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ONNEKSI OLKOON, OLET TEHNYT LOISTAVAN VALINNAN RYHTYESSÄSI 
VIHDIN NUORKAUPPAKAMARIN KOEJÄSENEKSI, TERVETULOA! 

Kamaritoiminnassa pääset verkostoitumaan, kehittymään, vaikuttamaan ja loistamaan niin ihmisenä kuin oman alansa 

ammattilaisena! 

 

Käytössäsi on siis maailmanluokan mahdollisuudet, ota niistä kaikki irti! 

 

 JCI = JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL 

JCI on 1915 perustettu nuorten aikuisten, yli sadassa maassa toimiva kouluttautumisjärjestö, jolla on maailmanlaajuisesti 

noin 200 000 jäsentä. Suomenkielisestä nimestään huolimatta se ei liity kauppakamarilain perusteella toimivaan 

kauppakamarijärjestelmään. Nuorkauppakamari tarjoaa jäsenilleen ympäri maailmaa mahdollisuuden kehittää itseään 

mielekkään toiminnan kautta ja pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä jäsentensä johtamistaitoa, 

sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. Toiminta on vapaaehtoista ja kyseessä on oppimisjärjestö jossa jokainen 

voi haastaa itsensä oppimaan ja kehittymään. Nuorkauppakamarin kansainvälisiä jäseniä ovat olleet esimerkiksi Bill Clinton, 

Charles Lindbergh, Kofi Annan, ruhtinas Albert, Jacques Chirac, Al Gore ja Howard Hughes. Nuorkauppakamarilaiset 

käyttävät itsestään lyhennettä JC tai JayCee, jotka tulevat englannin kielen sanoista Junior Chamber. 

 

JCI on sekä poliittisesti että uskonnollisesti sitoutumaton järjestö 

SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY 

Suomen Nuorkauppakamarit ry (JCI Finland) on perustettu vuonna 1957. Suomessa olemme noin 5000 aktiivisen alle 40-

vuotiaan jäsenen ja koejäsenen sekä JC-urallaan ansioituneen senaattorin ja kunniajäsenen kehittymis- ja 

johtamiskouluttautumisjärjestö.  

 

Vaikka kamaritoiminnassa usein puhutaan kokouksista, strategioista, palaverista, projekteista jne. ei kyseessä ole 

vapaaehtoinen työleiri. Vaikka ”töitä” tehdäänkin välillä paljon, osallistuminen on vapaaehtoista ja tarkoitus on että 

tekemisen kautta opitaan ja kehitytään.  

 

Toiminnassa pääset valitseman juuri niitä sinulle sopivia ja omaa 

kehittymistäsi ja oppimistasi tukevia tehtäviä. Voit hakeutua hallitukseen 

opettelemaan hallitustyöskentelyä, tai toteuttaa haaveesi rock-konsertin 

järjestämisestä.  Kamari toimii, kun jokainen tekee mitä lupaa ja jos 

jostain syystä omat resurssit eivät luvattuun asiaan riitäkään, saa 

kysymällä ja pyytämällä aina apua.  

 

Kamarikoulutukset ja -kokoukset eivät ole kärvistelyä, vaan iloista 

yhdessä tekemistä. Alue- ja kansallisissa koulutuksissa pääset myös 

tutustumaan muiden kamarien tekijöihin ja solmimaan elinikäisiä 

ystävyyssuhteita, sekä luot mukavia JC-muistoja.  

 

Lähde siis rohkeasti mukaan etsimään omaa JC-polkuasi. Muista, että mitä enemmän annat ja heittäydyt pois omalta 

epämukavuusalueeltasi, sitä enemmän saat ja kehityt niin johtajana kuin ihmisenä. 
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VIHDIN NUORKAUPPAKAMARI RY 
VICHTIS JUNIORHANDELSKAMMARE R.Y. 
JUNIOR CHAMBER VIHTI 

Vihdin Nuorkappakamari on perustettu 1968. 

Vihdin Nuorkauppakamari ry muodostaa yhdessä 24:n muun kamarin kanssa Alue A:n ja 50 muun alueellisen kamarin kanssa 

osa Suomen Nuorkappakamarit ry:tä. 

Toimimme yhteistyössä nuorkauppakamariverkoston ja yhteistyökumppaneidemme kanssa vaikuttaen positiivisesti 

yhteiskuntaan Vihdin talousalueella ja näin tuottaen lisäarvoa kaikille osallisille.  

Kamaritoiminnassa pääset mukaan monipuolisiin ja erilaisiin projekteihin, vaikuttamaan asioihin, saamaan uusia ystäviä ja 

kokemuksia. Nuorkauppakamaritoiminta antaa myös loistavia mahdollisuuksia kouluttaa itseään eri tasoilla. Kamarin hallitus 

toimii virka/vuosi periaatteelle. Joka syksy valitaan vaalikokouksessa seuraavan vuoden hallituksen ja puheenjohtajan. 

Vuosi- ja vaalikokousten lisäksi Vihdin kamari järjestää joka kuukausi jäsenistölleen monipuolisia ja kiinnostavia 

kuukausitapahtumia. Vuoden aikana pyritään käymään yritysesittelyissä, liikkumaan ja pitämään hauskaa yhdessä. 

Kuukausitapahtumat ovat tärkeitä oman kamarin sisäisen ryhmääntymisen ja kamarikavereihin tutustumisen kannalta.   

 

Uudelta paikkakunnalta muuttavalle tämä on kätevä tapa verkostoitua yhdellä 

kertaa monen paikallisen, samaa ikäluokkaa olevan kanssa. Vuosittain 

järjestetään kaksi sääntömääräistä kokousta, keväällä vuosikokous ja syksyllä 

vaalikokous. Näissä kokouksissa on koejäsenen mahdollista tulla valituksi 

jäseneksi, mikäli hän vuoden jälkeen niin haluaa ja täyttää jäsenkriteerit. 

 

Kamarimme järjestää myös erilaisia koulutuksia, kuten esim. koejäsenille 

tarkoitettu ja jäsenvaatimuksissakin mainittu START-koulutus sekä 

projektienhallinta ja myynti koulutuksia.   

 

Vuoden kruunaa oman kamarin vuosijuhla, jota on perinteisesti vietetty joulukuun alussa. Tässä ilta-/tummapuku juhlassa 

muistellaan kulunutta vuotta, palkitaan vuoden ansioituneempia tekijöitä, vaihdetaan hallitus ja käädyt siirtyvät uudelle 

puheenjohtajalle. 

Vihdin kamarin projekteja ovat mm.  
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MITEN SAAN TIETOA MITÄ MILLOINKIN TAPAHTUU 

Voit kysyä mieltä askarruttavia JC- asioita keneltä vain kamarilaiselta, ensi kädessä sinua auttaa oma kummisi, joka on valittu 

samalla kuin sinut on otettu kamarin koejäseneksi.  Jos et jostain syystä tiedä kuka tämä henkilö on, kysy puheenjohtajalta. 

Hän pitää huolen, että kummisi ja sinä saatte toistenne yhteystiedot.   

 

Kamarillamme on sekä ulkoiset, että sisäiset facebook-sivut. Myös alueella ja kansallisella tasolla on omia sivuja. Muut 

kamarilaiset kutsuvat sinua tykkäämään näistä. Vihdin kamarilla on myös www-sivut, josta löytyy paljon tietoa esim. tulevista 

kokouksista.  Oman kamarin sähköinen jäsenlehtemme  eHiiCee, ilmestyy joka toinen viikko (20 kertaa/vuosi) . eHiiCeen 

lisäksi sähköpostiisi tulee sekä alueen, että kansallisen tason tiedotteita. Kaikkia näitä kannattaa seurata aktiivisesti, jotta 

tietää mitä tapahtuu ja missä. Tapahtumien ja koulutusten tarjonta voi olla runsasta ja niihin ilmoittautuminen voi välillä 

hiukan sekavaakin (Mikä koulutus on minulle? Voinko mennä toisen kamarin koulutukseen?) . Muista siis aina kysyä, sillä 

tyhmiä kysymyksiä ei olekaan ja kaikki vastaavat ja auttavat mielellään. 

 

ALUE-, KANSALLISET- JA KANSAINVÄLISET KOKOUKSET, TAPAHTUMAT JA 
KOULUTUKSET 

ALUEELLISET JA KANSALLISET  

 

Oman alueemme 24 kamaria muodostavat alueen (Alue A), jolla järjestetään vuosittain 

vuosi- ja vaalikokous sekä paljon monipuolisia koulutuksia. Kansallisella tasolla 

järjestetään suomen 70 kamarin vuosi- ja vaalikokous ja myös erilaisia virallisia JC-

koulutuksia. Näissä kokouksissa pääset verkostoitumaan muiden kamarilaisten kanssa, 

osallistumaan huippukoulutuksiin, haastamaan ja kehittämään itseäsi sekä juhlimaan 

upeisiin ilta- ja palkinto gaaloihin.   

 

Alue ja kansallisiin kokouksiin rekisteröidytään sähköisen lomakkeen kautta. Ensimmäisiin kokouksiin rekisteröityminen voi 

olla haastavaa (lomakkeessa voi olla jos jonkin näköistä lyhennettä tms.). Kysy siis kummiltasi, puheenjohtajalta tai joltain 

muulta JC-kaverilta apuja.  Kun päätät lähteä alue ja kansallisiin kokouksiin, muista kysellä kimppakyytejä ja tarvittaessa 

huonekaveria.  

 

Viikonlopun kestävä kokous alkaa yleensä perjantaina iltana 

tulojuhlalla ja jo päivällä saattaa olla joitakin virallisia JC-

koulutuksia, pj-kokouksia, vaalitoimikunnan tenttejä tms., mutta 

nämä eivät yleensä koske koejäseniä. Saapuessasi kokouspaikalle 

saat kaulaasi badgen sekä kokouskassin joista löytyvät viikonlopun 

aikataulut + muuta kokoukseen liittyvää.  Lauantaina aamuvirkut 

voivat joissakin kokouksissa lähteä 5:55 aamulenkille, muiden 

aamu alkaa yleensä aamupalalla ja yhdeksän maissa starttaa itse 

ohjelma. Tarjolla on koulutuksia, key note speakereitä, trade show 

alue, yms. Yleensä ohjelmaa on niin paljon, että kaikkeen mihin 

haluaisi, ei kerkeä osallistumaan. 

 

Kokouksissa järjestetään myös avec-ohjelmaa sekä lastenohjelmaa, joten kokoustamaan voi lähteä vaikka koko perheen 

voimin. Avecit voivat halutessaan osallistua myös koulutuksiin yms. JC-ohjelmaan.  Lauantai huipentuu illalla iltagaalaan, 

jonka pukukoodi on smokki/tummapuku ja naisilla pitkä iltapuku. Kunnioitathan tätä pukukoodia ja mikäli et ole varma 

onko pukusi soveltuva, kysy asiasta. 
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Vihdin puheenjohtaja on perinteisesti pitänyt ennen gaalaa ”Vihti skumpat”. 

Varauduthan siis olemaan pj:n majoituspaikassa jo (paikasta riippuen) tuntia-

puolta ennen gaalan alkua. Kilistämme lasillisen, käädytämme puheenjohtajamme 

ja siirrymme yhdessä gaalaan nauttimaan kolmen lajin illallisen, seuraamaan 

palkintojen jakoa ja muuta ohjelmaa sekä tanssimaan usein huippu muusikoiden 

säestyksellä. 

 

Sunnuntai aamupäivällä kaikki ovatkin sitten pirteinä kokoustamassa ennen 

kotiinlähtö. Myös koejäsenet voivat osallistua virallisiin kokouksiin. 

 

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET 

 

JCI järjestää joka vuosi jossain päin maailmaa maailman- ja eurooppakokoukseen. 

Näihin kokouksiin tulee JC:itä ympäri maailmaa. Kansainvälisissä kokouksissa 

järjestetään virallisia JCI koulutuksia ja erilaisia tapahtumia ja tulo- sekä iltajuhlia, 

jotka ovat loistavia tilaisuuksia saada uusia ystäviä ja verkostoitua ympäri maailmaa. 

Kansainväliset kokoukset huipentuvat lauantain gaalailtaan.  

 

Eurooppakokous järjestetään kesäkuussa ja maailmankokous marraskuussa. Kysele 

ajoissa reissu kavereita omasta kamarista. Monesti voidaan olla esim. vuokraamassa 

yhteistä asuntoa isolla porukalla kokouskohteesta, tai ainakin menossa yhtä matkaa. 

Kansainväliset kokoukset ovat upeita tilaisuuksia päästä paikkoihin ja tapahtumiin 

joihin ei muuten pääsisi/tuli lähdettyä.  

 

 

 

 

Kaikkia näitä ikimuistoisia reissuja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin muistellaan vielä 

vuosien päästä, lähde siis mukaan keräämään elinikäisiä muistoja :) 

 
 



 

 

 

 
6 (13) 

 

 

USKALLA 
HAASTAA ITSESI! 

Vihdin Nuorkauppakamari ry 
PL 8, 03101 NUMMELA  •  www.jcivihti.com 

 

MITEN VOIT HYÖDYNTÄÄ NUORKAUPPAKAMARI TOIMINTAA 

Kansainvälisiä mahdollisuuksia 

Olemme osa yli 100 maassa toimivaa Junior Chamber Internationalia. Suuret määrät nuorkauppakamarilaisia matkustaa 

vuosittain alueellisiin (esim. Eurooppa-) ja maailmankokouksiin. Parhaimmillaan maailmankokouksessa saattaa olla yli 10.000 

osallistujaa ja Suomestakin satoja. Lisäksi monilla paikallisilla kamareilla on ystävyys-, eli ns. twinning-kamareita eri puolilla 

maailmaa. Missä tahansa kohtaatkin nuorkauppakamarilaisen, on teillä aina yhteinen harrastus, mikä helpottaa 

ystävystymistä, liikesuhteita ja verkostoitumista. 

 

Kehittyä johtajana 

Johtajuuteen kouluttaudutaan nuorkauppakamarissa ottamalla vastuita erilaisissa tehtävissä. Luottamustehtävät esimerkiksi 

kamarin hallituksessa, tai projekteissa kestävät vain vuoden. Ajatus on, että joka vuosi mennään ylöspäin ja kerätään 

vuosittain vaihtuvia johtajuuskokemuksia ja kasvetaan turvallisessa ympäristössä johtajuuteen. Haasteena on ihmisten 

johtaminen harrastustoiminnassa. 

 

Koulutusta edullisesti 

Nuorkauppakamarit järjestävät sekä paikallisella, että kansallisella tasolla erilaisia koulutustilaisuuksia. Ne voivat olla 

yritysvierailuja, luentoja erilaisista aiheista, tai vaikkapa esiintymiskoulutusta. Kouluttajat löytyvät yleensä omista 

verkostoista ja siksi koulutukset ovat yleensä maksuttomia. Nuorkauppakamarissa kannustetaan myös kouluttajana 

kehittymiseen, mihin on rakennettu selkeät koulutusohjelmat. 

 

Kontaktiverkostoja 

Viisituhatta suomalaista muodostaa oman verkostonsa, missä tavataan erilaisissa yhteyksissä, tehdään yhdessä projekteja ja 

verkostoidutaan. Jäsenet edustavat erilaisia ammattikuntia ja omaa verkostoa hyödynnetään esimerkiksi rekrytointi- ja 

hankintatilanteissa. Nuorkauppakamarissa tärkeää on myös ystävyys ja vuosien aikana syntyneet suhteet. 

 

Mahdollisuuden vaikuttaa elinympäristöösi 

Nuorkauppakamari on poliittisesti sitoutumaton ja se vaikuttaa järjestönä yhteiskuntaan juuri johtajuutta kehittämällä. 

Parempi johtajuus on yhteiskunnan menestystekijöitä, lisäksi nuorkauppakamari nostaa positiivisia esimerkkejä esiin 

projektiensa kautta esim. Vuoden Nuori Menestyjä (TOYP), Vuoden Nuori Johtaja, Tuottava Idea, jne. 

 

Kannustusta yrittäjyyteen 

Nuorkauppakamarilaisista reilu neljännes on yrittäjiä. Yrittäjyyteen kannustetaan ja se nähdään suomalaisen talouselämän 

yhtenä perustana. Nuorkauppakamarilaisista löytyy yrittäjien lisäksi monien eri alojen päättäjiä, asiantuntijoita ja vaikuttajia. 

Kaikki ovat siis tervetulleita. 
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Kehittyä puhujana ja esiintyjänä 

Kamaritoiminassa pääset harjoittelemaan puhumista ja esiintymistä 

Monille yleisön edessä puhuminen on kuin tervanjuontia, jota vältellään kaikin mahdollisin tavoin. Kamaritoiminnassa pääset 

haastamaan itsesi oppimaan ja jonain päivänä jopa nauttimaan esiintymisestä ja puhumisesta. Tarjoamme turvallisen 

ympäristön ja positiivisen hengen tämän monelle vaikean asian oppimiseen. Ota siis haaste vastaan ja astu askel yleisön 

eteen. Tässä pelissä et voi kun voittaa! 

Vaikuta ja vakuuta – esitystaidon koulutus 

Vakuuta & Vaikuta -esitystaidon koulutuksessa opitaan ja kehitytään tekemällä. Koulutus antaa eväitä niin esityksen 

suunnitteluun kuin itse esitystilanteeseen. Osallistujat harjoittelevat esitykseen valmistautumista tutustumalla muun muassa 

esityksen rakenteeseen sekä kirkastamalla aihevalintaa ja esityksen tavoitetta. Lisäksi käydään läpi, miten yleisö tulee 

huomioida esityksessä vaikuttavuuden maksimoimiseksi. Yleisön edessä vakuuttaminen muodostuu esittäjän olemuksesta, 

eloisasta kielenkäytöstä sekä eleistä ja esityksen elävöittämisestä. Vakuuttamisen tukena on esiintymisvarmuuden 

vahvistaminen. 

 

Puhekilpailut 

 

Kamareissa järjestetään keväällä vuosikokouksissa puhekilpailuja, joiden voittajat edustavat 

omaa kamaria alueen puhekilpailussa, alueen puhekilpailun voittaja kansallisessa kilpailussa 

jne. Puhekilpailun tarkoitus on kehittää yksilön esiintymistaitoja ja antaa itseluottamusta 

yleisön edessä toimimiseen. Kilpailijoiden kehittymisen lisäksi tavoitteena on opettaa 

tuomaristoa analysoimaan esiintymisiä ja kasvattamaan oikeudenmukaista arviointikykyä. 

Nämä tavoitteet saavutetaan pyrkimällä kannustamaan ja opastamaan kilpailijoita rehdisti.  

 

Kehittymistavoitteen toteutumiseksi suositellaan, että kilpailun jälkeen järjestetään 

kilpailijoille tilaisuus, jossa tuomariston puheenjohtaja vastaa asiallisen ja rakentavan 

palautteen jakamisesta. 

 

Kuvassa Vihdin kamarin puhekilpailun kiertopalkinto. 

 

Onnea kilpailuun ja itsesi kehittämiseen! 

 

Depatti 

Sivistyssanakirjan mukaan debatti on julkinen väittely, polemiikki tai kiivas keskustelu. Todellisuudessa debatti on taitolaji, 

joka jokaisen suomalaisen tulisi omaksua 

Debattikilpailussa väitellään lyhyen valmistautumisen jälkeen kolmen hengen 

joukkueiden kesken armoa antamatta, sanan säilällä sivaltaen. Debatti on 

nopean oivaltamisen ja älykkään dialogin juhlaa. Debatti on argumentointia. 

Debatti on taito, jonka liian harva suomalainen hallitsee. Älykäs, nopea ja toista 

kunnioittava väittely kuitenkin kiinnostaa: väittelyiltamat keräävät salit täyteen.  
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Suomen Nuorkauppakamareiden depatin SM-kilpailu järjestetään perinteisellä CUP-systeemillä. Alkusarjat mittelöidään 

kevään aikana eri paikkakunnilla, semifinaalit kisataan syksyn aikana aluevaalikokouksissa ja SM-kilpailu huipentuu finaaliin 

syksyn kansallisessa vaalikokouksessa. 

 

KOEJÄSENESTÄ JÄSENEKSI 

JÄSENEKSI VALITTAVALTA EDELLYTETÄÄN OSALLISTUMISTA SEURAAVIIN 

 

� koejäsenkoulutukseen (START-koulutus), 

� kamarin / alueen projektiin, 

� kamarin kuukausikokoukseen, 

� alue-, kansalliseen tai kansainväliseen kokoukseen, 

 

Näiden lisäksi hänen tulee kirjoittaa jäsentiedotteeseen esittely itsestään. 

 

Koejäsenten START- koulutus järjestetään joko omassa kamarissa, tai voit osallistua jonkin lähikamariin STARTtiin. Tässä 

koulutuksessa opit perustietoja kamaritoiminnasta. Koulutuksista ja niiden ajankohdista saat tietoa esim. oman kamarin 

koulutusvastaavalta (IND). 

 

Lähtemällä mukaan oman kamarin projekteihin ja toimintaa pääset nopeasti mukaan porukkaan ja tekemisen meininkiin. 

Ilmoita reippaasti halukkuutesi olla mukana projekteissa.  

 

Kamarin kuukausitapahtumista ilmoitetaan eHiiCeessä ja kamarin facebook-sivuilla, ilmoittautumiset oman kamarin 

tapahtumiin tapahtuu yleensä info@jcivihti.com osoitteeseen, ellei muuta mainita.  

 

 

Muista kysyä mikäli tapahtumiin ilmoittautumisissa tms. on jotain epäselvää. 
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JCI-ETIKETTI – LYHYT OPPIMÄÄRÄ 

ETIKETTI = seura- ja työelämän, sekä yhteiskunnallisen että yksilö- ja perhetasolla tapahtuvan, muodollisuus-ja 

virallisuusasteeltaan vaihtelevan toiminnanyleisesti hyväksytyt tavat ja traditiot. Muotojen noudattamisella keskeinen 

merkitys rutiinia helpottavana tekijänä. 

 

Etiketti ei ole “tapakulttuurin rikoslaki”, hienostelun väline eikä nöyryytysjärjestelmä, vaan joustavaksi tarkoitettu 

suosituskokoelma, jota pyritään noudattamaan terveellä järjellä ja aseman mukaisella tunnollisuudella. 

Muoti ja tyyli(kkyys) ovat kaksi eri asiaa. Ne seuraavat etikettiä. Ei ole pakko olla muodikas tai (jonkun määritelmän 

mukaisesti) tyylikäs. Sekä protokolla että etiketti perustuvat vuosituhansien aikana, kulloisessakin kulttuurissa ja yhteisössä 

syntyneisiin hyväksyttyihin periaatteisiin ja normeihin. 

 

JCI-etiketti – Mitä se on? 

Uutena jäsenenä voi eteen osua omituisia tapoja, jotka voivat jopa hätkähdyttää. JC-konkarina olet jo tottunut tapoihimme, 

ja toimimme kaikki niiden mukaisesti. 

 

Seuraavassa käymme lyhyesti läpi myös JCI-etiketin tapoja: 

 

Tervehtiminen 

Tervehtiminen on meille normaalia toimintaa jokapäiväisessä elämässä. Hyvin tyypillistä on, että ensimmäisellä kerralla 

kätellään ja uudelleen tavatessa halataan. Älä siis ylläty, jos joku uusi JC-tuttavuus halaa sinua jo ensimmäisellä kerralla 

tavatessanne! 

 

Pukeutuminen 

Pukeutumisella arvostat isäntää. Näillä säännöillä pärjäät JCI-kentällä varmasti, mutta seuraathan aina myös järjestäjän 

antamia pukukoodeja. 

 

Kamarissa 

• Kokous business/vapaa 

• Iltajuhla smokki tai tummapuku 

 

Alue- ja kansalliset kokoukset 

• Tulojuhla vapaa/teema 

• Kokous business/vapaa 

• Iltajuhla smokki tai tummapuku 

 

Kansainväliset kokoukset 

• Avajaiset kansallispuku/tumma puku 

• Tulojuhla tumma puku/business 

• Isäntämaan ilta business/vapaa 

• International nights vapaa/Suomi-aiheinen 

• Kokous/koulutukset business/vapaa 

• Iltajuhla smokki tai tumma puku 
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KÄYTTÄYTYMINEN 
 
Ensivaikutelma voi antaa jopa lähtemättömän jäljen, jota on vaikeaa muuttaa muuksi. Tilannetaju kannattaa muistaa. Mieti, 

ketä edustat ja miten. Oli ratkaisu ja valinta mikä hyvänsä, on tärkeää olla tietoinen siitä, mitä ja miksi viestii. Muistathan, 

että 90 % viestinnästä on sanatonta! Sinulla on mahdollisuus olla muun muassa oikaisemassa maailmalla Suomesta ja 

suomalaisista liikkuvia harhakäsityksiä – tai olla tukemassa niitä. 

 

 Pinssin käyttö 

Toivomme, että käytät jäsenpinssiä aina! – Niin kaikissa JCI-tilaisuuksissa kuin työelämässäkin. HUOM! Pinssi kiinnitetään 

aina sydämen puolelle, eli vasemmalle. Juhlapukeutumisessa käytetään vain pientä kullanväristä juhlapinssiä, jos sellaisen 

omistaa. Senaattorit kantavat pinssiään myös juhlapukeutumisessa. 

 

Erilaisia pinssejä 

Kultapohjaiset: kansallinen (NOM) ja kansainvälinen taso 

Hopeapohjaiset: kamaritaso (LOM) 

Muita pinssejä: Phil Pugsley Patron ns. patruunapinssi, jota käytetään myös juhlapukeutumisessa. 

 

HUOM! IPP saa käyttää koko jäljellä olevan JCI toiminta-ajan IPP-pinssiä, mikäli se on viimeisin ”korkein virka”. 

Kunniajäsen saa käyttää viimeisimmän ”korkeimman viran” pinssiä tai vastaavasti Uupunut kukko-, Past JC- tai Kunniajäsen-

pinssiä, joita ei enää valmisteta. 

 

Badgen eli nimilapun käyttö 

Badgea käytetään niin Suomessa kuin kansainväliselläkin tasolla aina kokouksissa (ei kuitenkaan iltajuhlassa). Käytä 

kokousjärjestäjän badgea koko ajan, sillä se on ns. sisäänpääsylippusi tilaisuuksiin. 

 

GoldenBadge (entinen BlueBatch) 

 

GoldenBadge on hallituksen ja kansallisten projektipäälliköiden nimilappu Suomessa. Badgeja ei käytetä kansainvälisissä 

kokouksissa. Siellä niitä käyttävät vain JCI:n hallituksen jäsenet.   NP saa käyttää ko. nimilappua myös ko. vuoden jälkeen. 

 

SilverBadge 

Puheenjohtajat ja aluevirkailijat käyttävät Suomessa hopeanvärisiä badgeja. HUOM! Badge kiinnitetään kättelykäden 

puolelle eli oikealle. 

 

Käätyjen käyttö 

Käätyjä käytetään aina tumman puvun kanssa niin kamarin omissa, kansallisen tason, kuin muidenkin kamareiden 

tilaisuuksissa. Käädyillä kunnioitat isäntää. Käädyt tulee riisua viimeistään klo 24.00. HUOM! Varsinkin naispuoliset 

puheenjohtajat: Käätyjä ei saa kantaa paljaalla iholla! Kansainvälisissä kokouksissa ainoastaan maan edustajat (NP:t) saavat 

käyttää JCI World Presidentin lisäksi käätyjä. 
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Ribbonin käyttö 

Kansainvälisillä kentillä JCI haluaa tuoda ribbonien käytöllä määrättyjä henkilöitä esille kansainvälisten kokousten aikana. 

Yleisin ribbon on senaattoreilla (keltainen). Muita ovat lisäksi Foundation Members (esimerkiksi Phil Pugsley Patron -

rahastoon lahjoittaneet henkilöt) jne. Myös kamareiden puheenjohtajilla ja ensikertalaisilla ovat omat ribboninsa. Ribbonin 

saat rekisteröitymispisteestä tai JCI Officesta (toimistosta) kokouspaikalla, jos olet sellaiseen oikeutettu. 

 

Käyntikortit 

Älä unohda käyntikortteja kotiin. Kokouksissa on hyvä mahdollisuus tavata myös sopivia businesskontakteja. Kansainväliset 

kokoukset: Useissa maissa käyntikorttien vaihto on paljon suuremmassa arvossa kuin meillä. Mikäli mahdollista, painata 

käyntikorttisi englanniksi tai esimerkiksi isäntämaan kielellä. Menettele näin erityisesti, jos toivot business-kontakteja. Kun 

vastaanotat käyntikortin, älä laita sitä heti taskuusi, vaan katso sitä osoittaaksesi, että pidät sitä arvossa. Voit myös tehdä 

kortin kääntöpuolelle muistiinpanon ko. henkilöstä, jotta muistat myöhemmin, kenestä oli kysymys. Kysy kamarikortteja 

kamarisi puheenjohtajalta. JCI-käyntikorttipohjat ovat saatavissa JC-Intrassa. 

 

JCI-Matrikkeli 

Kansallinen matrikkeli on tarkoitettu jokaisen jäsenen käyttöön. Pyydä omasi kamarisi puheenjohtajalta. Matrikkelitietoja ei 

saa ilman Keskusliiton lupaa käyttää muuhun kuin nuorkauppakamaritoimintaan/-tarkoituksiin. 

 

Palkinnot 

Nuorkauppakamaritoiminnassa palkitaan kamareita ja jäseniä eri tasoilla. Kansallisella tasolla sopivista projekteista, tai 

henkilöistä tehdään palkintohakemuksia, joista kansallinen palkintoraati valitsee voittajat. Alueilla tapa vaihtelee. Palkintoja 

joko haetaan, tai jaetaan. Useilla alueilla aluejohtaja päättää palkinnonsaajista. Myös kamareissa tavat vaihtelevat. 

Kamarissa voi olla myös haettavia, jaettavia ja eri kokoonpanoilla päätettäviä palkintoja. Kansainvälisissä palkinnoissa (niin 

Eurooppa- kuin maailmanpalkinnotkin) toimitaan hakemusten ja kansainvälisen palkintotuomaroinnin kautta. Palkinnot 

jaetaan vuosittain Eurooppa- ja Maailmankokouksessa. 

 

Kansalliset ehdokkaat 

Kansalliset ehdokkaat (SNKK:n hallitusvirat) kampanjoivat syksyisin näkyvästi ympäri Suomen. Virkaansa heidät äänestävät 

kamareiden puheenjohtajat. Vaalikokouksessa ehdokkaat erottuvat ehdokasnauhoilla tai ehdokasbadgella. He ovat tiukan 

tarkkailun alla aina äänestykseen asti. Vuosittain valittava kansallinen vaalilautakunta arvioi ja valmentaa ehdokkaat.  

 

Kantakortti 

Jokaisen jäsenen tulee itse ylläpitää kantakorttiaan OnlineMatrikkelin kautta. Olet siitä itse vastuussa! Suositeltavaa on pitää 

myös omaa rinnakkaisversiota omalla koneella, kaiken varalta. Ajan tasalla olevilla OnlineMatrikkelin tiedoilla varmistat myös 

JCI-postin perilletulon. 
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SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N VIRALLISET LYHENTEET 

LYHENTEITÄ ON PALJON JA NIIDEN OPPIMINEN VIE HETKEN, MUTTA ÄLÄ HUOLESTU, TÄMÄ HALTIJAKIELI ON 
NOPEAA OPPIA JA KOHTA PUHUT SITÄ ITSEKIN IHAN HUOMAAMATTASI 

Jäsenyhdistysten nimet ovat ns. erisnimiä, joten nuorkauppakamari kirjoitetaan isolla. Rekisteröity yhdistys = ry (ilman 

pistettä) eli Vihdin Nuorkauppakamari ry 

 

Esimerkiksi: 

 

Suomen Nuorkauppakamarit ry (SNKK) – ruotsiksi Finlands Juniorhandelskamrar rf (FJHK) 

Vihdin Nuorkauppakamari ry (Vihdin Nkk) – jäsenyhdistys (NKK) 

Muussa tekstiyhteydessä kirjoitettaessa nuorkauppakamaritoiminnasta, kirjoitetaan sana ’nuorkauppakamari’ pienellä. 

 

Koulutusten nimien oikeinkirjoitus 

PRES-Akatemia 

Johtajuusakatemia 

Strategia! 

Start 

Hallitusakatemia 

JCI Presenter 

JCI Trainer 

JCI Designer 

JCI Admin 

JCI Achieve 

JCI Head Trainer 

 

Virkojen lyhenteet ja oikeinkirjoitus 

Virat lyhennetään kapitaalikirjaimin, koska ne on lyhennetty yksittäisten sanojen alkukirjaimista. Poikkeuksena 

paikallistasolla PRES, SECY ja TREAS, jotka myös kirjoitetaan kapitaalikirjaimin. 

 

Paikalliset virat ja termit 

LOM  Local Organisation Member  Paikallisjärjestö 

IPP  Immediate Past President  Edellinen puheenjohtaja   

PRES  President  Puheenjohtaja 

COM Community  Yhteiskuntalohko/projektit 

IND  Individual  Yksilölohko, koulutus 

LOM  Local Organisation Member  Yhdistyslohko, tapahtumat 

INT  International  Kansainvälisten asioiden lohko 

IPRO  International Public Relation Officer  Kansainvälinen suhdetoimintavirkailija 

SECY  Secretary  Sihteeri 

TREAS  Treasurer  Rahastonhoitaja 

LIO  Local Information Officer  Tiedottaja 
BUS  Business Liikesuhdetoiminta 
LMM  Local Marketing Manager  Paikallinen markkinoija 

MC  Master of Ceremonies Klubimestari 
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Alueelliset virat ja termit 

VP Vice President Aluejohtaja 

RIO  Regional Information Officer  Alueviestintäpäällikkö 

RC  Regional Coordinator  Aluekoordinaattori 

RS  Regional Secretary  Aluesihteeri 

RMM  Regional Marketing Manager  Aluemyyntipäällikkö 

R-BUS   Regional Business Manager  Aluemarkkinointipäällikkö 

R-LOM  Regional Organisation Manager  Aluetapahtumapäällikkö 

Kansalliset virat ja termit 

NOM  National Organisation Member  Kansallinen keskusjärjestö 

NP      National President  Kansallinen puheenjohtaja 

NPP  National Past President  Edellinen kansallinen puheenjohtaja 

DP  Deputy President  Varapuheenjohtaja 

EVP  Executive Vice President  Kehitysjohtaja 

CD  Communications Director  Viestintäjohtaja 

TD  Training Director  Koulutusjohtaja 

NT  National Treasurer  Talousjohtaja 

VP  Vice President  Aluejohtaja 

CEA  Chief Executive Assistant  Johdon assistentti 

GLC  General Legal Councel  Lainopillinen neuvonantaja 

NPL  National Project Leader  Kansallinen projektipäällikkö 

ND  National Director  Kansallinen päällikkö 

NIO  National Information Officer  Tiedottaja 

NMM  National Marketing Manager  Markkinointipäällikkö 

ND IT  National Information TechnologyTietohallintopäällikkö 

MD  Managing DirectorToimitusjohtaja 

Kansainväliset virat ja termit 

WP   JCI President  Maailmanpresidentti 

JCI  Junior Chamber International  Nuorkauppakamarien kattojärjestö 

EC  European Conference  Eurooppakokous 

WC  World Congress  Maailmankokous 

COC  Conference Organizing Committee  Kokousjärjestäjä 

Muuta 

JC   jäsenyhdistyksen henkilöjäsen 

pj-kokous  Puheenjohtajakokous 

TVK   Työvaliokunta 

KL   Keskusliitto 

 


