivän mittainen tapahtuma kesämökilläni Iniössä. Kesäakatemiassa päätettiin tulevista
toimintalinjoista ja toimista. Saimme edustajan Euroopan Senaattiin.
Suomen talouselämä oli saatu nousu-uralle ja tämä heijastui Senaatin toimintaan siten,
että esimerkiksi vuosikokouksessa oli todella runsas osaanotto. Suurin haaste oli saada
Turkuun onnistunut vuosikokous. Pyrkimyksemme oli saada vuosikokoukseen laaja osanotto, jossa käsitykseni mukaan myös onnistuimme.
Tärkeä asia oli kesäakatemian perustaminen sekä onnistuneen vuosikokouksen
järjestäminen. Vuosikokousohjelma käsitti golfkilpailun, kotonani pidetyn Home hospitalityn, mieliinpainuvan meriristeilyn viiden eri aluksen voimin Turun saaristossa sekä
senaattori Pekka Ruolan järjestämä Turun kaupungin vastaanotto. Pekka oli tällöin kaupungin hallituksen jäsen ja kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja. Juhlaillallinen pidettiin vastavalmistuneen Turkuhallin areenalla. Illan päättyessä taksit noutivat vieraat suoraan illallispöydistä. Vuosikokous pidettiin perinteisellä VPK:n talolla. Kokousviikonloppua sävytti mitä paras elokuinen ja aurinkoinen sää.

1997 Harri Kainulainen #40790
Toimintavuoteni oli normaali Senaatin toimintavuosi. Varsin paljon käytin aikaa elokuussa Porissa järjestettävän Senaatin vuosikokouksen valmisteluihin. Toki edustamisia ja
osallistumisia eri tapahtumiin riitti paikallisella, valtakunnan ja Euroopan tasoilla. Osallistuin vaimoni Eeva-Liisan kanssa ja vein Senaatin tervehdyksen Suomen Nuorkauppakamareiden 45-vuotisjuhlaan Kalastajatorpalla Helsingissä sekä vierailimme vuosija vaalikokouksissa, jotka olivat Imatralla ja Turussa. Edustimme kesäkuussa Suomen
Senaattia Islannissa Euroopan Senaatin kokouksessa ja vierailimme Eestin Senaatin
kokouksessa Haapsalussa syyskuussa. Lisäksi vierailimme huhtikuussa Kuusamossa
paikallisen nuorkauppakamarin talvitapahtumassa ja vuoden mittaan joissakin kamareiden ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa.
Niihin aikoihin ei ollut erityistä kiinnostusta Senaatin presidentin tehtävään ja minutkin
houkuteltiin ehdokkaaksi, vaikka olin jo kymmenen vuotta aikaisemmin ollut Suomen
Nuorkauppakamareiden puheenjohtaja. Tapa nimittäin oli, ettei sama henkilö ole molemmissa tehtävässä – tosin poikkeuksia on ollut muitakin.
Merkittävä haaste on aina Senaatin vuosikokouksen valmistelu ja markkinointi. Se onnistui hyvin ja Porissa oli 300 tyytyväistä osallistujaa, mikä oli todella suuri määrä senaattoreita ja seuralaisia. Suuri osanottajamäärä perustui edullisiin
hintoihin, sillä olimme hankkineet merkittävän joukon sponsoreita eikä kokous ollut meille ns. rahantekoprojekti.
Haasteisiin voidaan lukea myös se, että vaihdoin työpaikkaa kesken vuoden. Siirryin Pori Jazzin toimitusjohtajan
tehtävästä Lähivakuutus-ryhmän toimitusjohtajaksi, mikä oli hyppy uudelle alalle ja uusiin haasteisiin.
Edellä mainitut edustustehtävät, varsinkin ulkomaiset olivat kivoja kokemuksia. Erityisesti jäi mieleen Eestin kokouksen
yhteydessä tehty kaupunkikierros ilmassa Tallinnan ja Paldiskin alueella Eesti Piirivalven (Rajavartiosto) Fokkerin sotilasversiolla asiaankuuluvine tarjoiluineen. Myös oman Porin vuosikokouksen onnistuminen ja saadut monet kiitokset
lämmittivät mieltä. Niin ja onhan yksi kohokohta saavuttaa presidenttivuotenaan miehen ikä, jota juhlittiin asiaankuuluvin
juhlallisuuksin maaliskuussa pari päivää niin Porissa kuin Rukallakin.

Vasemmalla: Meriristeily, lauantaiaamuna iloinen senaattorijoukko suuntasi matkansa Turun saariston helmeä, Airistoa kohti. Neljän
laivan eskaaderina. Oikealla: Vuosikokousyleisöä VPK:n talolla

1998 Martti Jaakkola #22974
Suomalainen JC-toiminta eli vuonna 1998 eräänlaista huippukauttaan, kun senaattori Petri Niskanen toimi JCI World
presidenttinä. JCI World Congress pidettiin Honolulussa Havaijilla. Kokoukseen osallistuminen oli taas kerran merkittävää ja kiintoisaa. Vapaamuotoisemmasta ohjelmasta oli mieliinpainuvinta osallistuminen Senaatin golfkisaan. Kuljetukset kentälle hieman kangertelivat ja limusiinimme tullessa paikalle kisa oli juuri alkamassa. Minua oltiin sijoittamassa
varsin myöhäiseen lähtöryhmään, mutta pyysin päästä johonkin muuhun. Pääsinkin kanadalaisten ryhmään, joka lähti
melko heti matkaan. Ehdimme pelata yhdeksän reikää, kun tropiikin rankkasade keskeytti kilpailun. Loppupään lähtijät
eivät olleet vielä ehtineet ollenkaan kentälle. Siihen päättyi elämäni pisin golfpelimatka.
Senaatille perustettiin rahasto. Siihen liittyi n. 100 senaattoria maksamalla 1000 markan liittymismaksun. Koko pääoma sijoitettiin “tuottaviin” rahastoihin. Tarkoituksena on tukea vuosittaisilla tuotoilla niitä nuorkauppakamarilaisia, jotka
pyrkivät toimimaan kansainvälisillä areenoilla. Rahasto toimii vieläkin, mutta pääoma ei ole karttunut aivan toivotulla
tavalla.

Senaattori Pekka Ruola toivottaa Senaatin vuosikokousosallistujat tervetulleiksi kaupungin vastaanotolla Turun linnassa.
Suuri Turun ystävä Mike Ashton keskusteluissa Anja Lundénin, Keijo
Ketosen ja Riitta Tannisen kanssa.
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JC:n laivakokouksessa naulattiin ja vihittiin käyttöön Senaatille ja presidentille oma lippunsa. Ne ovatkin aktiivisessa
käytössä Senaatin kokouksissa. Uusi presidentin lippu oli juhlavassa käytössä vieraillessani Kotkan NKK:n vuosijuhlassa, joka järjestettiin mm. jäänmurtaja Tarmolla. Puheenjohtajana toimi vävypoikani Jussi Ollila. Lipunkantajana oli
poikansa Joonas Ollila.
Toiminnan eräs kohokohta oli Senaatin vuosikokous Espoossa ja Kauniaisissa. Jälleen kerran sain kokea senaattoreiden ja nuorkauppakarilaisten yhteistyön valtavan voiman onnistuneen kokouksen järjestämisessä. Iltajuhlassa lahjoitettiin Euroopan Senaatin presidentille Mike Ashtonille viran mukana jatkuvasti kiertävä lippu. Suomen Senaatin presidentin v. 1998 toimikausi muutettiin siten, että se loppuu kesällä vuosikokouksessa, eikä aikaisemman tavan mukaisesti
vasta kalenterivuoden vaihtuessa. Näin ollen tulin itse toimineeksi poikkeuksellisesti vain runsaan puoli vuotta Senaatin
presidentin tehtävässä.
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1999-2000 Osmo Korvo #27904
Puheenjohtajavuoteni aikana vuosikymmen, - sata, - tuhatluvut vaihtuivat. Laadimme
ensimmäiset Senaatin ”kotisivut” nettiin. Sivuilta löyvyivät perustiedot: yhteyshenkilöt, historia, tiedotustoiminta, vuosikokouskutsut, senaatin rahasto, ym tiedottaminen. Vuoteni
aikana valittiin Suomen Senaatille pidempiaikainen rahastonhoitaja, jolle samalla annettiin hoidettavaksi mm. kirjanpito, jäsenrekisterin hoito (saatiin jäs.rek. kuntoon), senaatin
rahaston hoito ko. toimikunnan kanssa. Samassa yhteydessä vaihdettiin tilikausi vuosien
vaihteesta kesälle, lähemmäs vuosikokousta elokuussa.
Uuden vuosituhannen vaihtumisen optimismi tarttui sekä Suomeen että Senaatin toimintaan (tai päinvastoin). Nokia porskutti parhaimmillaan, IT- ala voi hyvin ja paisui
paisumistaan, sijoitusrahastot alkoivat lihota, sekä osakkeiden arvojen odotettiin nousevan, pelättiin, että tietokoneet sekoavat 99-00 vaihteessa, Aki Parviainen voitti MM- kultaa Sevillassa, Tarja aloitti presidenttikaudet, ryhtiliike ”Housut Pois” lähti Rovaniemeltä
valloittamaan Suomea sekä paljon, paljon muuta reipasta, miellyttävää ja hauskaa. Voidaan todeta, että sekä Suomi
että Suomen Senaatti porskutti kohtalaisessa myötätuulessa.
Olin vuoden alussa asettanut omaksi tavoitteekseni toimia puheenjohtajana vuoden niin, että jokainen jäsen tuntee
saavansa katetta jäsenmaksuilleen. Tavoitteena oli järjestää vuosikokous ja muut tapaamiset sekä tilaisuudet mahdollisimman viihtyisiksi, antoisiksi ja päätöksiä tekeviksi, jotta jäsenet kokevat, että kannattaa lähteä mukaan ja viihtyä
niissä. Tavoitteena oli myös saada Senaatin rahasto kasvamaan sekä pyrkiä kertyneet varat sijoittamaan mahdollisimman tuottoisasti sekä saada saada uudet senaattorit liittymään yhdistykseen ja jokaisen jäsenen hoitamaan mitättöman
jäsenmaksunsa yhdistyksen tilille.
Vuoden kohokohtina olivat lukuisat mielenkiintoiset tapaamiset, monet pitkäikäiset ihmissuhteet sekä äärettöman paljon erilaisia tapahtumia. Osallistuin puheenjohtajakauteni aikana lukuisiin nuorkauppakamarin järjestämiin tilaisuuksiin
ja olin mukana heidän kanssaan jakamassa aktiivisille jäsenille senaattoriarvoja. Näin ja nautin monien nuorten nuorkauppakamarilaisten intomielisestä tekemisen palon ja hyvien sekä kauniiden tulosten tekemisen seuraamisesta. Omiin
kohokohtiin liittyy luonnollisesti myös Lahden vuosikokous vuonna 1999, jolloin puheenjohtajakauteni alkoi ja Vaasan
vuosikokous vuonna 2000, jolloin kauteni päättyi.

Puheenjohtajat 2000-2012
2000-2001 Kai Uotila #47026
2001-2002 Timo Rajakaltio #42016
2002-2003 Jorma von Wehrt #29312
2003-2004 Leena-Maija Sandholm #51850
2004-2005 Martti Kainulainen #53481
2005-2006 Harri Leino #40461
2006-2007 Asko Männistö #48551
2007-2008 Jan-Erik Elfving #53263
2008-2009 Jarmo Talasrinne #56207
2009-2010 Risto Jukarainen #32523
2010-2011 Jaana Vilpponen #63136
2011-2012 Tero J. Kauppinen #41158

Senaatin puheenjohtajat Vaasan vuosikokouksessa v. 2000. Takarivi: Martti Jaakkola (1998), Harri Kainulainen (1997), Ossi Saarinen (1993), Armas Tyrväinen (1989), Simo Westerback (1990), Harry Sandelin (1996). Keskimmäinen rivi: Folke Sjölund (1986),
Asko Brax (1980), Seppo Järvinen (1981), Veli Suvanto (1988), Jorma Sovinen (1998-1999). Eturivi: Erkki Koivisto (1977), Nils Elfving (1965), Osmo Korvo (1999-2000), Simo Kaskimies (1968). Keskellä Vaasan kaupungin hallituksen puheenjohtaja Reijo Salmi.
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2001-2002 Timo Rajakaltio #42016
Tärkein tapahtuma oli Senaatin 40v. juhla Senaatin kokouksen yhteydessä Tampereella.
Toiminta jatkui tuttuja polkuja ja pyrittiin saada senaattoreita osallistumaan Nkk:n valtakunnan kokouksiin. Toimintakauden haasteena oli aikaansaada onnistuneet Senaatin
40 v. juhlat sekä hoitaa merkkipäivämuistamiset vuosia täyttäville senaattoreille. Onneksi
oli hyvä, presidentin erityisavustaja, joka oli # 59672 Keijo Vataja Tampereelta.
Kohokohtina oli 40 vuotisjuhlan juhlaillallinen Kuusvooninkisessa Tampellan alueella
Tampereella, Suomen vanhimmassa kerrostehdasrakennuksessa. Oli komea näky, kun
vanha pimeä, matala kehruuhalli, täyttyi juhlapukeisista senaattoreista seuralaisineen.
Tilaisuudessa läsnä oleville edellisille Senaatin puheenjohtajille jaettiin juhlamitali pidettäväksi Senaatin juhlissa.

Senaatin 40 v. juhlissa Tampereella 2002
poseerasivat seuraavat Senaatin puheenjohtajat: Vasemmalta Timo Rajakaltio (20012002), Kai Uotila (2000-2001), Martti Jaakkola (1998), Simo Westerback (1990), Ossi
A Saarinen (1993), Armas Tyrväinen (1989),
Osmo Korvo (1999-2000), Carl Jürgen von
Essen (1984), Harri Kainulainen (1997), Erkki
Koivisto (1977), Paavo V. Suominen (1983),
#3019 Pekka Haarla (1963), Seppo Järvinen
(1981) ja Juhani Raunemo (1982).

2003-2004 Leena-Maija Sandholm #51850
Senaatin kokous 2003 pidettiin senaattori #29312 Jorma von Wehrtin johdolla Valkeakosken Päivölässä. Siellä kokouksen päätteeksi minut nimitettiin Senaatin ensimmäiseksi
naispresidentiksi ja sain harteilleni Senaatin kauniit käädyt. Senaatin hallitus kokoontui
SNKK:n jäsenkokousten yhteydessä. Ensimmäinen kokous oli Mikkelissä vaalikokouksen
yhteydessä. Vaalikokouksessa kävin esittämässä Senaatin tervehdyksen kokousväelle.
Sain myös jakaa iltajuhlassa ensimmäiset Senaattoripinssit presidenttivuotenani.
Maailmankokous Kööpenhaminassa oli mieleenpainuva. Osallistuimme sinne lähes koko
perheen voimalla. Puolisoni Riston lisäksi mukanamme olivat molemmat tyttäremme Eeva-Kaisa ja Aino-Liisa. Molemmat ovat nykyisin aktiivisia nuorkauppakamarilaisia. Siihen
aikaan he kokivat olevansa liian nuoria, vaikka heitä kovasti jo silloin mukaan värvättiin.
Kööpenhaminaan tullessamme kiiruhdimme välittömästi Home Hospitalityyn mukavan
tanskalaisen senaattoripariskunnan kotiin. Meitä ei ollut kovin monta vierasta, meidän
lisäksemme belgialainen pariskunta ja muutama senaattori Yhdysvalloista. Belgialaisesta
senaattorista tuli sittemmin Belgian Senaatin puheenjohtaja.
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Vuosikokous 2004 pidettiin Helsingissä. Siellä Senaatin hallitus päätti asettaa senaattori #45425 Arja Vilangon
ehdolle Euroopan Senaatin hallitukseen. Eurooppakokouksessa Lausannessa esittelin ehdokas Arjan kokousväelle.
Arja tuli valittua Ambassadoriksi vastuualueenaan Baltian maat ja Pohjoismaat.
Senaatin kokous 2004 pidettiin Imatralla. Tulojuhla oli Rauhan sairaalan juhlasalissa. Eipä osattu silloin arvata, että
nykyisin samassa tilassa on Holiday Club Saimaan upouusi loistohotelli. Senaatin kokouksessa kävimme myös ulkomailla. Lounas tarjottiin Viipurin Pyöreässä Tornissa ja paluumatkalla Viipurista Imatralle meillä oli tilaisuus kerrata TaliIhantalan taistelujen kulku autenttisilla taistelupaikoilla loistavan sotaoppaan johdolla. Laskin senaattori #2251 Paavo V.
Suomisen kanssa seppeleen Ihantalan suuren muistokiven juurelle. Tunnelma oli hyvin isänmaallinen ja harras. Olimme
paikalla, jolla oli ratkaistu itsenäisen Suomen kohtalo. Iltajuhlaa Imatran Valtionhotellissa juhlisti koskinäytös. Kuohuva
Imatran koski oli upea huipennus hienolle päivälle. Varsinaisessa Senaatin kokouksessa seuraajakseni valittiin senaattori #53481 Martti Kainulainen. Kokouksen päätteeksi entiset Senaatin presidentit siirsivät käädyt minun harteiltani
uudelle presidentille.
Elokuisen Senaatin kokouksen valmisteluksi oman kamarini Ylä-Vuoksen Senaatti teki suuren senaattorijoukon voimin
retken Tallinnaan. Taisi olla ensimmäinen kerta, kun ylitimme Suomenlahden omalla autolla. Viro oli hyväksytty Euroopan Unionin jäseneksi vuoden 2004 alusta. Se merkitsi sitä, että rajamuodollisuudet kevenivät huomattavasti ja alkoholin tuontirajoitukset poistuivat. Niinpä saimme näppärästi lastattua auton täyteen tuliaisia tulojuhlaa varten.
Senaatin presidentti tehtävä on huolehtia Senaatin jäsenten muistamisesta heidän täyttäessään tasavuosia. Syntymäpäivälistat olivat siihen asti olleet varsin puutteellisia, kun tiedettiin vain senaattorin syntymävuosi, ei välttämättä tarkkaa syntymäpäivää. Presidenttikauteni aikana päivitimme senaattori #63136 Jaana Salmen kanssa kaikki senaattorien
syntymäpäivät. Työ ei ollut aivan pieni, vaan suorastaan valtava. Presidenttivuotenani sähköiset viestimet eivät olleet
vielä sillä tasolla kuin ne ovat nykyisin. Myös Senaatin jäsenrekisteri oli siihen aikaan vain rahastonhoitajan hallinnassa.
Vuoden aikana saatiin Suomen Senaatin jäsenrekisteri siirrettyä osaksi Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenrekisteriä. Kävimme myös läpi jäsenmaksurekisteriä ja ensimmäistä kertaa pyrittiin saamaan jäsenmaksut kerättyä kaikilta
jäseniltä. Haasteena koin myös sen, että uudet senaattorit liittyvät jäseneksi Suomen Senaattiin. Myös tätä jäsenhankintaa pyrittiin tehostamaan ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä nuoriin senaattoreihin.
Kohokohtana ja onnistumisena pidän sitä, että saimme Euroopan Senatin hallitukseen edustajan Suomesta. Arja on
tehnyt pitkän uran Euroopan Senaatissa ja se alkoi minun ollessani presidenttinä. Paitsi haasteena koen myös onnistumisena sen suuren työn, mikä tehtiin jäsenrekisterin, jäsenmaksun keräyksen ja syntymäpäiväpäivityksen tiimoilta.
Senaatin hallitus päätti myös, että Senaatin presidentille luovutetaan Senaatin standaari presidenttikauden lopuksi.

2004-2005 Martti Kainulainen #53481
Olosuhteet Suomessa puheenjohtajakaudellani olivat taloudellisten olojen vakauden vuoksi varsin aurinkoiset, joskaan tätä ei aivan kokonaan voi lukea Suomen
Senaatin ansioksi, Suomen Senaatin toimintaan olosuhteet eivät suoranaisesti
vaikuttaneet kenties kovinkaan paljoa,
mutta jouduimme kiinnittämään huomiotamme siihen, että yleensäkään yhdistystoiminta ei ollut enää edes nuorkauppakamaritoiminnan muodossa yhtä houkuttelevaa kuin mihin olimme
tottuneet. Tämä ehkä johtui ja johtuu siitä, että vapaa-ajastamme kilpaillaan entistä enemmän ja lisäksi työ vaatii entistä enemmän juuri niiltä henkilöiltä, jotka olisivat potentiaalia
nuorkauppakamarilaisia. Suomen Senaatti on sittemmin pyrkinyt erinäisin toimenpitein
vaikuttamaan asiaan, joskin kovin helppoa se ei näyttäisi olevan.
Jäsenmäärän ollessa jo yli tuhat asettaa tämä kohonneita vaatimuksia jäsenrekisterille, yhteystietojen tulee olla ajantasalla sähköpostiosoitteineen (kauteni alkupuolella vielä
noin 200 virheellistä osoitetta, loppupuolella jo vähemmän). Jäsenrekisterin ajantasalle
saattamisessa teki senaattori Jaana Salmi valtavan hienon työn.
Oma haasteensa tämän kokoisessa järjestössä on myös merkkipäivien runsaus silloin, kun 50-vuotispäivistä eteenpäin tasavuosikymmenin muistamme jäseniämme konkreettisin muistoesinein/onnitteluadressein. Onniteltavia on suuri
määrä ja aina merkkipäiväsankarin löytäminen ei ollut itsestäänselvää kuten ei myöskään se, kuka onnittelut vei perille.
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Kohokohta oli varmasti kokouspäällikkö, senaattori Alpo Arosen johdolla järjestetty Senaatin vuosikokous “Heinolassa Jyrää” , joka oli saadun palautteen mukaan erittäin onnistunut tilaisuus, jossa nautimme
toistemme hyvästä seurasta ja monipuolisesta ohjelmasta.

Senaatin vuosikokous Kalajoella oli erittäin onnistunut tapahtuma.  Kokoukseen osallistui yli 200 senaattoria.
Kokouksen koulutuksesta vastasi tohtori Esa Saarinen ja illallisella valtioneuvoton edustajana oli viestintäministeri Suvi
Linden.

Samoin osallistuminen Suomen Senaatin puheenjohtajana Suomen Nuorkauppakamarit r.y:n kansallisiin kokouksiin siellä olevine tehtävineen sekä
Eurooppakokoukseen Ranskassa ja maailmankokoukseen
Japanissa suurten suomalaisdelegaatioiden mukana oli mieleenpainuva kokemus.

Olosuhteet

Kamarien jäsenmäärät ovat olleet laskussa. Senaatti aloitti aktiivisen toiminnan uusien jäsenten löytämiseksi kamareille. Kehitettiin Sinä olet Kipinä-projekti, jolla aktivoitiin senaattoreita rekrytoimaan uusia jäsenehdokkaita kamareille.

Suurimmat haasteet

Suurimmat haasteet olivat jäsenistön aktivoiminen. Tiedotustoiminnan uudistaminen paransi tiedon kulkua ja sitä kautta
myös jäsenistön aktiviisuutta. Sinä olet Kipinä-projekti aktivoi jäsenistöä uudenlaiseen toimintaan.
Kuva hallituksen kokouksesta Heinolassa 20.8.2012. Kuvassa
vasemmalta lukien:jäsenrekisterivastaava Jaana Salmi, Arja
Vilanko, varapuheenjohtaja Harri Leino,puheenjohtaja Martti Kainulainen, hallituksen jäsen Jarmo Jalkanen, edellinen puheenjohtaja
Leena-Maija Sandholm ja taloudenhoitaja Pertti Piponius

2005-2006 Harri Leino #40461
Suomen Senaatin toimintakausi 2005-2006 pyrittiin viemään läpi perinteisen toiminnan merkeissä. Merkkipäiväonnittelut toteutettiin pääasiassa senaattoreiden tai kamarilaisten henkilökohtaisten kontaktien kautta. Presidenttinä kävin
henkilökohtaisesti onnittelemassa lukuisia senaattoreita 50- ja 60-vuotispäivän merkeissä.
Senaatin vuosikokousta pidettiin Salossa historian, kulttuurin ja nykyajan puitteissa. Senaattorigolfia pelattiin maineikkaalla Wiurilan Golfkentällä. Tulojuhlaa vietettiin perinteisellä VPK:n talolla; lauantain lounasta nautittiin Wiurilan kartanon
tiloissa jossa lounaspuheen piti yksi matkapuhelintuotannon uranuurtaja DI Jorma U. Nieminen, joka visioi tulevaisuutta
kymmenen vuoden päähän; kaupungin vastaanotto toteutettiin Taidemuseo Veturitallissa; lauantain yritysvierailut suuntautuivat elektroniikkateollisuuteen ja sisustustehtaaseen; lauantain iltajuhlaa vietettiin Ravintola Rikalassa, jonka juuret
juontavat 1930-luvulle ja vuosikokous pidettiin kulttuuritalo Kivassa, joka alun perin toimi elokuvateatterina.
Suomen talous oli reilussa kasvussa, mikä varsinkin nuorempien senaattoreiden osalta aiheutti työkiireitä ja verotti
ajankäyttöä harrastuksiin.
Suurimmat haasteet presidenttikautenani oli viedä vuosi kunnialla läpi. Varsinkin kun kielitaitoni on melko puutteellinen.
Hommasta selvittiin hyvien avustajien avulla ja niin tuli edustettua Suomen Senaattia sekä maailmankokouksessa Wienissä että Eurooppakokouksessa Tallinnassa, jossa erityisenä tehtävänä oli huolehtia Arja Vilangon jatko Euroopan
Senaatin hallituksessa.

2006-2007 Asko Männistö #48551
Vuosi 2007-2008 oli toiminnan vuosi. Senaatti uudistui kaikilla
tasoilla. Uudet nettisivut, uudistunut jäsenlehti, uusi
senaattoriopas, uudet Senaatin tekstiilit – runsaasti uusia asioita, joilla Senaatti lisäsi näkyvyyttä, vaikuttavuuttaan ja
jäsenpalveluita. Pääteemana oli ”Sinä olet kipinä”. Teeman tavoitteena oli aktivoida
jäsenistö – yli 1200 senaattoria olemaan aktiivisia ja etsimään uusia jäsenehdokkaita
nuorkauppakamareille.

Kohokohdat

Sinä olet Kipinä-projektin kehittäminen ja huomio, että 1200 jäsentä voivat todella auttaa kamareita. Se oli suurin onnistuminen. Iloinen olin myös Kalajoen vuosikokouksen erittäin hyvästä onnistumisesta ja siitä, että osallistujia oli yli 200.

2007-2008 Jan-Erik Elfving #53263
Suomen Senaatti teki yhteistyötä Suomen American Express-yrityksen kanssa, joka toimi
sponsorina. Suomen Senaatti kehitti edelleen ja tuki Asko Männistön #48551 v. 20062007 alkuunpaneman projektin “Sinä olet Kipinä”. Projekti sai v.2007-2008 aikana paljon
positiivista huomiota. Senaatti teki myös “Sinä olet Kipinä” projektin liitteeksi “JC-Spirit”lehden kaksikielisenä SNKK:n uusien jäsenten rekrytoinnin tueksi. Senaatti uudisti omia
kotisivuja mm. lisäämällä senaattoriprofiilin sinne. Senaatin palkinnot jaettiin tavan mukaan ansioituneille. Stipendirahaston tuki haluttiin suunnata kouluttajankoulutukseen niin
että SNKK:n jäsenistöstä nousee kansainvälisiä kouluttajia. Global Deals projektissa
oli mukana hall. jäsen Jarmo Talasrinne #56207. Senaatti tuki Arja Vilankoa # 45425
pyrkimystä Euroopan Senaatin DP:ksi ja puh. joht Jan-Erik Elfving # 53263 oli Arja Vilangon puhemies sekä esittelijä Turun EC- kokouksessa kesäkuussa 2008. Saimme Arjan
valituksi. Senaatin vuosikokous pidettiin Vaasassa elokuussa 2008.
Suurimmat hasteet olivat Senaatin hyvän talouden ylläpito ja parantaminen, mikä onnistui. Den goda ekonomin hjälpte Senaten att gå vidare i sin verksamhet. En annan stor utmaning var att sprida budskapet
att Senaten och verksamheten är tvåspråkig.
Voi sanoa, että itselle koko vuosi oli kohokohta. Kohokohta oli myös hieno, työtätekevä ja toimiva hallitus. Toiminnalliset
kohokohdat olivat EC Turku ja vuosikokous Vaasassa. Jokainen muu tilanne, jossa minulla oli mahdollisuus onnitella ja/
tai palkita jotakuta hyvästä työstä, on ollut kohokohta. Onnistumiset olivat myös hyvän työilmapiirin säilyttäminen hallituksen työssä, JC-Spirit julkaisun lanseeraus ja sponsoreiden yhteistyösopimukset sekä Arja Vilangon # 45425 valinta
Euroopan Senaatin DP:ksi.
Muistelen presidenttivuottani lämmöllä. Voin tässä myös todeta, että olen ensimmäinen toisen polven Senaatin puheenjohtaja Suomessa. Olen myös hyvin kiitollinen siitä että olen saanut toimia JC:nä ja sittemmin senaattorina. Kaiken
minkä olen saanut matkalla oppia, olen voinut käyttää eri tilanteissa, mm yrittäjänä, opettajana ja luennoitsijana.

Senaatti oli aktiivisesti yhteistyössä Nuorkauppakamarin kanssa valtakunnallisesti, alueellisesti sekä myös kamaritasolla. Erilaiset palkinnot ja huomionosoitukset siivittivät
kamareita parempiin suorituksiin.
Senaatin rahapalkinto jaettiin
parhaasta yhteiskunnallisesta toiminnasta.
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2008-2009 Jarmo Talasrinne #56207
Senaatin toiminta oli vakaata. Taloudella meni hyvin ja uusia senaattoreita liittyi joukkoon lähes 100% teholla. Senaatin hallituksessa vakiinnutettiin puheenjohtajan ja DP:n
avustajien asema.
Suomen NKK:n toimintaa tuettiin ajatuksella; ”Tee vähintään yksi hyvä työ Nkk:n hyväksi”
Se saattoi olla uusi koejäsen, mainos julkaisuun, kokoustilojen järjestäminen ym. lisäksi
uudet senaattorit antoivat vakuutuksen toimia näiden periaatteiden mukaisesti.
Senaatin palkinto meni Jyväskylän kamarille hankkeesta ”Juniorikamari”. Kyseessä oli
tiivis yhteistyö Keskisuomen kauppakamarin kanssa. Huippukohtia oli Vuosikokous Tampereella sekä kaksi vuotta kestänyt businessseminaarikokonaisuus Delhin ja Osakan
kokousten yhteydessä.

2010-2011 Jaana Vilpponen #63136
Puheenjohtajakauteni teema oli ”Yhdessä olemme vahvempia”. Teema pohjautui
Suomen Senaatin sääntöihin, joissa sanotaan, että Senaatti ja senaattorit tukevat henkisesti ja mahdollisuuksiensa mukaan taloudellisesti ensisijaisesti paikallisia nuorkauppakamariaktiviteetteja Suomessa sekä järjestävät kokouksia, koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä.
Puheenjohtajakaudellani tehtiin paljon ”näkymätöntä” taustatyötä. Jäsenistön tietoja
päivitettiin sekä jäsenrekisteriin että Suomen Nuorkauppakamarit ry:n ylläpitämään
online-matrikkeliin. Edellisen puheenjohtajan aikakaudella aloitettua www.sivujen uudistustyötä jatkettiin ja saatettiin päätökseen yhdessä webmaster Salla Laihon kanssa.
Tiedottamisessa lisättiin myös tuntuvasti eSenaatin käyttöä. Merkkipäivämuistamisiin
tehtiin muutos aiempiin vuosiin. Merkkipäivämuistamiset 50- ja 60-vuotiaille toimitettiin
kamarien puheenjohtajille. Tarkoituksena oli saada puheenjohtajat tutustumaan kamarinsa senaattoreihin – kuilun kaventaminen vanhojen ja nuorten välillä.
Varapuheenjohtaja Tero J. Kauppinen aloitti strategian suunnittelutyön. Hallituksen jäsen
Katri Salonen teki alustavan uudistustyön Senaatin brändille.
Talouden taantuma heijastui eniten eri kokouksien osallistujamääriin. Senaattoreita oli liikkeellä vähemmän alue- ja
kansallisissa sekä kansainvälisissä kokouksissa. Suomen Senaatin vuosikokous keräsi 150 osallistujaa Porvooseen
elokuussa 2011. Suurin haaste oli saada senaattoreita liikkeelle tapahtumiin ja kokouksiin. Talousjohtajalla lienee ollut
myös haastetta jäsenmaksujen perinnässä. Tiedottamisen parantaminen on aina haaste kaikille puheenjohtajille.
Kohokohtia olivat erityisesti paikallisten kamarien 40- ja 50- vuotisjuhlat. Juhlissa tavoitettiin jäsenten ja senaattoreiden
yhteenkuuluvuuden tunne. Mukava yhdessäolo sekä alue- että kansallisissa kokouksissa (hyvin järjestetyt senaattoriohjelmat) jäivät mieleen.Yksi onnistuminen on ylitse muiden – saimme Senaatin vuosikokoukseen Euroopan Senaatin
hallituksen vieraaksi. Ripaus kansainvälisyyttä ei ole pahitteeksi J
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2011-2012 Tero J. Kauppinen #41158
Mitä puheenjohtajavuotenani tapahtui?
Valmistautuminen puheenjohtajakauteen oli varsin syvällinen ja
perusteellinen. Se alkoi hallituksen jäsenenä Risto Jukaraisen
hallituksessa 2009-2011, jolloin olin vastuussa suuren jäsentutkimuksen tekemisestä. Tulokset julkaistiin nettisivuilla sekä
kirjana Quo Vadis – minne menet Nuorkauppakamari ja minne
pitäisi mennä. Seuraavana vuonna tutkimukseen pohjautuen
tehtiin Senaatin ensimmäinen strategia. Olin varapueenjohtajan
vastuussa prosessista ja ehdotuksen tekemisestä, joka käsiteltiin Haikon kokouksessa 2011. Kun tulin valituksi Haikossa, oli
varsin luontevaa jatkaa strategian käytäntöön vientiä.
Strategia uudistaa Senaatin toimintaa. Kun lähtökohtana ovat
kamarien ja jäsenten tukeminen, on aika luontevaa, että organisoinnissa noudatetaan samaa rakennetta kuin mitä
Nuorkauppakamareilla on. Ytimessä on Senaattorien Action –tiimit, jotka ovat kamarikohtaisia Senaattorien yhteistyöplatformeja, joilla on oma koollekutsujansa; innostava kokoava voima eri ikäkausien senaattorien yhteistyön virvoittaja.
Senaattorien A -tiimien tukena on neljä alueellista nelihenkistä senaattoritiimiä, jotka toimivat koordinoivana ja parhaita
käytäntöjä välittävänä alueellisena liideritiiminä.
Perinteisen nelihenkisen Senaatin hallituksen lisäksi on vielä kolmelle strategiselle fokusalueelle eli verkottumiselle,
mentoroinnille ja kasvulle olemassa valtakunnallisten parhaiden käytäntöjen kehiittäjät ja motivaattorit. Virkailijat muodostavat yhdessä laajennetun hallituksen, jonka tehävänä on tukea A-tiimejä ja paikallista toimintaa ideoilla, innostuksella ja omalla esimerkillään. Ensimmäinen vuosipuolisko puheenjohtajakaudestani kului pääosin miehityksen löytämi-seen ja keskusteluun toimijoiden kanssa; mitä strategian käytäntöönvienti merkitsee ja mitä se tarkoittaa uusista
rooleista katsottuna.
Uudistaminen on suuren vauhtipyörän vauhtiin saamista. Siinä tarvitaan useita hartioita. Uusien hallitusvirkailijoiden
pestit ovat periaatteeltaan kolmivuotisia kuitenkin niin, että kunkin liiderin aktiviteettimahdollisuudet tarkastellaan
vuosittain. Mikäli mahdollisuuksia aktiiviseen toimintaan ei ole, annetaan jonkun toisen yrittää. Joitakin vaihtoja tulee jo
ensimmäisen vuoden jälkeen.
Syksyn aluekokouksissa Senaatin hallitus jalkautui eri aluekokouksiin tavoitteenaan kertoa Senaatin uudesta strategiasta Suomen Nuorkauppakamarien jäsenille ja paikalla oleville senaattoreille. Itselleni osui Ellivuoren aluekokous,
jossa sain puolen tunnin puheenvuoron ja kohtasin avoimen yhteistyöhaluisen ja innostuneen yleisön. Jyväskylän
vaalikokouksessa Senaatin laajennetulla hallituksella oli pitkä kokous. Keskustelimme strategian mukaisesta uudesta
toimintamallista sekä tehtiin päätöksiä henkilövalinnoista. Suurin osaorganisaatiosta oli Jyväskylän jälkeen miehitetty.
Puuttuvat postit päätettiin miehittää tammikuun 2012 kokoukseen mennessä.
Tammikuun 2012 kokous pidettiin samoissa tiloissa, jossa elokuun 50 -vuotisjuhla pidetään. Hallitus tarkasti juhlatilat ja
suunnitelman ja totesi molemmat hyviksi. Paikalla olleet 20 hallituksen jäsentä kävivät läpi fokusalueiden toimintasuunnitelmat sekä eri alueiden käynnistyssuunnitemat. Parhaan alueen analyysiin perustuvan kehittämissuunnitelman esitti
Alue A:n Regional Leader Arto Turtiainen.
Ensimmäinen senaattorien A –tiimi perustettiin Pirkanmaalla verkottumisesta vastaavan Executive Leader Tapio Sompin
aktiivisen kummitoiminnan ansiosta. A –tiimejä oli kesään mennessä saatu perustettua noin kymmeneen prosenttiin
Suomen Nuorkauppakamareista. Pääpaino A-tiimien käynnistämisestä todettiin jäävän seuraavan vuoden hallitukselle.
Senaatin hallituksen kesäkokouksessa Iisalmessa 14.7.2012 varapuheenjohtaja Antero Savolainen totesikin strategian
jalkautuksen olevan yksi selkeä kärkifokus seuraavana vuonna.Senaatin vuoteen kuuluvat aina vuoden kansalliset
kokoukset, aluekokoukset sekä maailmankokous että Eurooppakokous. Itse osallistuin Brysselin maailmankokoukseen.
Hämmästelimme yhdessä Euroopan Senaatin ambassadorin Asko Männistön kanssa sitä, ettei maailmakokouksessa
ollut lainkaan Senaattorien ohjelmaa. Onneksi belgialainen keittiö sentään toimi. Kuluneena vuonna Askolle haettin
jatkopestiä Ambassadorina, jonka hän myös sai. Asko on puolestamme matkustanut hänelle osoitetuissa maissa ja
edustanut Suomen Senaattia aktiisesti.
Eurooppakokouksessa Saksassa senaattoriohjelma oli saksalaisella täsmällisyydellä ja vieraanvaraisuuden runsaudella hoidettu, kuten Executive Assistant Matti Tamminen sen raportissaan Senaatin hallitukselle kertoi. Hallituksen
sihteerinä Matti on vastannut tärkeästä toiminnosta jäsenten merkkipäivien muistamisesta. Yhteen vuoteen mahtuu
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yllättävän monia vuosipäiviä mitaleineen, viireineen ja adresseineen. Puheenjohtajana vastaanottamieni kiitoskirjeiden perusteella voin myös sanoa, että Senaatin muistaminen koetaan myös tärkeänä. Matti Tamminen on ollut vuoden
aikana korvaamattoman arvokas, ennakoiva ja täynnä positiivista energiaa oleva työpari puheenjohtajalle.
Hallituksen jäsenten lisääntyminen perinteisestä neljästä – puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja ja jäsen – ja heitä täydentävästä virakailijavastuulla olevasta taloudenhoitajasta neljään nelihenkiseen aluetiimiin
(yhteensä 16 henkeä), kolmeen fokusalueiden liideriin, historiikin luojaan, tiedottajaan ja sihteeriin teki hallituksesta
suuren työryhmän, jossa usein vieraili myös SNKK:n presidentti tai IPP. Kaksi tusinaa palvelee nyt 1300 senaattoria.
Hyvin perustavaa laatua koko uudistetulle toiminnalle on ollut yhteistyön lisääminen Suomen Nuorkauppakamareiden
kanssa. Se on ollut mielestäni erinomaisen hyvää puheenjohtajien tasolla, hallitusten tasolla, alue- ja kansallisissa
kokouksissa. Seuravassa vaiheessa se on käynnistettävä maan laajuisesti kamaritasolla. Voidaksemme vastata huutoomme, Senaattorien A-tiimit on saatava toimimaan. Tässä tehtyjen suunnitelmien on kohdattava alhaalta ylöspäin
kasvava Senaattorien aktiviteetti, että Senaatti todella tekisi hyvää.
Keskeistä vuodessa on ollut myös juhlavuoden aktiviteetit. Senaatin 50 –vuotishistoria valmistuu Nana Närhen johdolla.
Varsinaiset 50 –vuotisjuhlat pidetään vuosikokouksen yhteydessä elokuussa Helsingissä. Projekti käynnistyi jo vuonna
2007, kun 13 Helsingin senaattoria kokoontui Eduskuntatalon puiston terassilla. Projektiryhmä on kokoontunut Mika
Westerbackin johdolla säännöllisesti nyt kun on ollut organisoinnin aika. Sitä ennen työllistivat markkinointi ja kokouksen
hankkiminen Helsinkiin. Mikalla on tukenaan hieno tiimi lähimpänä tukenaan senaattorit Mauri Rytkönen Helsingistä
ja Marita Johansson Espoosta. On hienoa, että meillä on juhlakokouksessa myös home hospitality, johon osallistuvat
pääkaupunkiseudun senaattorit kutsumalla vieraat kotiinsa.

Miten olosuhteet vaikuttivat Senaattiin?
Eniten asioihin vaikuttanut tekijä oli se, että senaattoreilla on ollut taustaan, kokemuksiin ja näkemyksiin perustuen hyvin
erilaisia näkemyksiä Senaatin ja senaattorein roolista.
Ei ole harvinaista, että kohtaa senaattorin, joka tulkitsee sääntöjä niin, ettei ”meidän tulisi aktiivisesti sekaantua lainkaan
Nuorkauppakamarien toimintaan” tai ”poispotkittujen pitää antaa nuorten tehdä omat virheensä”. Kysymys on herkästä
tasapainosta. Senaattorien ei pidäkään ottaa besserwisserin roolia ja kertoa, kuinka ennen kaikki tehtiin paremmin.
Kuten suuressa jäsentutkimuksessa selvitettiin ja Senaatin strategiassa päätettiin, senaattoreilla voi olla niin nuorkauppakamarilaisia kuin senaattoreita itseäänkin hyödyttävä rooli. Sen omaksumisen helpottamiseksi organisointityö on
tehty.
Puheenjohtajakaudellani kuului hyviä uutisia nuorkauppakamareista. Jäsenkato on saatu pysähtymään. Tavallista lähempää seuranneena nuorkauppakamareita ja niiden toimintaa, täytyy antaa tunnustus. Nuorkauppakamari on
parhaimmillaan todella laadukasta ja innostavaa – niin kuin se oli joskus silloin ennenkin.

Kuluneen vuoden suurimmat haasteet
Uuden strategian vieminen käytännön toiminnaksi on usein suurempi haaste kuin itse strategian luominen. Jo alun
perinkin tähtäimenä ja horisonttina oli kolmen vuoden prosessi. Kun takana on jo kolme vuotta tutkimista, suunnittelua
ja kehitysprosessointia, käytännön viennissä varmasti ollaan jo kaudella 2014-15 hyvässä tilassa. Senaattoreilla on
näkemystä, kokemusta ja osoitettua kansalaiskuntoa. Heillä on tutkitusti halu antaa takaisin jotain siitä, mitä he ovat
Nuorkauppakamarilta saaneet. He osaavat viihtyä myös keskenään ja pitää hauskaa. Uudistuvasta toiminnasta voi kehittää mielekkäitä haasteita ja rooleja, joista on hyötyä kaikille osapuolille. Ehkä noiden kullekin yksilölle sopivien roolien
löytyminen uudistuvasta Senaatin toiminnasta on lopullinen haaste. Kun palaset menevät paikalleen, ne vahvistavat
toisiaan. Mikään ei ole niin vahva kuin idea, jonka aika on tullut.
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Arja Vilanko, koko maailman JiiCee
Lauantai
11.11.1989
on
päivä,
jota
senaattori
Arja
Vilanko
ei
koskaan
unohda.
- Olimme saaneet Birminghamin maailmankokoukseen
viestin Berliinin muurin kaatumisesta, olimme helpottuneita ja onnellisia – toivoa täynnä rauhallisemmasta ja
paremmasta tulevaisuudesta, muistelee Arja.
Illan kruunasi lauantai-illan gaalajuhla, jossa Arja
oli plaseerattu kansallisen puheenjohtajan, NP
Heikki Korhosen ja hänen perheensä pöytään.
- Vähän kyllä ihmettelin saamaani kunnianosoitusta, mutta syy siihen selvisi illan päätteeksi kun minut
pyydettiin ”vähän sivummalle” jonkun syyn varjolla, jota
valitettavasti en enää muista.
Yllättäen häkeltynyt Arja huomasi olevansa suomalaisdelegaation ja JCI:n edustajien ympäröimänä ja hänelle luovutettiin maailmanpresidentin kädestä senaattoriarvo. - On suorastaan uskomatonta, että senaattoriarvoni saamisesta tulee
tänä vuonna kuluneeksi 23 vuotta! En siis lainkaan enää pahastu, jos minua kutsuttaisiinkin vanhaksi konkariksi, vaikka
ihan nuoreksi Senaattoriksi itseni tunnenkin, kertoo konkarisenaattori.
Suomalaisen Senaattorin nimittäminen maailmalla oli vielä 80-luvulla hyvin harvinaista. Syynä tähän harvinaiseen kunnianosoitukseen olikin Vilangon poikkeuksellinen innostus järjestön kansainvälisyyteen ja sen antamiin lukemattomiin
mahdollisuuksiin.
Arjalla onkin takanaan ainutlaatuinen JC-historia, joka ei osoita merkkejä hidastumisesta. Arjalla on plakkarissaan 120
kansallisen ja aluetason kokousta, 7 vuoden hallitustyöskentely Suomen Senaatissa sekä huimat 190 eri tason kansainvälistä tapahtumaa ja kokousta. Vuonna 2009 Arja Vilanko eli unelmaansa päästessään toimimaan Euroopan Senaatin
puheenjohtajana, kolmantena suomalaisena kautta aikojen.
-Euroopan Senaatin hallituksen jäsenenä ja erityisesti puheenjohtajana olen saanut paljon uusia ystäviä eri kulttuureista
runsaan matkustamisen ja edustamisen johdosta. Erityisen iloinen olen kokemuksistani Afrikan, Aasian ja Amerikoiden
konferensseista. Meillä on paljon opittavaa muilta kulttuureilta.
Arja suositteleekin kaikille myös Euroopan rajojen ylittämistä ja tutustumista muiden mantereiden JC-kulttuureihin osallistumalla muihin aluekokouksiin.

Arjalle jos kenelle, Nuorkauppakamari on elämäntapa.

Euroopan Senaatin toiminta
Euroopan Senaatin toiminta alkoi muutamien, samoissa kansainvälisissä kokouksissa vierailleiden Senaattoreiden
aloitteesta. Yhteisen hauskan lisäksi haluttiin tuoda mukaan myös painoarvoa ja näin vähitellen syntyivät yhdistys ja sen
toimintasäännöt samalla kun sosiaalinen kanssakäyminen ja yhteydenpito monien muiden maiden edustajiin lisääntyi.
Eurooppa- ja maailmankokouksien lisäksi kokoontumispaikoiksi tulivat mm. Halmstadin rapujuhlat, Saksan Wildschweinessen ja eri maiden – erityisesti brittien Drumming Out –tilaisuus. Nykyisin yhteistyö on levinnyt muihin maanosiin, joten yhteisymmärrystä ja näkökantoja voidaan entisestäänkin laajentaa.

Association of JCI Senators in Europe (ASE)
Perustettu 1969
Jäseniä n. 10.000
Suurimmat jäsenmaat Ranska, Suomi, UK, Belgia, Alankomaat, Saksa ja Sveitsi.
Hallituksen jäsenet ja muut virkailijat valitaan vuosittain Eurooppa-kokouksen yhteydessä
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä
enintään viisi vaaleilla valittua lähettilästä (Ambassador). Työskentelyyn osallistuu myös joukko erityisavustajia. Lähettiläät edustavat Itä-, Länsi-, Pohjois- ja Etelä-Eurooppaa sekä Välimeren aluetta tai eri kielialueita. Erikoislähettiläitä
usein on myös Amerikkaa, Afrikkaa ja Aasiaa varten.
Hallitus kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa eri puolilla Eurooppaa, yleensä myös maailmankokouksen yhteydessä.
Euroopan Senaatin 42 puheenjohtajasta kolme on ollut suomalaista: Olavi A Rautio (1974-1975), Kirre Polama (19791980) ja Arja Vilanko (2009-2010). Hallituksessa on pitkään toiminut ennen Arjaa myös Simo Westerback. Lisäksi joukko
muita suomalaisia Senaattoreita on toiminut eri Euroopan Senaatin viroissa. Tällä hetkellä Suomea edustaa mm. Asko
Männistö.

Europa Senatens verksamhet
Europasenatens verksamhet började via initiativet från några senatorer som besökte samma internationella möten.
Som tilläg till det gemensamma roliga ville man dessutom få med mer tyngd och pondus och på detta sätt föddes så
småningom föreningen och dess verksamhetsregler, samtidigt som den sociala verksamheten och kontakthållningen till
många andra länders representanter ökade.
Utöver Europa- och världskongresserna blev mötesplatser bla. kräftskivan i Halmstad, Wildschweinessen i Tyskland,
och olika länders händelser – speciellt det brittiska Drumming Out. Nuförtiden har samarbetet spridit sig till de andra
länderna, och det ger att samförstånd och synsätt ännu ytterligare kan breddas.

Association of JCI Senators in Europe (ASE)
Grundat 1969.
Ca 10.000 medlemmar.
Största medlemsländer: Frankrike, Finland, UK, Belgien, Nederländerna, Tyskland och Schweiz.
Styrelsemedlemmarna och övriga funktionärer väljs årligen i samband med Europamötet.
Till styrelsen hör ordföranden, viceordföranden, föregående ordförande, sekreteraren, samt max. fem ambassadörer
som tillsatts genom val. I arbetet deltar även en mängd specialmedarbetare.
Ambassadörerna representerar Öst-, Väst-, Nord- och Sydeuropa samt Medelhavsområdet eller olika språkområden.
Det finns ofta specialsändebud även för Amerika, Afrika och Asien.
Styrelsen sammanträder 5-6 gånger i året runtom i Europa, normalt även i samband med världskongressen.
Av Europasenatens 42 ordföranden har tre varit finländska: Olavi A Rautio (1974-1975), Kirre Polama (1979-1980) och
Arja Vilanko (2009-2010). Före Arja Vilanko har Simo Westerback haft en långvarig verksamhet i styrelsen. Ytterligare
har en stor mängd finländska Senatorer besatt Europasenatens tjänster. För närvarande representeras Finland av bla
Asko Männistö.
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Arja Vilanko, hela världens JiiCee
Lördagen den 11.11.1989 är den dag, som senator Arja
Vilanko aldrig glömmer. - Vi hade fått meddelande till
världkongressen i Birmingham att Berlinmuren hade fallit, vi var lättade och lyckliga, fyllda av hopp om en fredligare och bättre framtid, drar sig Arja till minnes.
Lördagen kröntes med Gala-middagen, där Arja hade
placerats vid samma bord tillsammans med nationella
presidenten NP Heikki Korhonen och hans familj.
- Något undrade jag över denna hedersbetygelse, men
orsaken blev klar i slutet av kvällen, då jag blev kallad
”lite avsides” av någon orsak jag tyvärr inte längre kommer ihåg.
Plötsligt märkte den något skärrade Arja att hon var omringad av en finländsk delegation och representanter från JCI,
och hon erhöll sin senatorsvärdighet av världspresidenten (WP).

Ensimmäisen ja toisen polven
Senaatin Presidentit samasta perheestä
Haastattelu ja kysymykset: Karin Sandqvist, Käännös suomen kielelle: Jan-Erik Elfving, Jukka Nieminen

Nils Elfving senaattori #3340 ja
Jan-Erik Elfving senaattori #53263,
ovat ensimmäinen “isä &poika”kaksikko, jotka ovat toimineet
Suomen Senaatin (JCI Senate in
Finland) puheenjohtajina.

- Det är närmast otroligt att det i år har gått 23 år sedan jag fick senatorsvärdigheten! Jag blir inte alls förnärmad längre,
om jag blir kallad ”en gammal kämpe”, trots att jag känner mig som en riktigt ung Senator, berättar den luttrade senatorn.
Under 80-talet var det mycket ovanligt att det utnämndes finländska senatorer ute i världen. Det att Arja Vilanko fick
erfara denna ovanliga hedersbetygelse var hennes exceptionella entusiasm för organisationens internationalism och de
otaliga möjligheter den har att bjuda på.
Arja har en enastående JC-historia, som inte visar några tecken på avmattning. Arja har redan i ”ryggsäcken” 120 nationella och regionala möten, 7 år med styrelsearbete i Finlands Senat, svindlande 190 internationella händelser och
möten på olika nivåer.
År 2009 levde Arja Vilanko sin dröm, då hon fick fungera som ordförande för Europa Senaten, som tredje finländare
genom tiderna.

Karin – Mikä sai Sinut, Nils Elfving, aikoinaan olemaan mukana sekä perustamassa että liittymään Suomen Nuorkauppakamariin ?
Nils - Minulla oli yhteyksiä Ruotsiin ja he kertoivat minulle NKK:sta. Ajattelin että se oli hyvä idea sekä oivallinen koulutusasia nuorille ihmisille. Sen lisäksi organisaatiossa oli kaksi hyvää asiaa: 1. Eri luottamustoimissa sai istua vain
vuoden. 2. Saavutettuasi 40 vuoden iän erosit automaattisesti organisaatiosta.

Arja rekommenderar alla att även korsa de europeiska gränserna och bekanta sig med andra världsdelars JC-kulturer
genom att delta i andra regionsmöten.

Karin - Mikä sai puolestaan Sinut, Jan-Erik Elfving, liittymään Suomen NKK:iin?
Jan-Erik – Olin 34-vuotias, kun minulta kysyttiin asiaa ensimmäisen kerran keväällä 1988, mutta katsoin tuolloin ettei
minulla ollut aikaa eikä mahdollisuuksia, koska tein töitä vastaperustetun yrityksen toimitusjohtajana Vaasassa. Minulta kysyttiin toistamiseen noin vuotta myöhemmin, ja silloin päätin liittyä Vaasan NKK:iin, koska työtilanne oli hiukan
keventynyt. Mitä ymmärsin toiminnan kuvauksista mitä siellä tehdään, että se oli kiinnostavaa ja haastavaa ja sopi
minulle hyvin. Halusin kehittyä johtajuuden saralla ja muissa toimissa. Kiinnostavaa oli myös se, että en tiennyt kovin
paljoa organisaatiosta, huolimatta isäni aikaisemmasta toiminnasta samassa yhteisössä. Teininä olin liian nuori NKK:iin,
muutin kotoa 20 vuoden ikäisenä ja matkustin maailmalla. Sen jälkeen lähdin opiskelemaan ulkomaille, tekemään töitä,
perustin perheen jne. Tuohon aikaan tavatessamme ei isällä ja minulla juurikaan ollut aikaa keskustella NKK:sta. Mitä
isäni on organisaatiossa tehnyt, sain myöhemmin tietää ollessani jäsenenä Nuorkauppakamarissa.

För Arja, om någon, är juniorhandelskammaren en livsstil.

Karin – Miten Senaatti syntyi NKK:ssa?
Nils – Idea tuli Amerikasta. Niille jäsenille jotka olivat olleet erityisen aktiivisia NKK:ssa voitiin myöntää senaattorin arvo.

- Som medlem i styrelsen i Europa Senaten, och speciellt som dess ordförande, har jag fått många nya vänner från olika
kulturer, tack vare det myckna resandet och representerandet. Speciellt glad är jag över mina erfarenheter från Afrika,
Asien och Syd- och Nordamerikanska konferenserna. Vi har mycket att lära från andra kulturer.

Karin – Mitä Sinä teit saadaksesi Senaattorin arvon?
Nils – Olin saavuttanut jotain NKK:ssa ja ollut aktiivinen. Olin esimerkiksi sihteerinä ja puheenjohtajana Helsingin
NKK:ssa ja aktiivinen myös kansallisessa organisaatiossa.
Jan-Erik – Lyhyesti voi vastata että osallistuin koko sydämestäni, kun ymmärsin mitä mahdollisuuksia NKK antaa.
35-vuoden ikäisenä minulla oli edessäni vain viisi jäsenyysvuotta ja tein tarpeeksi töitä oikealla tasolla. Osallistuin suureen määrään kokouksia ja lisäksi moniin koulutustapahtumiin. Olin kaikkina vuosina Vaasan NKK:n hallituksessa ja
päätin oman toimintani aluejohtajana senaikaisella Alue 1:llä = Vaasan silloinen lääni. Olin näinollen myös kansallisen
hallituksen jäsenenä. Petri Niskanen oli NP. Tuolloin elettiin vuotta 1994. Samana vuonna Vaasassa läpivietiin Kansallinen Vaalikokous, jonka tarkkailijana olin vakanssini johdosta. Kokouksen aikana sain senaattoriarvoni. Se oli mahtava
yllätys ja senaattoriarvon minulle ojensi oma isäni Nils Elfving, senaattori 3340. Harva on saanut senaattoriarvonsa
isänsä kädestä.
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Karin – Mitä JCI Senate in Finland´ ín jäsenyys on antanut Sinulle?
Nils – Se on antanut hyvin paljon. Koska olin aktiivinen, sain vuosien myötä monta hyvää ystävää. Meillä oli paljon
hauskaa yhdessä. Tuimme myös NKK:ia taloudellisesti. Löysin myös yhteyksiä ulkomailta, jotka ovat merkinneet minulle paljon.
Jan-Erik – Olen saanut tästä toiminnasta valtavasti hyötyä ja iloa. Oli hienoa oppia tuntemaan aktiivisia ihmisiä NKK:ssa,
vanhempia senaattoreita ja ennen kaikkea saada kokea se hieno yhteeenkuuluvuuden tunne, joka syntyi muun muassa
niiden kahden eri kauden aikana, jotka minulla on ollut Suomen Senaatissa. Ensin assistenttina Osmo Korvolle, Presi41

denttinä 1999-2000, ja sitten vuosina 2006-2008, kun olin DP ja Suomen Senaatin Presidentti. Se on yksi osa.
Toinen osa on se fantastinen tuki, jonka Vaasan Senaattorit antoivat tukemalla minua ja tekemällä kovasti työtä, jotta
saisimme vuosikokouksen Vaasaan minun presidenttikautenani Suomen Senaatissa. Kesti seitsemän vuotta saada se
aikaan eri työvaiheiden kautta. Ja yhteistyö jatkuu; meillä on suhteellisen usein tapaamisia paikallisesti, ja edelleen
yhtä hauskaa kun silloin.
Karin – Minkälainen oli vuotesi JCI Senate in Finland´in Presidenttinä?
Nils – Kyseessä oli vuosi 1965 ja se oli tietenkin hyvin antoisa. Autoimme ympäri maata heitä, jotka halusivat perustaa
klubeja tai yhdistyksiä ja sinä vuonna perustettiinkin monta klubia. Yritimme olla sekaantumatta siihen mitä aktiivijäsenet NKK:ssa tekivät.
Jan-Erik – Se oli hyvin antoisa ja jännittävä vuosi. Minulla oli hieno hallitus, joka teki kovasti töitä ja sihteerini oli
mahtava ja hyvin organisaatiokykyinen henkilö. Käsittelemämme asiamäärän laajuus oli valtava ja sitä on ulkopuolisen
vaikea ymmärtää. Vain pieni osa näkyy ulospäin. Vaimoni tuki oli mahtava, ilman häntä kaikki olisi ollut raskaampaa.
Hän osallistui myös useimpiin kokouksiin, kuten tekivät hallituksen muutkin jäsenet. Kaikki sujui hyvin, ja niinkuin jo kerroin, Vaasan Senaattorit tekivät hienon vuosikokouksen. Toinen vuoden varsinaisista kohokohdista oli Eurooppakokous
(EC) Turussa, henkilökohtainen tapaamiseni ja keskustelu silloisen WP Graham Hanlonin kanssa ja se, että saimme
Arja Vilangon valituksi Eurooppasenaatin DP:ksi. Minulla oli kunnia olla hänen puhemiehenään.
Karin – Mitä saatesanoja haluat antaa Nuorkauppakamarijäsenille?
Nils – Sinun tulee elää nykyhetkeä ja tulevaisuutta, älä katso taaksesi viimevuotista ja kuluneita vuosia. Keksi uusia
ideoita! Yhteiskunta muuttuu koko ajan, se meidän täytyy huomioida.
Jan-Erik – Kehotan jokaista osallistumaan aktiviteetteihin niin paljon kun mahdollista, ettei myöhemmin tarvitse itseltään kysyä: Miksen osallistunut siihen ja siihen kokoukseen, miksen ottanut vastaan tointa hallituksessa, miksen
osallistunut siihen ja siihen projektiin jne. Ei saisi löytyä mitään kaduttavaa tekemättömästä työstä, vaan ainoastaan
tyytyväisyyttä siitä ETTÄ ON OLLUT AKTIIVINEN! Ja tuntenut kehittyvänsä. Aika on liian lyhyt osallistumispäätösten
siirtämiseksi tuonnemmaksi. OSALLISTU JA OLE AKTIIVINEN NYT! Kun on yhden asian tehnyt, niin avautuu toinen.
Tee toimintasuunnitelma miten menet eteenpäin. Kaikki on mahdollista Nuorkauppakamarissa!

Första och andra generationens
Senatens Presidenter ur samma familj
Intervju och frågor: Karin Sandqvist, Översättning till finska: Jan-Erik Elfving och Jukka Nieminen

Nils Elfving senator #3340 och
Jan-Erik Elfving senator #53263,
är de första far & son som har suttit
som President för Finlands Senat, JCI
Senate in Finland.

Karin – Vad fick dig, Nils Elfving, att i tiderna tänka dig att vara med och grunda och gå med i Juniorhandelskammaren
(JHK) i Finland?
Nils – Jag hade kontakter i Sverige, som berättade för mig om JHK. Jag tyckte att det var en god idé och en fin skolningsgrej för unga människor. Dessutom fanns det två bra saker med organisationen: 1. Man fick bara sitta ett år på en
förtroendepost. 2. Man avgick automatiskt när man fyllde 40 år.

och möjligheter, eftersom jag jobbade som VD för ett nystartat företag i Vasa. Andra gången jag blev tillfrågad, omkring
ett år senare, hade situationen lättat något med arbetet, så då beslöt jag mig att gå med i Vasa JHK. Jag uppfattade
och tyckte på beskrivningarna av vad man gör i organisationen, att det var intressant och utmanande och att det var bra
för mig. Jag ville utvecklas i ledarskap och andra funktioner. Det intressanta var att jag då inte var speciellt bekant med
organisationen, trots min fars tidigare engagemang. I tonåren var jag för ung för JHK, jag flyttade som 20-åring hemifrån
och åkte runt världen och började därefter studera utomlands, jobba, bilda familj osv. Vi träffades på ett sätt som inte
gav så mycket tid att tala om till exempel JHK. Vad min far hade varit med om, fick jag senare reda på under min tid som
Juniorhandelskammarmedlem.
Karin – Hur föddes senaten ur JHK?
Nils – Idén kom från Amerika. Sådana medlemmar som varit särskilt aktiva inom JHK kunde bli utnämnda till senatorer.
Karin – Vad gjorde du för att bli utnämnd till senator?
Nils – Jag hade presterat något inom JHK och varit aktiv. Jag var till exempel sekreterare och ordförande i JHK i Helsingfors och varit aktiv inom den nationella organisationen.
Jan-Erik – Kort kan man svara på saken så att jag engagerade mig helhjärtat, när jag lärde mig och förstod vilka möjligheter man har i JHK. Jag hade som 35-åring bara fem år på mig i JHK, och jag jobbade tillräckligt mycket på rätt nivå.
Jag deltog i massor av möten och en hel del med skolningar. Jag var alla år med i styrelsen i Vasa JHK, samt avslutade
som regionchef (aluejohtaja) i dåtida region 1, dvs Vasa län. Jag var med andra ord medlem i nationella styrelsen. Petri
Niskanen var NP. Det var år 1994. Samma år hade Vasa det årets Nationella Valmöte, som jag var övervakare för i egenskap av min vakans. Under det mötet fick jag min senatorsvärdighet. Det var en härlig överraskning, och den fick jag
mig överräckt av min far Nils Elfving senator 3340. Det är inte alla som har fått senatorsvärdigheten ur en faders hand.
Karin – Vad har det gett dig att vara med i JCI Senate in Finland?
Nils – Det har gett mig mycket. I och med att jag var så aktiv, fick jag många goda vänner genom åren. Vi hade mycket
trevligt tillsammans. Vi understödde dessutom JHK ekonomiskt. Jag hittade också kontakter utomlands, som har betytt
mycket för mig.
Jan-Erik - Oj, det är minsta lika mycket som det jag fick i JHK, om möjligt ännu mer. Att få träffa de människor som jag
lärde känna i JHK, att få lära känna andra och äldre senatorer, och framför allt att få uppleva den härliga gemenskap
som växer fram, inte minst under de två omgångar jag haft i styrelsen i Finlands Senat, dvs först som assistent åt Osmo
Korvo, President 1999-2000, och sedan åren 2006-2008, när jag själv var DP och President i Finlands Senat. Det är
den ena delen. Den andra delen är det fantastiska understödet av Senatorerna i Vasa, som stödde mig och arbetade för
att vi skulle få ett årsmöte till Vasa, under min tid som President i Finland Senat. Det tog sju år att jobba fram den saken
på olika sätt. Och samarbetet fortsätter, vi har tämligen regelbundna möten på lokalnivå, och har lika roligt nu som då.
Karin – Hur var året som President i JCI Senate in Finland?
NE – Året som President i JCI Senate in Finland 1965 var mycket givande. Vi hjälpte dem som ville starta nya klubbar runt om i landet, och det startades många ny klubbar det året. Vi försökte att låta bli att blanda oss i vad de aktiva
medlemmarna inom JHK gjorde.
Jan-Erik - Det var ett givande år och väldigt spännande. Jag hade en fin styrelse som jobbade hårt, och min sekreterare
var en fantastisk person, som kunde organisera allt möjligt. Vidden av de ärenden som vi behandlade var och är svåra
att förstå, för den som inte sitter med. Det är bara en del som syns utåt. Stödet jag fick av min fru var underbart, det hade
varit mycket tyngre utan det. Och hon var med på de flesta mötena, precis som styrelsens övriga personer. Allt löpte bra,
och som jag sade, Vasas Senatorer gjorde ett fint årsmöte.
En annan av årets verkliga höjdpunkter var Europamötet (EC) i Åbo, mitt personliga möte och diskussionen med dåvarande WP Graham Hanlon, och att vi fick Arja Vilanko vald till DP för Europasenaten. Jag hade äran att vara hennes
talesman.
Karin – Vad vill du ge som ”ord på vägen” åt Juniorhandelskammarmedlemmarna?
Nils – Du skall leva i nuet och i framtiden, inte titta tillbaka på i fjol och på åren som gått. Kom med nya idéer! Samhället
förändras hela tiden, det får vi ta hänsyn till.
Jan-Erik - Det är nog att uppmana var och en att delta så mycket som möjligt i aktiviteterna, så att man inte senare
behöver fråga sig själv: Varför åkte jag inte till det och det mötet, varför tog jag inte den posten i styrelsen, varför gick
jag inte med i det projektet osv. Det skall inte finnas något man ångrar att man inte gjort, utan bara tillfredsställelse ATT
MAN VARIT AKTIV! Och känt att man utvecklats. Tiden är för kort att skjuta upp beslut om att delta. DELTA OCH VAR
AKTIV NU! När man gjort en sak öppnar sig en annan. Skapa gärna en plan för hur du går framåt. Allting är möjligt i JHK.

Karin – Vad fick dig, Jan-Erik Elfving, att gå med i JHK Finland?
Jan-Erik - Jag blev tillfrågad första gången på våren 1988, då jag var 34 år, men jag ansåg då att jag hade svårt med tid
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The Grand Old Man Paavo V. Suominen #2251
Senaattori Paavo V. Suominen on syntynyt 12.9.1920 Hangossa. Talvisodan jälkeen hän on käynyt Tampereen Teknillisen koulun, valmistuen kone- ja sähköteknikoksi vuonna 1944. Hän on kertonut, että Nuorkauppakamari ja Senaatti
ovat olleet hänen yliopistonsa ja hyvien kavereiden ammennuspaikka laidasta laitaan. Ilman Pekka Haarlan ja Gustav
Rosenlewin tukea, kannustusta ja työstämistä hän ei olisi päässyt ASLA-stipendiaatiksi Amerikkaan vuonna 1961.
Paavo V. Suominen itse kertoo: “Hankin yhdessä yössä 73 milj. Suomen markkaa puhtaana käteen verottomana. Olen
itse perustanut Huurre Oy:n 14.11.1946 yhden miehen yrityksenä rahattomana. Vuonna 1985, kun jäin 65-vuotiaana
eläkkeelle, oli Huurre Oy Pohjoismaiden suurin kylmäalan yritys ja täysin velaton! Olin ostanut kaikki kilpailijat pois helppoa. Työntekijöitä oli yli 800 ja liikevaihto yli 600 milj. Suomen markkaa.”
Paavo V. Suominen on edelleenkin odotettu vieras Senaatin kokouksissa, joihin hän on kuntonsa salliessa osallistunutkin useasti vielä 2010-luvulla.

Senaattori Suurella sydämellä,
Rauno Puolimatka #56328
JCI-elämäntapa on ollut osa Rauno Puolimatkan arkea ja juhlaa jo vuodesta 1985 lähtien. Tällöin nuoren jiiceen
ystäväpiiri muuttui ja täyttyi suurelta osin muista kamarilaisista. Samanmieliset aktiiviset henkilöt kohtasivat tavoitteenaan positiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen niin Turun kuin koko Suomenkin etuja ajatellen. Neljätoista vuotta
jiiceenä sujahti nopeasti, kun tekeminen oli mielekästä, sopivan haastavaa ja jäsenkunta huippuluokkaa. Senaattorin
arvon Rauno sai poikkeuksellisesti jo kansallisessa vaalikokouksessa 1996.
Potkijaisten jälkeen jiicee-henkisyys ei suinkaan ole vähentynyt, vaan Puolimatka on ollut aktiivinen osallistuja tapahtumissamme ja pyydettäessä toiminut mentorin ominaisuudessa projekteissamme. Miksi ja miten senaattorius on sitten Puolimatkan elämää rikastuttanut? Jokaisella senaattorilla on lukuisia huimia JC-juttuja vuosien varrelta ja nykypäivästä. Raunolla liike-elämän vireyden edistäminen ennakkoluulottomalla asenteella ja selkeällä visiolla liittyy lähes
jokaiseen näistä kertomuksista, koskivatpa ne sitten esimerkiksi Suomen matkaa kohti EU:ta taikka Puerto Ricon maailmankokousta.
Kuvassa yhteiskunnallista vaikuttamista JCI:n hengessä.
Vuonna 1995 Turun Nuorkauppakamari julkaisi VarsinaisSuomen maakuntaa ja yrityselämää esittelevän englanninkielisen teoksen. Painotuoretta kirjaa tutkivat vasemmalta
Timo Ketonen, Perttu Koillinen, Anders Blom, Rauno Puolimatka ja Visa Nurmi.

Vaikka senaattorit kokoontuvat usein juhlatilaisuuksissa, on Rauno Puolimatka onnistunut hyödyntämään laajan jiiceeverkostoaan myös työelämässä. Vuoden aikana hän on palkannut jo kaksi senaattoria lisää yritystensä eri tehtäviin.
Puolimatkan mukaan senaattorius on todiste siitä, että on ottanut vastuuta nuorkauppakamariaikana ja tae siitä, että
osaa ottaa vastuuta myös potkijaisten jälkeen. Ei voi välttyä huomaamasta, miten korkealle hän todella senaattoriutta
arvostaa.
Senaattorikunnan ja jiiceiden tulevaisuuden haasteista on helppo poimia myös yhteiskunnalliset muutoksen tuulet, jotka
kukin saavat #56328:n mietteliääksi: Jiiceiden ja senaattoreiden aktiivisuuden ylläpitäminen, yhteiskunnallisen vastuun
kantaminen henkilökohtaisella tasolla sekä oma-aloitteellisuuden lisääminen. Haasteista huolimatta senaattori Puolimatka näkee nuorkauppakamaritoiminnan sekä senaattorikunnan tulevaisuuden valoisana. Jiicee-henki todella asuu
tässä miehessä.

Rauno Puolimatka, senator med Stort hjärta
JCI-livsstilen har varit en del av Rauno Puolimatkas vardag och fest ända sedan 1985. Då förändrades den unga
jiiceen:s vänskapskrets och fylldes till stora delar av andra kammarmedlemmar. De unga aktiva personerna med samma
sinnelag möttes och hade som målsättning att påverka samhället på ett positivt sätt, både med tanke på Åbos och Finlands fördelar. Fjorton år som jiicee svischade snabbt förbi, när det fanns trevliga och tillräckligt utmanande saker att
göra och medlemskåren var av högsta klass. Sin senatorsvärdighet erhöll Rauno undantagsvis redan under nationella
valmötet 1996 (vid 39 års ålder).
Efter att ha blivit ”utsparkad” har hans jiicee-spirit inte minskat, utan Puolimatka har varit en aktiv deltagare vid våra
tillställningar och fungerat som mentor i våra projekt då han blivit tillfrågad. Varför och hur har då senatorskapet berikat
Puolimatkas liv? Varje senator har många svindlande JC-berättelser från gångna år och nutid. Nästan varje berättelse
kopplas på något sätt till främjandet av Raunos livliga företagsliv, såsom fördomsfri inställning och klara visioner, oberoende om de gällde tex Finlands resa mot EU eller JCI Världskongressen i Puerto Rico.
Senatorstiden har enligt Puolimatka gått fort, eftersom han årligen är aktivt i kontakt med vår kammares innehavare av
PRES- och DP-tjänsterna. Målsättningen med kontakterna är att stöda och hjälpa ordföranden vid behov vid utmanande
situationer. På samma gång har det på ett naturligt sätt varit möjligt att bekanta sig med styrelsens medlemmar och via
det hålla sig uppdaterad. Antalet bekanta ökar hela tiden och nya vänskapsband knyts också. Den sociala betydelsen
av de vänkapskretsar som uppstår via juniorhandelskammaren blir helt klar. I ett trevligt gäng har det varit roligt att resa
och även större projekt har blivit klara med mycket nära samarbete.
Fastän senatorerna ofta samlas till festtillfällen, har Rauno Puolimatka lyckats dra nytta av sitt breda jiicee-nätverk även
i affärslivet. Under detta år har han redan anställt två senatorer till för olika uppgifter i sitt företag. Enligt Puolimatka
är senatorskapet ett bevis på att man tagit ansvar under juniorhandelskammartiden och en garanti för att man kan ta
ansvar även efter att ha blivit ”utsparkad”. Man kan inte undgå att märka hur högt han verkligen skattar senatorskapet.
Ur de framtida utmaningarna för senatorkåren och jiiceena, är det lätt att plocka även samhällets förändringsvindar,
vilka var och en får #56328 att bli fundersam: upprätthållandet av jiiceenas och senatorernas aktivitet, bärande av
ansvar för samhället på personlig nivå samt ökning av initiativtagandet. Trots utmaningarna ser Puolimatka ljust på
juniorhandelskammarens och senatorkårens framtida verksamhet.
JC-spiriten bor verkligen i denna man.

Senaattoriaika on Puolimatkan mielestä kulunut nopeasti, koska hän on aktiivisesti yhteydessä vuosittain kamarimme
PRES- ja DP-virkojen haltijoihin. Yhteydenpidon tavoitteena on auttaa ja tukea puheenjohtajaa haasteellisissa tilanteissa tarpeen mukaan. Samalla on ollut mahdollisuus luontevasti tutustua vuosittain hallituksen jäseniin ja sitä kautta
pysyä myös ajan hermolla. Tuttujen määrä lisääntyy jatkuvasti ja uudet ystävyyssuhteet sen myötä. Nuorkauppakamarin puitteissa muodostuneiden ystävyysporukoiden merkitys sosiaalisessa mielessä käy harvinaisen selväksi. Mukavassa porukassa on ollut hauska matkustaa ja suuremmatkin projektit ovat valmistuneet tiiviillä yhteistyöllä.
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Kansainvälinen JCI-kokousmatkaaja
Jarmo Malin #65493
Jarmo Malin valittiin Turun Nuorkauppakamarin jäseneksi 1999 ja siitä
lähtien hänet on tavattu jokaisessa eurooppakokouksessa sekä puolessa
maailmankokouksista. Senaattorin arvo hänelle luovutettiin vuonna 2005
eikä kansainvälinen JCI-kokouskiertäminen siis siitä vähentynyt. Mitä jiiceematkustaminen on Jarmolle antanut ja mikä on saanut hänet kerta toisensa
jälkeen reissaamaan kansainvälisiin kokouksiimme?
Lähes jokaisesta maanosasta JC-kokemuksia kerännyt senaattorimme latoo
fantastisia kokemuksia ja upeita detaljeja eri eurooppakokouksista, maailmankokouksista sekä muista kansainvälisistä JC-tapahtumista uskomattomalla nopeudella. Kuulen, miten formulatalli McLarenin hoviviinitoimittaja
Willy Opitz on kertonut Itävallassa havainnollisesti viinivalmistuksesta. Kertomusten edetessä saatoin miltei nähdä Las Vegasin MGM-hotellin kokouspaikat ja peliautomaattien välkkeen. Herään kuin sadusta, kun Jarmo päättää matkaotteiden kuvaukset Århusin sadeviikon erittäin onnistuneeseen
gaalaan. Kaikkien kertomusten taustalla loistaa selvä innostus yhteiseen
asiaamme.
Tarinoiden hohto ei ainakaan vähene, kun matkakertomukset siirtyvät käsittelemään vähemmän tunnettuja kansainvälisiä tapahtumia. Esimerkiksi
JCI Edinburghin (Skotlanti) järjestämän Burns–gaalan ja JCI Halmstadin
(Ruotsi) organisoiman kansainvälisen JCI rapujuhlan jutut saavat minut jo
näpelöimään tapahtumien nettisivuja auki rekkaroitumistietojen toivossa.
Tarragonan eurooppakokouksessa 2011
senaattori Jarmo Malin (kuvassa oikealla)
valittiin Euroopan Senaatin hallituksen ja EC
2012 Braunschweigin kokousorganisaation
väliseksi yhdyshenkilöksi. Jarmon seurana
kansallinen puheenjohtaja 2010 Miariikka “Miri”
Heikkinen sekä Mikko Pirilä (Turun Nkk).

Jiicee-matkailun paras anti tulee kuin apteekin hyllyltä sitä tiedusteltaessa:
Ihmiset ja ystävät. Erityisesti esille nousevat ne ystävyydet, jotka ovat muodostuneet tai tiivistyneet pidempiaikaisissa tapahtumissa, kuten esimerkiksi
PRIME-intensiivikoulutuksessa taikka ystäväperheen kanssa tehdyssä automatkassa eurooppakokoukseen. Näiden tuttujen tapaaminen on senaattori Malinin mukaan jo hyvä syy lähteä kansainvälisiin kokouksiin.

Niin jiicee- kuin myös senaattorimatkailua Malinin taloudessa on usein harrastettu senaattoripari Malinin tai koko perheen voimin. Silloin tällöin omatoiminen pre tai post tour on korvannut tavanomaiset lomamatkat, mikä on osaltaan
helpottanut matkustamisjärjestelyitä ja lisännyt perheen yhteistä aikaa.
Alkamassa olevan kesän Braunschweigin eurooppakokouksen rekkarointi ja matkavaraukset on hoidettu jo viime vuoden puolella. Ajoissa rekkaroitumisessa on useita etuja: matkajärjestelyissä on runsaasti vaihtoehtoja, jiiceiden kannustaminen matkailuun ja huippuporukan kerääminen matkaseurueeksi onnistuu helpommin. Jarmo kannustaakin kaikkia
senaattoreita lähtemään tuleviin kansainvälisiin kokouksiin suurella delegaatiolla. Vain osallistumalla voit voittaa.

Den internationella JCI-mötesresenären
Jarmo Malin #65493
Jarmo Malin valdes till medlem i Åbo Juniorhandelskammare år 1999 och har sedan dess setts på alla europakonferenser och på hälften av världskongresserna. Han fick sin senatorsvärdighet år 2005 men inte minskade det internationella JCI-mötesresandet för det. Vad har jiicee-resandet gett Jarmo och vad får honom att gång efter annan resa till
våra internationella möten?

tionen i Österrike. Vartefter berättelserna gick framåt, kunde jag nästan se MGM-hotellets mötesplatser och spelautomaternas blänk i Las Vegas. Jag väcks som ur en saga, när Jarmo avslutar de beskrivande utdragen från resorna
med den mycket lyckade galakvällen under regnveckan i Århus. Bakom varje berättelse lyser en klar entusiasm för vår
gemensamma sak.
Berättelsernas skimmer minskar åtminstone inte, när reseberättelserna flyttar till mindre kända internationella händelser.
T.ex. berättelserna om Burns-galan, som JCI Edinburgh (Skottland) ordnar, och JCI Halmstads (Sverige) internationella
JCI kräftskiva får mig redan att knappa fram händelsernas nätsidor i hopp om att hitta registreringsinformationen.
När jag frågar efter det bästa med jiicee-resandet kommer svaret som från apotekshyllan: Människorna och vännerna.
Speciellt stiger de vänskaper fram, som har skapats eller blivit tätare under längre händelser, såsom PRIME-intensivskolningen eller under en bilresa till en europakonferens tillsammans med en vänfamilj. Bara att träffa dessa bekanta
och vänner är, enligt senator Malin, en god orsak att åka till internationella möten.
Både jiicee- och senatorresandet har i det Malinska hushållet ofta gjorts antingen av senatorparet Malin eller med hela
familjen. Ibland har en självständig pre eller post tour ersatt en vanlig semesterresa, vilket i sig har underlättat researrangemangen och gett mer gemensam tid för familjen.
Registreringen till och resebokningarna för den instundande sommarens europakonferens i Braunschweig sköttes redan under senaste år. Att registrera sig tidigt ger många fördelar: man har många alternativ i researrangemangen, man
lyckas lättare sporra jiiceena till att resa och att samla ett toppengäng som resesällskap. Jarmo uppmuntrar alla senatorer att med stora delegationer åka till kommande internationella möten. Bara genom att delta kan du vinna.
Bild: Senator Malin (till höger) på europakonferensen i Tarragona 2011, valdes till styrelsen i Europa Senaten och EC 2012 förbindelseperson till mötesorganisationen i Braunschweig. Tillsammans med Jarmo nationella ordföranden NP 2010 Miariikka ”Miri” Heikkinen samt Mikko Pirilä (Åbo Jhk)

Senaattorin tuki on arvokasta
Pia Hanski, #65750, Tervaporvari
Nyt kohta jo kymmenen senaattorivuoden jälkeen voin todeta, että olen onnekas. Senaattorina olen voinut olla vielä
kamarivuosien jälkeen osa omaa kamariani ja mukana senaattorien oivassa verkostossa. Tervaporvarien ensimmäisenä
senaattorina koen olevani ennenkaikkea mielipidejohtaja. Minulle on tärkeää luoda kamariin positiivista hehkua ja vankkaa yhteisöllisyyttä, rakasta on myös kamarin perinteiden ylläpitäminen. Haluan osallistumisellani innostaa ja kannustaa
aktiivisia jäseniä kamariurallaan, valaa heihin uskoa silloin, kun sitä tarvitaan. Olen sopivasti mukana kamaritapahtumissa, tarinoita vuosien takaa riittää kerrottavaksi.

Tervaporvarien senaatti on aktiivinen

Nyt 20-vuotiaassa Oulun Tervaporvarien Nuorkauppakamarissa on kaksi senaattoria: Jari Kerttula ja minä. Molemmat
olemme lahjoittaneet kiertopalkinnot, joilla kiitetään ja kannustetaan aktiivisia Tervaporvareita. Tervaporvarien senaattorit ovat vuosien varrella tuoneet kamareihin yli kamarirajojen uusia ihmisiä, joiden nousujohteista JC-uraa on mukava
seurata.
Sparraamme hallituksen jäseniä ja aluevirkoja hakevia, jotta edessä olevat haasteet kehittäisivät nuorkauppakamarilaisena. Olemme kouluttaneet mm. taloushallintoon, projektitoimintaan tai yhdistysjuridiikkaan liittyen ja virittäneet muuta
alueemme senaattoriverkostoa kamarille koulutuksiin kouluttajiksi. Kamarin erilaisissa hakuprosesseissa antamistamme neuvoista uskon olleen paljonkin hyötyä. Muutamien kamarilaisten mentorointi on ollut upeaa! Minulle ja Jarille
tämä mukana olemisen mahdollisuus on suuri ilo.

Senaatin ja paikallisen kamarin hedelmällinen yhteistyö

Vår senator lägger fram, med en oerhörd snabbhet, den ena fantastiska upplevelsen efter den andra och fina detaljer
från olika europakonferenser, världskongresser samt övriga JC-händelser, som han erhållit från nästan alla världsdelar.
Jag får höra, hur Formel 1 stallet McLarens hovvinleverantör Willy Optiz, på ett åskådligt sätt har berättat om vinproduk-

Joskus kuulen sanottavan, että senaattorien ei kuulu olla osa kamarin toimintaa. Luulen myös, että osa senaattoreista
ajattelee, että nuorkauppakamarilaisuus jotenkin päättyy senaattorin arvoon. Vaan asiahan ei ole niin, vaikka rooli muuttuukin. Senaattorit ovat osa kamarin menneisyyttä, mutta he voivat olla kannatteleva osa kamarin nykyisyyttä.
Senaattorin rooli voi muodostua varsin monisäikeiseksi. Perinteisesti senaattorit tukevat kamarien jatkuvuutta suosittelemalla uusia jäseniä kamareihin ja taloudellisessa mielessä auttavat kamaria erilaisten yhteistyökumppanuuksien
kautta. Jos paikalliset kamarit haluavat ja senaattorit ymmärtävät tarjota, on tehtävissä muutakin. Tavoitelleessaan
merkittävää jäsenmäärän kasvua, JCI tarvitsee senaattoreita.
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Toivon kovasti, että paikalliset nuorkauppakamarit pitävät jatkuvaa yhteyttä oman alueensa senaattoreihin.
Järjestävät alueen senaattoritapaamisia, kutsuvat senaattoreita mukaan tapahtumiinsa ja pyytävät kouluttajiksi projekteihinsa. Se kokemus ja verkosto, joka senaatilla kamaritoiminnasta on, on vertaansa vailla ja uskon, että senaattorit
mielihyvin jakavat myös ammattiosaamistaan nuorkauppakamarelle. Senaatin voimavarat kannatta kyllä hyödyntää.

JCI Senaatin ensimmäinen strategia

Pia Hanski # 65750, Tervaporvari

Yleensä strategia otetaan käyttöön, kun tarvitaan laajempaa, pitempiaikaista tai uudistavaa onnistumissuunnitelmaa;
kun onnistuminen ei ole ilmeistä enää tekemällä samaa kuin aikaisemmin. Maailman muutos ympärillämme asettaa uusia vaateita toimintamallille, organisaatiolle ja johtamiselle. Muutosvaateet ovat kohdistuneet myös nuorkauppakamaritoimintaan. Senaattorit olivat jo vuosien ajan olleet huolissaan kehityksestä. Jäsenmäärän lasku parilla tuhannella,
kamarikuolemat – monissa tapauksissa jopa oman kamarin kuihtuminen ja lopettaminen – olivat nousseet keskusteluissa toistuvasti esiin. Samaan aikaan ikääntyville senaattoreille kehittyi perspektiiviä nuorkauppakamarivuosien merkityksestä. Monet havaitsivat, kuinka Nuorkauppakamarin projektit laajensivat näkemystä, loivat uusia suhteita ja antoivat
mahdollisuuden kansainväliseen globaaliin kokemukseen, joka monelle suomitaustaiselle nuorkauppakamarilaiselle loi
uusia mahdollisuuksia. Missä muualla olisi saanut esimerkiksi kätellä Japanin tulevaa keisaria tai nauttia keskustelusta
ja lounaista ministerien kanssa. Senaattorien keskuudessa heräsi huoli siitä, miten oli käymässä sille Nuorkauppakamarille, joka oli mahdollistanut niin monta kehityskokemusta.

Nu efter snart tio år som Senator kan jag konstatera, att jag är lyckligt lottad. Som Senator har jag efter åren i kammaren
kunnat vara en del av min egen kammare och delaktig i Senatorernas utmärkta nätverk.

Vankka tutkimus strategian pohjaksi

Meillä senaattoreilla on numero, johon kulminoituu vuosikausien tekemisen riemu, monet ystävyyssuhteet ja aito jiiceehenki. Tuon arvokkaan numeron saaminen on paitsi kiitos omista ansioistamme JCI:n hyväksi, myös oikeus tukea paikallisia kamareita parhaan kykymme mukaan. Auttaminen on kiitoksemme siitä, mitä me olemme reppuumme saaneet
– silloin ennen ja onnekkaina senaattoreina edelleen.

Senators stöd är värdefullt
Som den första Senatorn i Tervaporvari-kammaren upplever jag mig själv framför allt som åsiktsledare. För mig är det
viktigt att skapa positiv glöd och stabil gemenskap i kammaren. Det är mig också kärt att upprätthålla kammarens traditioner.
Jag vill med min medverkan inspirera och sporra aktiva medlemmar under deras karriär i kammaren, ingjuta tro när det
behövs. Jag deltar i lagom många kammarhändelser, jag har tillräckligt med berättelser från tidigare år att berätta.

Senaten i Tervaporvarit är aktiv

I den nu 20-åriga Oulun Tervaporvarien JHK finns två Senatorer: Jari Kerttula och jag själv. Vi har båda donerat vandringspris, med vilka man tackar och sporrar aktiva Tervaporvarit-medlemmar.
Senatorerna i Tervaporvarit har under åren tillfört nya människor till kammaren även över kammargränserna, och det har
varit trevligt att följa med deras stigande JC-karriärer. Vi sparrar styrelsemedlemmar och dem som söker regiontjänster,
så att de kommande utmaningarna skall utveckla juniorhandelskammarmedlemen. Vi har till exempel föreläst i ekonomiadministration, projektverksamhet och företagsjuridik och engagerat andra senatorer från vårt område som föreläsare
i kammarskolningarna.
Jag tror att våra råd i kammarens olika ansökningsprocesser har varit till stor nytta. Det har varit härligt att få mentorera
några kammarmedlemmar! Det är en stor glädje för mig och Jari att ha möjligheten att vara med.

Senatens och den lokala kammarens fruktsamma samarbete

Ibland hör jag sägas att Senatorna inte borde vara delaktiga i kammarens verksamhet. Jag tror också att endel Senatorer tänker så, att vara juniorhandelskammarmedlem på något vis tar slut när man får Senators värdighet. Men det är ju
inte så, fastän rollen förändras. Senatorerna är en del av kammarens tidigare verksamhet, men de kan vara en bärande
del av kammarens nutid.
Senatorns roll kan vara väldigt mångfacetterad. Traditionellt stöder Senatorerna kammarens kontinuitet genom att rekommendera nya medlemmar till kammaren och hjälper kamrarna ekonomiskt via olika samarbetspartnerskap. Om de
lokala kamrarna vill och Senatorerna förstår att erbjuda, kan man göra även annat. Då JCI försöker få en betydande
tillväxt i medlemsantalet, behövs Senatorerna.
Jag hoppas verkligen, att de lokala juniorhandleskamrarna håller ständig kontakt med Senatorerna i sitt eget område.
De kan ordna områdesmöten för Senatorer, inbjuda Senatorerna till sina händelser och be dem komma som föreläsare/
handledare/skolare i sina projekt. Den erfarenhet och det nätverk, som Senaten fått via kammarverksamheten, är oöverträffat och jag tror att Senatorerna med nöje delar med sig av sitt yrkeskunnande till juniorhandelskamrarna. Det lönar
sig att dra nytta av Senatens resurser.
Vi Senatorer har ett nummer, i vilket åratal av glad verksamhet kulminerar, där det fötts många vänskapsband och verklig jiicee-anda. Då vi erhåller detta värdefulla nummer är det inte bara ett tack för vår egen förtjänstfulla verksamhet till
förmån för JCI, utan även en rättighet att stöda de lokala kamrarna så gott vi kan. Vår hjälp är ett tack för det som vi fått
med oss i bagaget - då någon gång tidigare, och fortsättningsvis som lyckosamma Senatorer.
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Ennen kuin Senaatti ryhtyi rakentamaan strategiaansa ja suunnitelmiaan, sen hallitus käynnisti Risto Jukaraisen
puheenjohtajakaudella 2009-2010 tutkimuksen odotuksista, tarpeista ja näkemyksistä, joita koejäsenillä, nuorkauppakamarilaisilla, kunniajäsenillä ja senaattoreilla Nuorkauppakamarilta ja Senaatilta oli. Tutkimusmenetelmä oli monivaiheinen ja tieteellisetkin mitat täyttävä. Ensin ryhmä aktiivisia Senaattoreita haastatteli noin 40 kohderyhmiin kuuluvaan henkilöä. Haastattelujen yhteenveto muodosti kvalitatiivisen osan tutkimuksesta. Haastattelujen suoria lainauksia
on käytetty tulosten viestinnässä. Värikkäät lausunnot ovat jääneet mieleen. On vaikea unohtaa mielikuvia, jotka kuvataan senaattoreja henkilöinä ”jotka vain pönöttävät ja juovat konjakkia” tai vetoomuksista, joissa sanotaan, että ”me
todella tarvitseisimme senaattorien kontakteja ja kokemuksia”. Mielipiteet ovat kuvaavia, mutta niille kuitenkin haluttiin
tutkimuksen toisessa vaiheessa tilastollinen tausta. Tilastollinen tutkimus tehtiin keväällä 2010 ja siihen osallistui peräti
900 senaattoria ja nuorkauppakamarilaista. Tutkimus on laajin järjestöä koskenut tutkimus ja sellaisena se antaa useamman vuoden ajaksi tukevan tietopohjan strategiselle ja operatiiviselle suunnittelulle ja päätöksenteolle.
Tutkimuksessa tulee senaattorien ja nuorkauppakamarilaisten niin samankaltaisuudet kuin erilaisuudet esille. Olennaista kuitenkin oli, että nyt strategian laatimiselle oli vankka pohja voimakkaiden mielipiteiden aallokossa. Tulokset
julkaistiin alkuvuodesta 2010 kirjan muodossa. QUO VADIS – minne menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä
-tutkimusraportti julkaistiin paitsi painotuotteena, joka jaettiin kaikille kamareille ja keskusliiton virkailijoille myös aktiivisille Senaattoreille. Quo Vadis on saatavissa sähköisessä muodossa sekä Senaatin että SNKK:n web –sivuilta.

Tutkimustuloksista strategisiksi valinnoiksi

Senaatin hallitus päätti Jaana Salmen puheenjohtajakaudella 2010-2011 jatkaa prosessia jalostamalla tutkimuslöydökset strategiseksi suunnitelmaksi. Työtä jatkettiin varapuheenjohtaja Tero J. Kauppisen ohjauksessa. Senaattorit kutsuttiin suunnitteluprosessiin. Perustettiin suunnitteluryhmä, jossa tutkimustulokset jalostettiin strategiseksi tahdoksi ja
valinnoiksi.Samaan aikaan Nuorkauppakamarilaiset olivat osallistuneet tutkimukseen ja heitä informoitiin tutkimustuloksista ja Senaatissa jatkuneessa prosessissa. Yhteistyö sujui kitkatta virkailijoiden vaihtuessa keskusliitossa. Senaatin
strategia esiteltiin Haikon kokouksessa elokuussa 2011 ja hallitus velvoitettiin ja vastuutettiin panemaan toimeksi.
Senaatin strategia kiteytyi kolmeen alueeseen. Networking eli verkottuminen; senaattorit olivat halukkaita ja nuorkauppakamarilaiset innokkaita hyödyntämään senaattorien kontakteja ja verkottumaan paikallisesti paremmin. Mentoring
eli kokemuksen jakaminen vastaanottajan ehdoin; kun kaikkia virheitä ei ehdi JC –uralla itse tekemään, on hyvä oppia
myös muiden virheistä ja onnitumisista. Growth eli jäsenmäärän kasvu; tällä alueella on selkeä tavoite. Senaatti haluaa
tuoda tuhat uutta jäsentä kamareihin kolmen vuoden aikana.

Strategiasta organisoinnin kautta toimintaan

Senaattorit ovat olleet perinteisesti lojaaleja ajatukselle, että heidän ei tule sekaantua liikaa nuorkauppakamarilaisten
toimintaan. Loppujen lopuksihan tekemällä oppiminen on ollut johtava periaate, eivätkä jäsenet opi, jos senaattorit jatkavat toimintaansa kuten kamarilaiset täytettyään ehdottomana pidetyn 40 vuoden ikärajan. Tämä asenne on varsin
syvässä, etenkin vanhemmilla Senaattoreilla. Samaan aikaan on kuitenkin olemassa tutkittua faktaa siitä, että Senaattoreille on olemassa rooli, jossa he voivat toimia, ja heidän pitäisi toimia – jos ei muun takia niin sen, että siitä saa samalla itselle hyvän mielen.
Kun 50. Senaatin toimintavuosi alkoi, sen toimintaa ohjasi juuri päätetty tuore strategia. Kauden 2011-2012
aikana neljän hengen Senaatin hallitus kasvoi 24 hengen laajennetuksi hallitukseksi, jossa kullekin strategiselle aloitteelle
nimettiin Execurive Leaderit, kaikille neljälle alueelle Regional Leaderit ja heille kolme hengen tiimit eli fokusalueliiderit
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kunkin strategisen fokusalueen toteutusta alueella. Ensimmäisen puolen vuoden aikana saatiin luotua organisaatio, joka seuraavan kolmen vuoden mandaatilla on sitoutunut viemään strategian käytäntöön. Talven ja kevään
2012 aikana niin aluekokouksia kuin kansallista kokousta Lappeenrannassa on käytetty suunnitelmien informoimiseen
niin Senaattoreille kuin nuorkauppakamarilaisille.

Senaattorien Action –tiimit ovat avainasemassa

Toiminta tapahtuu paikallistasolla. Samoin tehty strategia kaatuu tai onnistuu sen toiminnan mukana, joka saadaan käynnistymään kamarikohtaisissa toimintaan tähtäävissä Senaattorien Action -teameissä. Tätä kirjoitettaessa heinäkuussa
2012 on senaattorien ensimmäiset Action tiimit käynnistyneet. Vaikka vasta noin kymmenellä prosentilla kamareissa
senaattorit ovat organisoituneet, prosessi on alkanut ja avainhenkilöt ovat sitoutuneet sen läpivientiin. Senaatin hallituksen kesäkokouksessa Iisalmessa 14.7.2012 seuraavan vuoden 2012-2013 tuleva puheenjohtaja Antero Savolainen
kertoi fokuksenaan, että hän tulee jatkamaan strategian jalkauttamista ”niin, että jokaisella kamarilla on senaattorien
Action –tiimi tukenaan”. Antero ja hänen tiiminsä viestivät aktiivisesti senaattorien ja nuorkauppakamarilaisten kanssa
kutsuen kaikkia mukaan.
Tero J. Kauppinen
#41558

JCI Senatens första strategi
För att lyckas tar man normalt i bruk en strategi, när man behöver en plan som är bredare, för längre tid eller förnyande,
då tanken att lyckas genom att göra som man gjort tidigare, inte är uppenbar. Världens förändring omkring oss ställer
nya krav på verksamhetsmodeller, på organisationer och på ledarskap. Förändringskraven har riktats även mot juniorhandelskammarverksamheten. Senatorerna hade redan i åratal varit bekymrade över utvecklingen. En nedgång i
medlemsantalet med ett par tusen och kammardöden – i många fall den egna kammarens förtvinande och nedläggning
– hade upprepade gånger kommit fram i samtalen.

och centralförbundets tjänstemän samt även åt aktiva Senatorer, utan Quo Vadis finns även att få i elektronisk form på
både Senatens och Finlands JHK:s websidor.

Från undersökningsresultat till strategiska val

Senatens styrelse beslöt under Jaana Salmis ordförandeperiod 2010-2011 fortsätta processen genom att förädla undersökningsresultaten till en strategisk plan. Arbetet fortsatte under viceordförande Tero J. Kauppinens ledning. Senatorerna kallades till en planeringsprocess. Man grundade en planeringsgrupp, i vilken undersökningsresultaten förädlades
till en strategisk vilja och olika val. Juniorhandelskammarmedlemmarna, som samtidigt hade deltagit i undersökningen,
informerades om undersökningsresultaten och om processen, som pågick i Senaten. Samarbetet löpte utan friktion trots
att tjänstemännen byttes i centralförbundet. Senatens strategi presenterades på mötet på Haiko gård i augusti 2011 och
styrelsen ålades och gavs ansvar att sätta igång.
Senatens strategi sammanfattades till tre områden. Networking eller bygga nätverk; Senatorerna var villiga och juniorhandelskammarmedlemmarna var ivriga att dra nytta av Senatorernas kontakter och bygga bättre nätverk lokalt.
Mentoring eller att dela med sig av erfarenheter på mottagarens villkor; då man inte under JC-karriären hinner göra alla
fel själv, är det bra att lära sig även av andras misstag och där andra har lyckats. Growth eller ökning av medlemsantalet;
på detta område finns det en klar målsättning. Under tre års tid vill Senaten tillföra 1000 nya medlemmar till kamrarna.

Från strategi till verksamhet via organisation

Senatorerna har traditionellt varit lojala mot tanken, att de inte skall blanda sig för mycket i juniorhandelskammarmedlemmarnas verksamhet. Sist och slutligen har ju den ledande principen varit ”lära genom att göra”, och medlemmarna lär sig inte om senatorerna fortsätter sin verksamhet precis som en kammarmedlem när han/hon nått den kategoriska åldersgränsen på 40 år. Denna inställning sitter djupt, speciellt hos de äldre Senatorerna.
Samtidigt finns det undersökningsfakta, som säger att Senatorerna har en roll, där de kan fungera, och borde fungera
– om inte för någon annan orsak, än att det ger vederbörande en god känsla.

Under samma tid hade det för de åldrande senatorerna utvecklats ett perspektiv på betydelsen av juniorhandelskammaråren. Många uppmärksammade att Juniorhandelskammarens projekt vidgade vyerna, skapade nya relationer och
gav möjligheten till internationella globala erfarenheter, som skapade nya möjligheter för många juniorhandelskammarmedlemmar från Finland. I vilken annan organisation skulle man ha haft möjligheten att skaka hand med Japans kommande kejsare eller samtala och luncha med ministrar?

När Senatens 50e verksamhetsår startade, styrs dess verksamhet av den nyss beslutna färska strategin. Under perioden 2011-2012 växte den av fyra personer bestående Senatens styrelse till en 24 personers utvidgad styrelse, där
det för respektive strategiska fokusdel utnämndes Executive Leaders, för alla fyra regioner Regional Leaders och för
dem trepersoners team eller fokusområdesledare för att genomföra respektive strategiska fokusdel på sitt område. Under första halvåret skapades en organisation, med mandat och utfästelse att under de tre kommande åren genomföra
strategin i praktiken.

Bland senatorerna väcktes oron över vad som håller på att hända med den Juniorhandels-kammare, som hade gett
möjligheten till så många utvecklingserfarenheter.

Under vintern och våren 2012 har det informerats om planerna under regionsmötena och nationella mötet i Villmanstrand, både åt Senatorerna och juniorhandleskammar-medlemmarna.

En solid undersökning som bas för strategin

Senatorernas Action-team är i nyckelställning

Innan Senaten började bygga sin strategi och sina planer, startade dess styrelse under Risto Jukarainens ordförandeperiod 2009-2010 en undersökning för att utreda de förväntningar, behov och synsätt, som provmedlemmarna, juniorhandelskammar-medlemmarna, hedersmedlemmarna och senatorerna hade på Juniorhandelskammaren och
Senaten. Undersökningssättet gjordes i många skeden och fyllde även de vetenskapliga måtten. Först intervjuade en
grupp aktiva Senatorer ca 40 personer som tillhörde målgrupperna. Sammandraget av intervjuerna formade den kvalitativa delen av undersökningen.
Direkta citat från intervjuerna har använts i framförandet av resultaten. Färgstarka uttalanden har fastnat i minnet. Det är
svårt att glömma sinnesbilder, där man beskriver senatorer som personer ” som bara sitter och jäser och dricker konjak”
eller vädjanden, där man säger att ”vi behöver verkligen Senatorernas kontakter och erfarenheter”.
Åsikterna är beskrivande, men det önskades ändå åt dem en statistisk bakgrund i undersökningens andra skede. Den
statistiska undrsökningen gjordes på våren 2010 och i den deltog hela 900 Senatorer och juniorhandelskammarmedlemmar. Undersökningen är den största som berört organisationen och som sådan ger den en stadig informationsbas
för många år, för strategisk och operativ planering och beslut.

Verksamheten sker på lokalplanet. På samma sätt står och faller verksamheten med det, som fås igång inom Senatorernas Action-team och som riktas till varje enskild kammare.
När detta skrivs i juli 2012 har redan de första Action-teamen bland Senatorerna startat. Fastän bara ca tio procent av
kamrarnas Senatorer har organiserat sig, har processen startat och nyckelpersonerna har förbundit sig att genomföra
den. Under Senatens styrelses sommarmöte i Idensalmi 14.7.2012, berättade följande års 2012-2013 kommande ordförande Antero Savolainen om sitt fokus, att han kommer att fortsätta att föra ner strategin på gräsrotsnivå, ”så att varje
kammare har ett Senatorernas Action-team som sitt stöd”. Antero och hans team kommunicerar aktivt med Senatorerna
och juniorhandleskammarmedlemmarna och inbjuder alla att komma med.
Bifogat för året 2012-2013 de ansvarspersoner i Senatens styrelse, som huvudsakligen fortsätter som stöd åt den nya
ordföranden och den mission, som under årets gång har kristalliserats till tre ord: SENATEN gör gott!
Tero J. Kauppinen
# 41558

I undersökningen kommer likheterna och olikheterna mellan Senatorerna och juniorhandelskammarmedlemmarna fram.
Det väsentliga var ändå, att det nu finns en stadig grund för att göra strategin i vågsvallet av starka åsikter.
Resultatet publicerades under början av år 2010 i form av en bok. Undersökningsrapporten QUO VADIS – vart går du
Juniorhandelskammare och vart borde du gå – publicerades inte bara som tryckalster, vilken delades ut åt alla kamrar
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JCI Ambassador
Mikä on JCI Ambassador?

ASE - Association of JCI Senators in Europe on euroopan senaatin kattojärjestö. Sen
jäseniä ovat kansalliset senaatin organisaatiot. Ambassadorit ovat hallituksen jäseniä,
joilla on omat kohdemaat Euroopassa. Heidän tehtävänään on aktivoida ja auttaa kansallisia senaateja omien tavoitteiden saavuttamisessa. Pääasiassa kansalliset senaatit tukevat omien nuorkauppa-kamareiden toimintaa erilaisten projektien kautta. Senaatti
edistää myös ystävyyttä ja suhdetoimintaa senaatoreiden kesken sekä järjestää erityisesti senaattoreille tarkoitettua ohjelmaa ja tapahtumia kansallisesti ja kansainvälisesti.
Ambassadorit vierailevat kohdemaissaan erilaisissa Senaatin tilaisuuksissa. Vuoden
aikana kokoonnutaan myös ASE:n hallituksen kokouksiin, joita on neljä. Kohdemaihin
vierailut ovat erittäin mielenkiintoisia. Toimintavuoden aikana olen vieraillut 10 eri maassa. Erilaiset senaatin toimintatavat ja kulttuurit eri maissa ovat avautuneet ambassadorina aivan uudella tavalla.

Oma JC-taustasi?

JC-urani on pitkä. Tulin jäseneksi nuorkauppakamariin jo 1979. Olen hitaasti kiiruhtaen kouluttanut itsenäni miltei kaikissa kamaritason, alueen sekä kansallisissa viroissa. Kansallisena presidenttinä toimin 1992 ja sen jälkeen vuosia
JCI:n maailmanpresidentin erityisavustajana. Toiminta maailmanjärjestössä jatkui kansainvälisenä kouluttajana koko
90-luvun. Vuonna 2007-2008 toimin Suomen Senaatin presidenttinä ja nyt Euroopan Senaatissa Ambassodorina. Eli
jc-hengessä kouluttautuminen ja itsensä kehittäminen learning by doing-periaatteella jatkuu yhä.

Mitä olet itse saanut omalta JC-uraltasi?

JC-toiminta on ollut minulle todellinen kokemusyliopisto, jossa olen voinut kehittää iseäni paremmaksi johtajaksi, vaikuttajaksi sekä kouluttajaksi. Kansainvälisyys ja toiminta ulkomailla on ollut luontevaa järjestössä, joka itsessään on
ihmissuhdeverkosto yli rajojen. Käytännössä kansainvälisyys on muovannut minusta maailmankansalaisen, sekä antanut moniarvoista ymmärrystä, näkemystä ja itsetuntoa – niitä avuja, joita kansainvälisessä toiminnassa tarvitaan. JCtoiminta ja myös senaatin toiminta tarjoavat erittäin hyvän kanavan kansainvälisyyteen ja itsensä kehittämiseen.
Asko Männistö
ASE Ambassador
#48551
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50 vuotiasta Suomen Senaattia onnittelevat

Katsa hammaspyörät
ja erikoisvaihteet
— Vastaus vaatimuksiisi

Katsa – True expertise
puh. (03) 315 151
fax (03) 315 15200
katsagears@katsa.fi
www.katsa.fi
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Suomen Senaattia onnittelee

- kotimaista ja kansainvälistä liikejuridiikkaa -

llr.fi
LLR - Laadukas Luotettava Ratkaisu

Kun on aika Juhlia!

Voit keskittyä vieraisiin,
kun tapahtumasi suunnittelusta
ja toteutuksesta vastaavat alan huiput!
Meiltä myös vaativat
sisällöntuotannot
seminaareihin.
Suomen Senaattia
onnitellen
Pirjo Kivistö #66254

Insinööritoimisto

www.pikipoint.com
Tutustu
mallikonsepteihin
ja alustaviin hintoihin.

honkaranta
Rakentamisen
kaikki palvelut
meiltä!
Tutustu laajaan
toimialaamme:

www.honkaranta.fi
6Pack vauhdissa suunnittelemassamme juhlassa.

& 02•2513 555

EIKÖ VIESTISI TAVOITA

50-vuotis juhlavuonna
JCI Senate in Finland ry:tä
lämpimästi onnitellen!

VASTAANOTTAJAA?

Viestintää ja markkinointia
Taittotyöt ja ilmoitukset
- Ilmoitukset
- Julkaisut
- Kutsut
- Ohjelmat
- Kortit

www-sivut

- Olemassa olevien sivujen päivitys
- Uusien www-sivujen suunnittelu ja
toteutus

Sosiaaliset mediat

Tapahtumat

- Kutsut
- Ohjelma
- Päivän juoksutus paikan päällä
- mm. henkilökunnan virkistäytymispäivät

Koulutukset

Koulutuksia asiakasyrityksen
tarpeisiin, mm.
- Esiintymiskoulutus
- SoMe
- Powerpoint, excel

MITÄ JOS KOKEILISIT AMMATTILAISTA?
Saara Liukkonen #70503 puh. 040 5020 583 saaraliu@gmail.com www.saaraliu.fi

BULEVARDI 20 10900 HANKO NANA.NARHI@MORFEEMI.FI 0400 942052 WWW.MORFEEMI.FI

Yritykset
Kankaanpään Autokoulu Oy
Pousin puutarha oy
Tilintarkastus Oy Helge Saarinen
Tietoykkönen
Kari-Magnus Spliik Ky
Tilintarkastus Matti Huhtala Oy

Yksityishenkilöt, Nuorkauppakamarit
Heidi Tuominen
Pirkanmaan Nuorkauppakamarit Ry:n Senaattorit
Martti Kainulainen
Paavo V. Suominen
Juhani Ahola
Harri Auravuo
Reijo Kangasluoma
Senaattoriseura Hunninko
Aimo Inkiläinen
Satu Holma
Somppi Tapio
Hannu Miettinen
Tukia Ismo
Jokiranta Jorma
Jussi Haavisto
Päivi Puusaari
Harri Koivula
Juha Karnasaari
Marko Tapio
Kari Veijonen
Petri Rinkinen
Taina Pelin
Olli Siren
Erica Selin
Valkealan Nuorkauppakamarin senaattorit
Arja Ulmanen
Kimmo Toivakka
Joni Öfverström
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