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Esipuhe
Luet JCI-kokousmatkaajan opasta – tietopakettia, joka pyrkii valottamaan nuorkauppakamareiden kansainvälisiä kokouksia ja mahdollisuuksia. Tämä julkaisu avaa kokousmatkailua
nimenomaan JCI:n näkökulmasta, kuten eri termejä ja käytänteitä. Muista myös tutustua
kohdemaan matkaohjeistukseen, mm. mahdollisten rokotusten ja viisumien sekä yleisten
matkasuositusten ja -ohjeiden osalta. Hoida vakuutusasiasi kuntoon ja pakkaa mukaan reilusti
maalaisjärkeä ja avointa mieltä.
Pääkokouksia ovat Eurooppakokous (touko-kesäkuussa) ja maailmankokous (loka-marraskuussa).
Lisäksi muiden maanosien (AMEC, ASPAC ja Americas) kokouksiin lähtee usein myös
suomalaisia. Myös muita pienempiä konferensseja järjestetään, joten kannattaa aktiivisesti itse
seurata kiinnostavien maiden tapahtumia. Olet tervetullut osallistumaan minkä tahansa maan
kansalliseen kokoukseen ja alueellisiin kokouksiin. Niiden lisäksi järjestetään monenlaisia
hyödyllisiä ja hauskoja tapahtumia ja koulutuksia ympäri maailman.
Elämyksellisiä kokousmatkoja!

JCI Mission:
“To provide development opportunities
that empower young people to create positive change.”
SNKK missio:
”Vauhditamme jäsentemme menestystä työelämässä.”
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1. Kansainvälisyys Nuorkauppakamarissa
1.1. Miksi kansainvälistyä
Kansainväliseen kokoukseen ja kansainvälistymiseen liittyy jäsenten keskuudessa selvästi
kaikkialla maailmassa kaksi eri tunnetta: toisaalta epäily siitä, kannattaako rahaa ja lomapäiviä
käyttää JC-matkaan ja toisaalta harmi siitä, ettei ole aikaisemmin lähtenyt tutustumaan
kansainvälisille kentille. Ensimmäisen kysymyksen esittävät vain ne, jotka eivät ole koskaan
osallistuneet ja toisen esittävät ensikertalaiset, jotka huomaavat, että kansainvälinen JCI-toiminta
ja sen tuomat tilaisuudet kuuluvat tämän järjestön parhaimpaan antiin!
Kansainvälinen toiminta on yksi mahdollisuusalue, joka tuo uusia ulottuvuuksia ja työelämätaitoja.
Osallistuminen kansainvälisiin tapahtumiin antaa sinulle uutta väriä ja sisältöä elämään ja pohjaa
uusille arvioille ja arvoille. Verkostosi laajenee, maailma pienenee ja samalla sen merkitys
muuttuu. Seuraat uutisiakin eri tavalla, sillä sinulla on samanhenkisiä ystäviä kaikkialla
maailmassa. Kielitaitosi kehittyy, totut matkustamaan ja keskustelemaan monipuolisesti eri
asioista. Sinulla on myös mahdollisuus saada kullanarvoisia liikesuhteita tai vaikkapa vaihtokoti
kesäloman ajaksi. Sinusta tulee maailman kansalainen ja pääset tutustumaan vieraisiin
kulttuureihin ja tapoihin syvemmin kuin monella muulla matkalla.
Muista, että inhimillinen kanssakäyminen toimii rotaatioperiaatteella: mitä enemmän annat, sitä
enemmän saat ja vice versa. Ole rohkea ja ennakkoluuloton, mutta muista ottaa huomioon
kulttuurierot ja kunnioittaa niitä. Älä arista omasta mielestäsi heikkoa kielitaitoasi. Tärkeintä ei ole
täydellinen kielioppi vaan ymmärretyksi tuleminen. Suomen peruskoulun tuoma englannin kielen
taso on huomattavasti korkeampi kuin monen muun maan – siis suu auki ja sanoja ulos! Ja kun
kielen taito loppuu, niin kädet ja elekieli avuksi.

1.2. Mitä kokousosallistuminen käytännössä tarkoittaa?
Kansainvälisen kokouksen osallistumiseen on monta lähestymistapaa, aivan kuten
kansallisissakin. Jotkut heräävät aamukahdeksalta koulutukseen ja hyödyntävät kokouksen
koulutusmahdollisuuksia täysillä. Toiset sopivat mahdollisimmat monet business-treffit ja
panostavat verkostoitumiseen. Toisia taas kiinnostaa kokouksen oheisohjelma tai puhujat

enemmän ja toiset haluavat nauttia kansainvälisen debatti- ja puhekilpailun tasosta.
Osa haluaa mieluummin tutustua muiden maiden jiiceihin iltajuhlapainotteisesti. Joku ui
kuin kala vedessä henkilöstä toiseen vaihtamassa pinssejä ja heittämässä läppää, toinen
nauttii menosta oman maan porukassa ja kolmas viihtyy parhaiten omassa seurassaan.
Oikeaa tapaa ei ole vaan jokainen saa itse valita itselleen sopivan osallistumistavan. Mitään
ei ole pakko tehdä, mutta kuten nuorkauppakamaritoiminnassa yleisestikin, kannattaa
haastaa itsensä, laittaa itsensä likoon ja astua sinne epämukavuusalueelle. Kukaan ei
kuitenkaan koskaan jää yksin, seuraa ja apua löytyy aina.
Ohjelmatarjonta on runsas. Tutustu kokousohjelmaan etukäteen ja tee itsellesi oma aikataulu.
Suunnittelua helpottaa JCI Events -sovellus, jonka voit ladata älypuhelimesi sovelluskaupasta.
Hoida myös etukäteen ilmoittautumiset ennakkoilmoittautumista vaativiin koulutuksiin, joihin haluat
osallistua.

1.3. Matkajärjestelyt
Jokainen kokousosallistuja varaa itse matkansa ja majoituksensa sekä hoitaa oman
rekisteröitymisensä. Kokousjärjestäjän sivuilta löytyy tietoa rekisteröintiin liittyen ja yleensä myös
majoitusvaihtoehtoja eri hintaluokissa. Osallistuja vastaa myös itse matkalle tarvittavista
asiakirjoista (esim. viisumi, matkavakuutus). SNKK on perinteisesti sopinut matkapaketista
matkatoimiston kanssa, mutta vähäisen kysynnän vuoksi tästä käytännöstä on luovuttu. Vuonna
2018 saattaa tulla tarjolle matkapaketti Intian maailmankokoukseen. Voit aina kääntyä
kansainvälisyyspäällikön puoleen, jos sinulla on kysymyksiä matkaan liittyen.
Kv-kokouksille perustetaan oma Facebook-ryhmä Suomen delegaatiolle. Ryhmän nimi on muotoa
JCI Finland @ EC Riga / JCI Finland @ WC Goa ja se on avoin kaikille kansainvälisestä
kokouksesta kiinnostuneille SNKK:n jäsenille. Ryhmissä voi keskustella matkajärjestelyista tai
vaikkapa kimppamajoituksesta ja suunnitella kokousosallistumista yhdessä muiden suomalaisten
kanssa. Yleisesti kansainvälisistä asioista voi keskustella JCI Team Finlandia -ryhmässä.

2. Team Finlandia Suomen delegaation tukena
SNKK valitsee vuosittain kansainvälisyyspäällikön (NO-INT). Hän kerää ympärilleen työryhmän,
jota kutsutaan nimellä Team Finlandia. Sen tehtävänä on markkinoida Eurooppa- ja
maailmankokousta suomalaisille jiiceille sekä pitää huolta Suomen delegaatiosta kansainvälisissä
kokouksissa.
Jos olet kiinnostunut kansainvälisestä toiminnasta, ota yhteyttä kansalliseen
kansainvälisyyspäällikköön. Team Finlandia on loistava tapa kerätä elämyksiä, kokemuksia ja
kontakteja kansainvälisessä JCImaailmassa! Team Finlandia ei ole mikään suljettu ryhmä, johon
pääsee vain harvat ja valitut, vaan kaikille kv-henkisille jiiceille avoin foorumi. Tietyillä henkilöillä on
nimetyt vastuualueet Team Finlandiassa, mutta kaikki ovat tervetulleita mukaan verkostoitumaan
samanhenkisten ihmisten kanssa.
Team Finlandia huolehtii mm. seuraavista asioista:
- Eurooppa- ja maailmankokousten markkinointi suomalaisille jäsenille ja senaattoreille
- Kokouksiin, ohjelmiin, järjestelyihin ja kohdepaikkakuntiin liittyvä tiedottaminen
- Trade Show -kumppanuuksien (JCI Diamond) koordinointi ja osastojen varaukset
- Yhteydenpito kokousjärjestäjiin

-

Kokouspaikkojen ja -järjestelyjen tarkastaminen etukäteen (Site Inspection)
JCI Finland -tuotemyynti (Team Finlandia -hupparit, paidat, kaulanauhat jne.)
Suomen delegaation järjestämien tilaisuuksien tilavaraukset ja organisointi, esim. Suomi
get together ja NP cocktails
Suomen liput avajaisiin ja palkintogaalaan
Kohtauspaikan järjestäminen suomalaisille kokousosallistujille eli Team Finlandia
-ständi (jos osasto on)
Yhteydenpito kokouksiin osallistuviin suomalaisiin mm. tekstiviestein / whatsapp-viestein
JCI Finland Shopin ylläpitäminen, kauppa löytyy osoitteesta: lyyti.in/tfshop

Kun Suomella on jotakin markkinoitavaa, esimerkiksi haetaan kansainvälisen kokouksen
järjestelyoikeuksia, tuetaan ehdokastamme kansainväliseen virkaan tai markkinoidaan jotakin
projektia, Team Finlandia on apuna markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Talkoissa
tarvitaan kuitenkin aina mukaan kaikkia kokoukseen osallistuvia suomalaisia! Varmista, että
ilmoitat rekisteröinnin yhteydessä puhelinnumeron, johon TF voi tiedottaa kokouksen aikana.

2.1. JCI Finland -tuotteet
Team Finlandia myy Suomi-aiheisia tuotteita, joista on hyötyä kokousmatkalla. Myynnissä on mm.
Team Finlandian logolla varustettuja pikeepaitoja, huppareita, tuubihuiveja, kaulanauhoja ja
pinssejä. Tuotteiden avulla muut suomalaiset on helppo tunnistaa ja pinssit ovat helppo tapa avata
keskustelu toisen maan jiiceen kanssa (lisää pinssien vaihdosta alempana).

3. Järjestömme organisaatio ja kokoukset
3.1. Junior Chamber International
Nuorkauppakamaritoiminnan käynnisti USA:ssa vuonna 1915 Henry Gissenbier ja kansainvälinen
kattojärjestö JCI perustettiin vuonna 1944 maailmanlaajuiseksi johtamiskoulutusjärjestöksi.
Suomen Nuorkauppakamarit ry on osa kansainvälistä Junior Chamber Internationalia, joka toimii
yli sadassa maassa. JCI:n kansainvälinen pääkonttori (Headquarters, HQ) sijaitsee
Chesterfieldissä, Missourissa USA:ssa, ja sen toimistossa on n. 150 työntekijää, jotka koordinoivat
JCI:n toimintaa, hallinnoivat kokonaistaloutta ja tarjoavat työkaluja jäsenistölle.
Jäsenmaiden, JCI:n luottamushenkilöiden ja vierailijoiden yhdyssiteenä toimii pysyvä sihteeristö (n.
20 henkeä) St. Louisissa, Missourissa, Yhdysvalloissa. JCI:n viralliset kielet ovat englanti, ranska,
espanja ja japani.
Nuorkauppakamarilaiset käyttävät itsestään lyhennettä JC tai JayCee. Nuorkauppakamarilla on
maailmanlaajuisesti n. 150 000 jäsentä, joita ovat olleet esimerkiksi Bill Clinton, Charles Lindbergh,
Kofi Annan, ruhtinas Albert, Jacques Chirac, Al Gore ja Howard Hughes.
JCI:lle valitaan yleensä viideksi vuodeksi pääteema, jonka alateemat vaihtelevat vuosittain.
Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. YK, UNICEF, UNCTAD, ICC, AIESEC, WHO,
UNESCO. Lisätietoja saa osoitteesta www.jci.cc.
JCI-organisaation tärkeimpiä etuja on sen kansainvälisyys: nuorkauppakamarilaisia on yli 200 000
jäsentä yli sadassa JCI-maassa ja noin 5000 kamarissa. Maantieteellisesti JCI jaetaan neljään
alueeseen: Area A eli Afrikka ja Lähi-itä (33 NOM:ia), Area B eli Aasia, Australia ja Oseania (22
NOM:ia), Area C eli Pohjois-, Keski- ja Etelä Amerikka ja Karibia (24 NOM:ia) sekä Area D eli

Eurooppa (39 NOM:ia). (NOM = kansallinen organisaatio, national organization member.)
Suurimpia JCI-maita ovat Japani, USA, Intia, Korea, Saksa, Taiwan, Filippiinit, Sveitsi,
Tunisia ja Malesia. Suomi kuuluu Euroopan merkittävimpiin JCI-maihin ja väkilukuun
suhteutettuna olemme jäsenrikkaimpia NOM:eja.
Area
Africa and the Middle East
Asia and the Pacific
The Americas
Europe
Total

National org.
34
22
23
38
117

Local org.
414
2640
725
927
4706

Members
14 346
98 741
19 832
24 925
157 844

(https://issuu.com/pedrozaraza/docs/2017_jci_impact_report_digital)

3.2. Koulutukset ympäri maailman
Kukin alue kokoontuu vuosittain touko–kesäkuussa omaan alueelliseen konferenssiinsa. Meillä
Suomessa tärkein on Eurooppakokous (EC), mutta kaikilla on oikeus osallistua joka alueen
kokoukseen.
Järjestön korkein päättävä elin on marraskuussa maailmankongressin yhteydessä kokoontuva
yleiskokous (General Assembly), jossa kullakin kansallisella keskusliitolla on edustajansa, yleensä
kansallinen puheenjohtaja (NP). Virallisissa kokouksissa kunkin maan äänimäärä riippuu ao.
keskusliiton jäsenyhdistyksen ja näiden jäsenten määrästä.
Maailmankongressi / World Congress (WC)
- pidetään vuosittain marraskuussa
- edustettuina kaikki jäsenmaat
- käsittelee toimintapolitiikkaa ja sääntömuutoksia
- valitsee hallituksen
- valitsee tulevan kongressipaikan
- hyväksyy uudet jäsenmaat
- vahvistaa seuraavan vuoden talousarvion
A, B, C tai D Area Conference (meillä European Conference, tuttavallisemmin EC)
- pidetään vuosittain touko–kesäkuussa
- edustettuina alueen (area) jäsenmaat
- GA, jossa valitaan mm. tuleva konferenssipaikka
- kaikki JCI-jäsenet saavat osallistua kaikkien alueiden konferensseihin

3.3. Nuorkauppakamaritoiminta Suomessa
Kokousmatkaajalta kysytään usein tietoja Suomesta yleisesti ja siitä, millaista
nuorkauppakamaritoimintaa meillä järjestetään. Annetaan hyvä, houkutteleva kuva maastamme.
Nuorkauppakamarilaisilla on kaikki edellytykset toimia maamme erinomaisina lähettiläinä.
Suomen Nuorkauppakamarit ry on perustettu vuonna 1957. Varsinaisia jäseniä on n. 2 200 ja
yhdessä kunniajäsenten, koejäsenten ja senaattoreiden kanssa muodostamme n. 5 000
kamarilaisen verkoston. Katto-organisaatioon (SNKK) kuuluu reilut 70 paikallista kamaria.

Tyypillistä suomalaiselle toiminnalle on
- kansainvälisesti yksi johtavista JCI-maista
- hyvä talous
- aktiivinen koulutustoiminta myös kansainvälisesti
- yhteiskuntaan suuntautuvat projektit (Tuottava Idea, Vuoden Nuori Menestyjä)
- Multitwinning -toiminnan edelläkävijä
- hyvä sisäinen tiedotustoiminta (Meriitti, jci.fi)
- perhekeskeisyys (perhetapahtumia, avec-tilaisuuksia)
- aktiivinen kokousosallistuminen kansallisesti ja kansainvälisesti

3.4. Vuosikello: Kansainväliset kokoukset ja tapahtumat
https://nuorkauppakamarit.fi/ajankohtaista/tapahtumat-2019/
Alla kooste kansainvälisistä kokouksista ja muista mielenkiintoisista vuosittaisista kv-tapahtumista.
Vienna Waltz Gala
14.-17.2.2019
Wien, Austria
Great program and the highlight of the
Vienna Waltz Gala will take place in the
Wiener Hofburg!

Beat of Berlin
__.__.2019
Berlin, Germany
Since 2009, the event has a special theme
each year to show spots of Berlin off the
beaten track.

COC Academy
__.__.2019
Estonia
Congress Organizing Committee, training for
chapters organizing national conferences.

JCI UK Leap Academy
__.9.2019
Leadership Excellence in Action Program for
participants to become better leaders.

European Capitals Meeting (ECM)
2.-5.5.2019
Greenwich, GB
Cultural event for JCI members being part of
a chapter in a European Capital.

Global Partnership Summit
__.8.2019
Unite with leaders of business, civil society
and government to explore the challenges of
our time.

JCI Africa & Middle East (AMEC)
1.-4.5.2019
Balaclava, Mauritius

Business Leadership Academy
__.__.2019
Leadership and communication in business,
negotiations, sales and marketing.

JCI European Conference (EC)
8-11.5.2019
Lyon, Ranska
JCI Americas
15.-18.5.2019
Mendoza, Argentiina
JCI Asia & Pacific (ASPAC)
19.-22.6.2019
Jeju, Etelä-Korea

International Crayfish Conference
10.-12.9.2018
Halmstad, Sweden
Traditional Swedish crayfish party arranged
by the local members as home hospitality.
International PR & Media Academy
26-29.9.2019

Learn how to promote your message by
public speaking, mass media and public
relations, social media and more.
JCI European Knowhow Transfer
7.-11.10.2018
Brussels, Belgium

Communicate directly with officials of the
European Parliament (MEPs).
Estonia Presidential Ball
29.12.18
Tallinn, Estonia
Traditional ceremonies and glamorous
surprises.

Monilla Euroopan mailla on keväisin ja syksyisin kansalliset kokoukset, kuten meillä Suomessakin.
Kokousten ja tapahtumien listaa päivitetään osoitteessa http://jcievents.com, jonne voit myös
ilmoittaa oman tapahtumasi, mihin toivoisit kv-vieraita.

4. Rekisteröityminen
Rekisteröinti maailmankokoukseen ja maanosakokouksiin tapahtuu useimmiten sivuston jci.cc
kautta, tai ainakin sitä kautta todistetaan jäsenyys ja oikeus jäsenhintaan. Mikäli sinulla ei vielä ole
sivun käyttäjätunnusta, sinun kannattaa hyvissä ajoin ennen esim. early bird - hinnan
umpeutumista luoda itsellesi jci.cc-profiili. Paikalliskamarisi puheenjohtajan tulee hyväksyä sinut
käyttäjäksi ennen kuin voit käyttää sivustoa ja tehdä rekisteröitymisen. Sivusto voi tuntua
hankalalta, kysy heti apua jos siltä tuntuu.
Tarvitset jci.cc-profiiliasi myös ilmoittautuessasi JCI:n virallisiin koulutuksiin (esim. JCI Achieve, JCI
Admin, JCI Impact), myös vaikka osallistuisit koulutuksiin Suomessa.

4.1. Rekisteröintilomakkeen täyttö
Rekisteröintilomakkeessa kysytään mm. oletko:
- Chief delegate (yleensä kansallinen puheenjohtaja tai hänen edustajansa)
- LOM president (= paikalliskamarin puheenjohtaja)
- Delegate tai member = rivijäsen
- JCI senator No = senaattori ja numero
- Potential member = koejäsen
- Guest = kutsuttu vieras
- JCI board member = kattojärjestön JCI:n virkailija
- JCI Foundation = olet tukenut JCI:n säätiötä yli 1 000 USD:n maksulla
- First timer = osallistuu ensimmäistä kertaa kansainväliseen kokoukseen. First timerseille
järjestetään yleensä First Timers -tilaisuus, jossa pääsee tutustumaan toisiin
ensikertalaisiin sekä jakamaan kokemuksia ja fiiliksiä.
LOM = Local Organization Member, eli oma kamarisi esim. JCI Helsinki
NOM = National Organization Member, eli kansallinen nuorkauppakamari, JCI Finland

4.2. Rekisteröinnin maksaminen
Helpoin (ja yhä useammin ainoa tapa) maksaa rekisteröinti on ilmoittaa luottokortin numero
rekisteröinnin yhteydessä. Joskus voit maksaa rekisteröintimaksun kokousjärjestäjän osoittamalle
tilille. Katso että maksat ajoissa, jos olet ilmoittautunut esim. halvan rekisteröintimaksun aikaan

(early bird -hinta). Huomioithan, että rekisteröintimaksun suuruus riippuu ajankohdasta,
milloin rekisteröidyt ja maksat rekisteröintisi. Yleensä käytössä on 3–4 hintaporrasta.
On myös mahdollista mennä suoraan paikan päälle ja rekisteröityä, ns. walk-in-rekisteröinti.
Tämä on kuitenkin vaihtoehdoista hankalin. On syytä huomioida, että tässä tapauksessa
rekisteröintimaksu on kaikkein korkein ja voi olla, ettei johonkin tilaisuuteen enää pääse mukaan.

4.3. Mitä rekisteröintimaksut sisältävät?
Rekisteröintimaksu sisältää konkreettisesti "badgen" (nimilapun), joka oikeuttaa sinut liikkumaan
vapaasti kaikissa kokouksen tiloissa. Ilman badgea et myöskään pääse kokoukseen liittyviin
tilaisuuksiin tai iltajuhliin (myös gaala). Maksuun sisältyy yleensä myös kokouskassi ja -materiaali.
Paikan päällä sinulla on mahdollista saada tulkkaus JCI:n virallisilla kielillä. Rekisteröinti ei pidä
sisällä VIP-vastaanottoja, jos sinua ei ole erikseen kutsuttu ko. tilaisuuteen.

5. Paikan päällä
Tullessasi kokouspaikalle, käy ensin rekisteröintipisteellä kirjautumassa sisään. Saat mukaasi
nimilapun ja yleensä myös kokouskassin, josta löydät tietoa ja usein esim. lounaslipukkeet. Mikäli
olet paikallinen puheenjohtaja voit myös pyytää LOM President -ribbonia, eli nimilappuun
kiinnitettävä tarra. Yleensä kokouskassista löytyy myös kaulanauha. Suurella osasta suomalaisista
näet kuitenkin Suomen lipulla varustettuja kaulanauhoja. Näitä saa ostaa JCI Finland shopista tai
suoraan kv-päälliköltä. Tulet myös näkemään ihmisiä, joilla on nimilapun kaulanauha täynnä
rihkamaa, lähinnä pinssejä. Kokousten aikana moni pinssi vaihtaa omistajaa, ja monen pinssin
takana on erinomainen tarina. Ne ovat mitä mainioin tapa aloittaa keskustelu uuden ihmisen
kanssa. Älä siis pelästy jos uusi ihminen tulee pinssittämään sinua. Kaulanauhoissa voi myös olla
ns. lista käydyistä kv-kokouksista, jossa jokainen palanen edustaa yhtä kokousta. Näitä palasia voi
ostaa kokouksen trade show -alueelta löytyvästä JCI Shopista. JCI Shop myy myös esim.
jäsenpinssejä ja muita JCI-tuotteita käädyistä rannekelloihin.
Kansainvälisillä kentillä käyntikortit ovat suosittuja ja huomaat että sinulta kysytään usein
käyntikorttia. Varaathan siis mukaan käyntikortteja, joko kamari- tai työpaikkasi käyntikortteja.
Myös esimerkiksi ohjelmassa mainitussa Morning show’ssa, eli päivän kick-offissa, on usein
kilpailu, jossa paikalle tultaessa jätetään käyntikortti ja show’n lopuksi arvotaan voittaja
käyntikorttinsa jättäneiden kesken. Palkintona voi olla mm. rekisteröinti seuraavaan
maailmankokoukseen.
Kokouksen ensimmäisenä päivänä suomalaisdelegaatio kokoontuu lasilliselle ns. get togetheriin,
jonnekin kokouspaikan läheisyydessä sijaitsevaan ravintolaan. Joskus tapaamme yhdessä muiden
pohjoismaiden kanssa. Ennen päätösgaalaa suomalaiset tapaavat porukalla kansallisen
puheenjohtajan kokkareissa, eli NP Cocktailseilla. Kansainvälisyyspäällikkö vastaa järjestelyistä ja
tiedottaa asiasta erikseen, joten muistathan vastata yhteystietokyselyyn, joka lähetetään ennen
kokousta. Huomaat, että tutustut myös suomalaisiin paremmin kv-kokouksessa kuin kansallisessa
kokouksessa.

5.1. Ohjelma – Mitä, missä, milloin?
Suurin osa tilaisuuksista on tarkoitettu kaikille. Ellei erikseen mainita muuta, ohjelmaan
kuuluvat mm.
- Seminaarit ja koulutukset
- Esitelmät, puheet
- Kilpailut ja pelit
- Yritysvierailut (voivat olla lisämaksullisia)
- Ohjelmassa mainitut lounaat (delegate luncheon)
- Avajaisjuhlallisuudet (opening ceremony)
- Tulojuhla (welcome party)
- Eri maiden järjestämät kansalliset juhlat (national parties / international nights)
- Palkintojenjakojuhla (awards ceremony)
- Päättäjäisgaala (Banquet & ball / Farewell ball)
- Global Village – Iltajuhla jossa eri maat esittelevät makuja ja tietoa omasta kulttuuristaan.
Tarjolla on yleensä juotavaa ja pikkupurtavaa
- JCI Official trainings, eli JCI:n viralliset koulutukset, kuten JCI Impact, JCI Achieve ja JCI
Admin. Näihin koulutuksiin vaaditaan kuitenkin ennakkoilmoittautuminen JCI:n
verkkosivujen www.jci.cc kautta sekä tietyn osallistumiskriteerin täyttyminen. Huomioithan,
että samaa koulutusta järjestetään usealla eri kielellä. Koulutuksiin kannattaa ilmoittautua
ajoissa, koska paikat loppuvat usein kesken.
- Morning show’t, eli ns. päivän kick-off
- GA, eli General Assembly (yleiskokous) jakautuu yleensä useammalle eri päivälle.
Kokousohjelmassa tarkennetaan kuhunkin yleiskokouksen istuntoon liittyvät asiat.
- Caucus meeting on JCI:n virkoihin ehdolla olevien vaalitentti WP-, EVP- ja VP-ehdokkaille
maailmankongressissa.
- Conference/Congress Site Presentation -tilaisuudessa esittäytyvät kokouspaikkahakijat.
- Keynote-puhujat – kv-kokouksissa voidaan nähdä ”kovahintaisia” puhujia, joihin yksittäisillä
kansallisilla organisaatioilla ei olisi varaa.
Eurooppa- ja maailmakokouksissa järjestetään myös oheisohjelmaa, joka on avoin kaikille mutta
usein lisämaksullista.
Jotkut tilaisuudet ovat kuitenkin tarkoitettu vain tietyille ryhmille:
- Ennen kokouksen alkua tai sen päätyttyä on tilaisuuksia, joihin on kutsuttu vain JCI:n
edustajia ja virallisia edustajia
- Candidate Training, koulutus vain JCI:n virkoihin pyrkiville
- Awards Judging tapahtumat (palkintolautakunta) vain Keskusliiton ennen kokousmatkaa
valitsemille palkintolautakunnan jäsenille
- First Timers -tilaisuudet ovat tarkoitettuja ko. kokouksen ensikertalaisille
- Senaattoriohjelma on luonnollisestikin vain senaattoreille
- Award judges -ohjelma on tarkoitettu maan keskusliiton nimeämille palkintotuomareille.
Heille on myös oma Award judges reception.
- Trainers Forum on kaikille kouluttajille avoin keskustelutilaisuus, (ei ainoastaan
konferenssissa tai kongressissa kouluttaneille). Trainers Reception on kokouksessa
kouluttaneiden kouluttajien oma cocktail-tilaisuus.
Trade Show-alue ja ständit
- Kokouspaikalla järjestetään Trade show, eli eräänlaiset JCI-messut

-

-

Tietyt kokouskeskuksen tilat täyttyvät ständeistä, joilla eri jäsenmaat esittelevät
esim. toimintaansa sekä ruoka- ja juomakulttuuriaan, kokouspaikkaehdokkaat ja
tulevat kokousisännät esittäytyvät jne.
Jaossa on naposteltavaa, juotavaa ja JC-tietoutta
Paikalla voi myös olla paikallisia osaajia ja yhteistyökumppaneita myymässä/
esittelemässä tuotteitaan
JCI:lla on yleensä aina oma myyntiosastonsa, josta voi käydä ostamassa tarvitsemansa
JCI-pinssinsä tai muuta JCI-tavaraa.

Lisäksi Suomen delegaatio kokoontuu ennen tulojuhlaa Suomi get togetheriin, joskus yhdessä
muiden Pohjoismaiden kanssa, sekä ennen päätösgaalaa NP cocktails -tilaisuudessa.
Kansainvälisyyspäällikkö vastaa järjestelyistä ja tiedottaa erikseen ajasta ja paikasta.

5.2. Iltajuhlat ja seremoniat
Opening Ceremony (avajaiset)
Avajaisseremonian ohjelma on arvokasta, mm. järjestettävän maan kulttuurille ominaisia musiikkitai tanssiesityksiä. Tilaisuudessa esitellään JCI:n VIPit sekä kansalliset puheenjohtajat.
Tilaisuuteen kuuluu myös puheita, joita pitävät sekä JCI:n että järjestävän organisaation edustajat
ja mahdollisesti yhteistyökumppanit. Virallisen osuuden jälkeen isäntämaa järjestää näköisensä
juhlat, tarjolla syötävää, juotavaa ja ohjelmaa.
Global Village night
Iltajuhla, joka usean kokousmatkaan mielestä on matkan parasta antia! Lähes kaikki kokoukseen
osallistuvat maat esittelevät maansa makuja ja tietoa omasta kulttuuristaan eräänlaisilla
matkamessuilla. Tarjolla on yleensä juotavaa ja pikkupurtavaa. Tule rohkeasti Team Finlandian
ständille jakamaan makuja Suomesta ja kertomaan miten meillä menee. Jaettavat ruuat tai juomat
tuodaan talkooperiaatteella, Team Finlandia ohjeistaa ja vinkkaa ennen kokousmatkaa mitä on
tarkoitus jakaa.
Home Hospitality (kotikutsut)
JCI-perheen (tai muun vastaavan) mahdollistama vierailu paikalliseen kotiin, johon voi liittyä
kotikutsut, joilla tarjotaan paikallista ruokaa ja juomaa. Tämä on oiva mahdollisuus päästä
kurkistamaan paikalliseen kotiin ja tutustua muihin vieraana oleviin jiiceihin. Home Hospitality on
yleensä niin suosittu, että järjestävällä organisaatiolla on vaikeuksia löytää riittävästi
isäntäperheitä. Varmista mukaanpääsysi heti rekisteröitymisen yhteydessä
(ilmoittautumislomakkeella annettu Home Hospitality -ilmoittautuminen ei yleensä riitä).
Isäntäväelle viedään lahjaksi jotakin omalle maalle ominaista. Hanki siis lahja jo Suomesta!
National Party / International Night
Riehakkaita cocktail -tyyppisiä juhlia, joita järjestävät esim. kokoushakijamaat (esim. Dutch night).
Juhlat ovat isäntämaan markkinointitilaisuus; tarjolla on paitsi maalle tyypillistä syötävää ja
juotavaa myös kansallista kulttuuria eri muodoissaan. National Partyja saatetaan järjestää useita
samanaikaisesti ja vieraat voivat tällöin vaeltaa juhlasta toiseen. National Partyjen pitoajat ja paikat selviävät yleensä vasta kokouspaikalla (tosin nykyään monesti ennakkoon jo
kokousjärjestäjän nettisivuilta/somessa). Seuraa ilmoitustauluja – ajan ja paikan vaihtuminen ei ole
mitenkään epätavallista. Pukukoodi on näissä tilaisuuksissa vapaa, ellei muuta ilmoiteta.

Senaattoriohjelma
Senaatin illallinen on senaattoreille järjestetty gaalaillallinen. Tilaisuus on tarkoitettu vain
senaattoreille ja heidän seuralaisilleen. Senaatin baari on vain senaattoreille ja heidän
seuralaisilleen tarkoitettu keidas, jossa senaattorit voivat verkostoitua rennoissa merkeissä.
Lisäksi senaattoreille voi olla omaa erillisohjelmaa.
Awards Ceremony
Palkintojenjakotilaisuus, jossa jaetaan palkintoja erilaisista onnistumisista, projekteista jne.
Palkintojen saajista päättää palkintolautakunta lähetettyjen hakemusten perusteella. Suomesta
lähetetään perinteisesti runsaasti palkintohakemuksia ja viime vuosina olemme näkyneet useasti
lavalla vastaanottamassa palkintoja.
TOYP Ceremony (Ten Outstanding Young Persons)
Maailmanlaajuisessa kilpailussa valitaan 10 nuorta, jotka palkitaan juhlavin menoin jonkin
merkittävän (usein yhteiskunnallisten tai maailmalaajuisen) toimintansa johdosta
maailmankokouksessa. Palkittavat ovat 18–40 -vuotiaita, eivätkä yleensä ole
nuorkauppakamarilaisia.
Banquet and ball / Farewell Gala
Kokouksen juhlavin tilaisuus on viimeisen illan päätösjuhla, jossa istutaan pöydissä isäntämaan
tarjoamaa juhlapäivällistä nauttien. Ilta päättyy tanssilattialle. Tässä gaalassa voi olla pöytävaraus
ja erikseen vaihdettava gaalalippu, kv-päällikkö tiedottaa tästä erikseen. Suomi on yleensä kvpäällikön toimesta vaihtanut kaikkien jäsentensä liput samaan aikaan, mikäli tämä on mahdollista.

6. Etiketti ja pukeutuminen
6.1. Vaatetus eri tilaisuuksissa
Yleisesti Euroopassa ja muualla maailmassa pukeutumissäännöt ovat tiukemmat ja
konservatiivisemmat kuin meillä suomessa. Oikea pukeutuminen on kohteliaisuutta järjestävää
organisaatiota ja muita osallistujia kohtaan. Käytä tyyli- ja tilannetajuasi, tarpeen vaatiessa
varmista pukukoodi tai käänny kansainvälisyyspäällikön puoleen.
Kokouksiin pukeudutaan business-asuun, joka merkitsee siistiä ja asiallista pukeutumista, etenkin
yleiskokouksesa (GA:ssa) businesspukukoodia kunnioitetaan. Lämpimissä maissa kevytkin asu voi
olla asiallinen. Seminaareihin pukeudutaan kuten GA:han.
Opening Ceremonyssa viralliset edustajat, jotka esittäytyvät lavalla, ja VIP-vieraat pukeutuvat
juhlapukuun. Muille pukukoodi on smart casual ja usein saman NOM:in, eli maan, jäsenillä on
samankaltainen pukeutuminen. Suomen delegaatit pukeutuvat perinteisesti yhtenäisiin Team
Finlandia -paitoihin ja/tai -huppareihin (myytävänä JCI Finland - shopissa). Mikäli sinulla ei ole
Team Finlandia -tuotetta voit myös käyttää muuta sinivalkoista asua tai asustetta.
National Parties ja global village -iltajuhlissa asu on vapaa, ellei muuta mainita. Mikäli järjestäjä
ei ilmoita pukukoodia, mielikuvituksen saa päästää vapaaksi ja Team Finlandia-paita on aina oikea
valinta.
Awards Ceremony ja TOYP -tilaisuudet ovat juhlavia. Cocktail-asu on toimiva ratkaisu. Jos
seremonia on ennen päättäjäisgaalaa tai sen yhteydessä, pukeudu päättäjäisgaalan mukaisesti.

Farewell Ball vastaa pukukoodiltaan meidän kansallisia iltagaaloja. Black tie, smokki tai
tumma puku, naisilla iltapuku. Valtaosa naisista valitsee pitkän iltapuvun, mutta johtuen eri
maiden käytännöistä, joillakin naisilla näkee myös lyhyempiä pukuja. Suomalaisnaisilla on
pääsääntöisesti pitkä iltapuku. Miehet: muistakaa ehdottomasti valkoinen paita!

6.2. Käädyt, badget, ribbonit ja pinssit
Käädyt
Kansainvälisissä kokouksissa ainoastaan maan/NOMin edustaja (yleensä NP:t) saavat käyttää
käätyjä, JCI World Presidentin lisäksi. Paikalliskamareiden puheenjohtajat eivät siis käytä käätyjä
kv-kokouksissa.
Badge
Kansainvälisissä kokouksissa tulee käyttää kokousjärjestäjän badgea (rekisteröitymisen
yhteydessä saatua nimilappua) koko ajan pukukoodista ja asusta riippumatta, sillä se on ns.
sisäänpääsylippusi tilaisuuksiin. Ota siis badge mukaan myös päätösgaalaan – ilman nimilappuasi
et pääse sisälle. Sisäänpääsyn jälkeen badgen oikea paikka gaalassa on käsilaukussa tai
povitaskussa.

Ribbon
Ribbon on eräänlainen badgeen kiinnitettävä tunnistusnauha/tarra. JCI haluaa eriväristen
ribbonien käytöllä tuoda määrättyjä henkilöitä esille kokouksen aikana. Ribboneita voidaan myös
käyttää markkinointivälineenä, esim. tulevaa kokousta varten. Nimilappuun kiinnitettävän ribbonin
saat rekisteröitymispisteestä tai JCI officesta kokouspaikalla, jos olet sellaiseen oikeutettu. Team
Finlandia tarjoaa suomalaisille kokousedustajille Suomi-ribbonin badgeen kiinnitettäväksi.
Esimerkkejä:
- Senaattori-ribbon, keltainen
- Chief Delegate, t.sininen (kansallinen puheenjohtaja)
- LOM President, v.vihreä (paikalliskamareiden puheenjohtajat)
- Staff, punainen ja
- JCI Foundation, v.sininen.
Gaalanauha

Gaalassa jotkut maat käyttävät ns. gaalanauhoja, eli juhlapuvun kanssa käytettävää
oman maansa sävyistä juhlaribbonia. Suomen gaalaribbonin voi ostaa JCI Finland
shopista tai kv-päälliköltä.
Pinssit
Jäsenpinssiä voidaan käyttää koko kokouksen ajan. Iltagaalassa ei yleensä käytetä pinssiä,
ellei sinulla ole ns. pientä gaalapinssiä tai olet senaattori, jolloin on suotavaa käyttää
senaattoripinssiä. Pinssiä voivat käyttää myös Phil Pugsley -säätiön lahjoittajat. Palkintotuomarit
saavat oman pinssin tuomaroinnista, jota voivat käyttää myös juhlapuvussa. Muiden maiden
jäsenten kanssa vaihdettavat pinssit ovat erilaisia kuin jäsenpinssit. Usein niitä teetetään esim.
kokousmarkkinointiin. Team Finlandian Suomivärisiä leijonapinssejä voi ostaa JCI Finland shopista
tai kansainvälisyyspäällikön kautta.
Eri kulttuurien käytöstavoista
On aina viisasta ottaa selville kokousjärjestäjämaan tavoista ja kulttuurista. Esim. Arabitapojen
mukaan on epäkohteliasta viittoilla käsillään toiselle henkilölle, kuten meillä on usein tapana. On
myös kohteliasta kunnioittaa muita kokousosallistujia ja pitää mielessä, että esim. alkoholin käyttö
on joillakin uskonnollisista syistä rajoitettua. Lisätietoja saat Internetistä, matkatoimistoista tai
suurlähetystöstä. Mikäli olet epävarma, voit aina myös kääntyä kansainvälisyyspäällikön puoleen.

7. Muut
Hyödyllisiä linkkejä:
- JCI Team Finlandia FB: https://www.facebook.com/groups/1518280988423704/
- SNKK Kansainvälisyys: http://nuorkauppakamarit.fi/kansainvalinen-verkosto/
- JCI.cc: https://jci.cc/en/about
- JCIevents: https://jcievents.com/ (kaikki kv-tapahtumat)
- JCI:n julkaisuja: https://issuu.com/pedrozaraza

7.1. Yhteystiedot
Lisätietoja kansainvälisistä asioista ja voi kysyä seuraavilta viroilta (henkilöt vaihtuvat vuosittain):
- Aluekansainvälisyysvastaava (R-INT)
- Kansallinen KV-päällikkö (NO INT) sekä
- Kansallinen KV-kehitysjohtaja (EVP INT)
2019:

Alueesi kv-vastaava (R-INT) on ensimmäinen kontaktisi kaikkiin kv-asioihin liittyen, mahdollisen
oman kamarin kv-vastaavan (INT) ohella. Onko toiveissasi uusi twinning-kamari tai olemassa
olevan twinning-suhteen aktivoiminen? Haluaisitko kuulla lisää kansainvälisistä mahdollisuuksista?
Ole yhteydessä alueesi kv-vastaavaan!

7.2. Loppusanat
Luettuasi tämän oppaan toivomme, että lähdet itsevarmoin mielin johonkin kansainväliseen
kokoukseen tai tapahtumaan keräämään muistoja kaulanauhaan ja sydämeen. Et taatusti kadu,
vaan huomaat että maailmasi pienenee ja verkostosi laajenee!
Älä jätä kv-reissua lähelle JC-eläköitymistäsi, vaan lähde kansainvälisille
vesille heti, kun sinulla on siihen mahdollisuus. Näin tiedät heti, onko se sinun
juttusi, eikä jää harmittamaan jos ensimmäinen kv-kokous onkin se viimeinen
mahdollisuus. Muista aina kysyä neuvoa, jos jokin asia askarruttaa.
Tärkeimmät tärpit löydät seuraavasta Pähkinänkuoressa-tiivistelmästä.
Alla näet Suomen delegaation Amsterdamin
maailmankokouksessa 2017.

7.3. Pähkinänkuoressa
-

-

-

-

-

-

-

-

Vuosittain järjestetään Eurooppakokous (EC) kesä– heinäkuussa ja maailmankokous (WC)
loka–marraskuussa. Lisäksi muiden maanosien kokoukset ovat avoinna kaikille jiiceille.
Tutustu kokouspaikkaan ja -maahan sekä yleisiin matkaohjeisiin etukäteen.
Jokainen kokousosallistuja hoitaa itse rekisteröitymisensä ja omat matkajärjestelynsä.
Rekisteröintimaksu on usein kolmiportainen: early bird -hinta, normaalihinta, sekä late
registration - hinta. Käytännössä hinta on edullisempi, mitä aikaisemmin rekisteröidyt.
Tietoa muiden matkasuunnitelmista sekä vertaistukea tai reissukaverin löydät ko.
kokouksen FB-ryhmästä. Ryhmän löydät hakemalla esim. JCI Finland @ EC Riga tai JCI
Finland @ WC Goa.
Luo itsellesi jci.cc-profiili hyvissä ajoin, tai varmista että sisäänkirjautumistiedot ovat
tallessa. Usein rekisteröinti ja ilmoittautuminen moneen koulutukseen tapahtuu jci.ccsivuston kautta.
Tutustu kokousohjelmaan etukäteen ja tee itsellesi oma aikataulu. Suunnittelua helpottaa
JCI Events - sovellus, jonka voit ladata älypuhelimesi sovelluskaupasta.
Jotta vastaanotat Team Finlandian viestit ja tiedotteet, muistathan vastata
kansainvälisyyspäällikön lähettämään Team Finlandia - kyselyyn ennen matkaa.
Team Finlandia -paitoja ja muita tuotteita on ostettavissa kv-päällikön kautta sekä Suomen
alue- ja kansallisissa kokouksissa ja verkossa JCI Finland Shopissa.
Muista ottaa mukaan käyntikortteja!
Kv-kokouksissa voit osallistua seminaareihin, koulutuksiin, GA:han, oheisohjelmaan,
kuunnella kovatasoisia keynote-puhujia, seurata puhe- ja debattikilpailuja tai vaikka sopia
bisnesstreffejä. Oikeaa tapaa ei ole vaan jokainen valitsee itselleen sopivan
osallistumistavan. Kukaan ei jää yksin, seuraa ja apua löytyy aina.
Mikäli haluat osallistua tiettyyn ohjelmaan/koulutukseen, joka vaatii
ennakkoilmoittautumista, ilmoittaudu ajoissa koska suosituimmissa koulutuksissa
osallistumis- ja istumispaikat voivat loppua kesken.
Aina kannattaa olla ajoissa paikalla.
Ota ennakkoon selvää pukukoodeista. Pukukoodi GA:ssa ja seminaareissa on bisnes.
Iltajuhlissa pukukoodi on yleensä smart casual ellei muuta mainita, Team Finlandia - paita
tai Suomivärinen pukeutuminen on aina oikea valinta. Gaalassa pukeudutaan juhlallisesti.
Miehet käyttävät tummaa pukua/smokkia ja naiset iltapukua (useimmiten pitkä). Käätyjä
käyttää vain kansalliset puheenjohtajat (ei paikalliskamareiden puheenjohtajat).
Kokouksissa vaihdetaan reippaasti pinssejä. Ne ovat helppo tapa rikkoa jäätä. Älä siis ylläty
jos joku tulee pinssittämään sinua. Team Finlandia - pinssejä voi ostaa JCI Finland
Shopissa.
Pakkaa mukaan reilusti positiivista asennetta ja ole avoin. Älä pelkää kielitaitoasi, Suomen
peruskouluenglannilla pärjää hienosti. Saat ikimuistoisia kokemuksia ja huikean
mahdollisuuden oppia tuntemaan kamarilaisia läheltä ja kaukaa.
Kysy aina apua jos epäröit tai joudut ongelmatilanteisiin. Et ole koskaan yksin!

7.4. JC-sanastoa
Lyhenne
JC
JCI
NOM
LOM
Area
Region
EC
WC
ASPAC
GA
WP
JCI VP
EVP
SG

Kuvaus
Junior Citizen / “jiicee”
Junior Chamber International
National Organization Member
Local Organization Member
Suuralue
Alue
European Conference
World Congress
Asia-Pacific Conference
General Assembly
World President
JCI Vice Presindent
Executive Vice President
Secretary General

7.5. Lähteet
Kokousmatkaajan opas 2013-2017
jci.cc
nuorkauppakamarit.fi

Selitys
Nuorkauppakamari / kamarin jäsen
Nuorkauppakamarien kattojärjestö
Kansallinen keskusjärjestö
Paikallinen nuorkauppakamari
Esim. Eurooppa
Esim. Suomessa alueet A, B, C ja D
Eurooppakokous
Maailmankokous
Aasia-kokous
Yleiskokous
Maailmanpresidentti
JCI:n varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
JCI:n pääsihteeri

