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Kokousmatkaajan opas 
 

Tämä tiedosto perustuu ”JCI-Kokousmatkaajan opas 2013” oppaaseen, josta tätä versiota on tiivistetty ja 

päivitetty. 

Kokousmatkaajan opas käsittelee ensisijaisesti kansainvälisiä kokouksia, kuten JCI European Conference 

(EC) ja JCI World Conference (WC), mutta tässä on hyvää tietoutta myös kotimaan kokousmatkaajalle. 

Tervetuloa reissaamaan hyvässä porukassa!  

 

 
 

JCI Mission 

“To provide development opportunities that empower young people to create positive change.” 

  



Helsingin Nuorkauppakamari ry 14.11.2016  
 
 

2 
 

Sisällysluettelo 

1. Miksi kansainvälistyä? ............................................................................................................................... 3 

1.1. Kontaktit ja verkostoituminen ........................................................................................................... 3 

2. Kansainvälinen JCI ..................................................................................................................................... 4 

2.1. Organisaatio ...................................................................................................................................... 4 

2.2. Kokoukset .......................................................................................................................................... 5 

3. Matkajärjestelyt ......................................................................................................................................... 5 

3.1. Team Finlandia .................................................................................................................................. 5 

3.2. Virallisen kokousjärjestäjän matkat .................................................................................................. 6 

3.3. Ennen matkaa .................................................................................................................................... 7 

4. Rekisteröityminen ..................................................................................................................................... 8 

5. Ohjelma ..................................................................................................................................................... 9 

5.1. General Assembly (GA) ...................................................................................................................... 9 

5.2. Key Note Speakers ............................................................................................................................. 9 

5.3. Luennot .............................................................................................................................................. 9 

5.4. Viralliset JCI-koulutukset ................................................................................................................. 10 

5.5. Trainers Forum & Reception ........................................................................................................... 10 

5.6. Trade Show ...................................................................................................................................... 10 

5.7. Opening Ceremony & Welcome Party ............................................................................................ 11 

5.8. National Party / International Night ................................................................................................ 11 

5.9. Awards & TOYP Ceremony .............................................................................................................. 11 

5.10. Award Judges ............................................................................................................................... 11 

5.11. Gala / Banquet & Ball .................................................................................................................. 11 

5.12. First Timers .................................................................................................................................. 12 

5.13. Senaattoriohjelma ....................................................................................................................... 12 

5.14. Home Hospitality ......................................................................................................................... 12 

6. Etiketti ja tavat......................................................................................................................................... 12 

6.1. Vaatetus ........................................................................................................................................... 12 

6.2. Käädyt, ribbonit, pinssit ja badget ................................................................................................... 13 

 

 

  



Helsingin Nuorkauppakamari ry 14.11.2016  
 
 

3 
 

1. Miksi kansainvälistyä? 

Kansainväliseen kokoukseen ja kansainvälistymiseen liittyy jäsenten keskuudessa selvästi kaikkialla 

maailmassa kaksi eri tunnetta: epätietoisuus ja epävarmuus kansainvälisen toiminnan hyödystä ja annista 

sekä toiseksi kysymys: ”Miksi minua ei pakotettu osallistumaan aikaisemmin?” 

 

Ensimmäisen kysymyksen esittävät vain ne, jotka eivät ole koskaan osallistuneet ja toisen esittävät 

ensikertalaiset, jotka huomaavat, että kansainvälinen JCI-toiminta on hauskaa ja antoisaa! 

 

Nuorkauppakamaritoiminnassa on kuitenkin vapaus valita. Kansainvälinen toiminta on yksi 

mahdollisuusalue, joka antaa uusia ulottuvuuksia. Se antaa mahdollisuuden mitata ja verrata omaa 

toimintaamme muun maailman tasoon. Helpoimmin tämä käy kansainvälisessä kokouksessa, jossa 

jokaisella on vapaus valita seuransa, ohjelmansa ja seminaarinsa. 

 

Tärkeintä on avoin mieli. Kansainvälinen kokous antaa kullekin juuri niin paljon, kuin tämä haluaa ottaa 

vastaan. Se on vuorovaikutusta yksittäisten ihmisten kesken. Siksi avoin mieli ja ennakkoluulottomuus 

tekevät kokouksesta riemullisen kokouksen. Metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan. Mukava ihminen 

vedetään mukaan, mutta jäyhä mököttäjä ja arvostelija saa pitää oman itsellisen seuransa. Jos kuitenkin 

satut törmäämään tällaiseen mököttäjään, niin koeta saa-da häntä aktivoitua. Tee lähestymisyritys ja 

kohtele häntä lämmöllä ja vieraanvaraisuudella. 

 

JCI-itseluottamus on arvo elämääsi varten. Osallistuminen kansainvälisiin tapahtumiin antaa uutta väriä ja 

sisältöä elämään ja antaa pohjaa uusille arvioille ja arvoille. Maailma tulee pieneksi ja samalla sen merkitys 

muuttuu. Seuraat uutisiakin eri tavalla, sillä Sinulla on ystäviä kaikkialla maailmassa. Kielitaitosi kehittyy, 

totut matkustamaan ja keskustelemaan monipuolisesti eri asioista. 

 

Suuret juhlat antavat sadun tuntua jokapäiväiseen elämäämme, ja asiantuntijoiden mukaan me 

tarvitsemme sitä. Sinulla on myös mahdollisuus saada kullanarvoisia liikeyhteyksiä tai vaikkapa vaihtokoti 

lapsellesi tai koko perheelle kesäloman ajaksi. Sanalla sanoen Sinusta tulee maailman kansalainen: ihminen 

jolla on itseluottamusta puhua, ajatella, olla eri mieltä ja arvostaa jokaista tapaamaansa ihmistä. 

 

1.1. Kontaktit ja verkostoituminen 

Hanki uusia, vierasmaalaisia tuttavuuksia. Seurustelemalla kansainvälisessä kokouksessa vain suomalaisten 

kanssa menetät oman henkilökohtaisen kehittymisesi kannalta arvokkaita mahdollisuuksia. 

Älä arista omasta mielestäsi heikkoa kielitaitoasi. Tärkeintä ei ole täydellinen kielioppi vaan ymmärretyksi 

tuleminen. Vaikeneminen kaikilla tuntemillasi kielillä jättää sinut monta kokemusta köyhemmäksi. Suomen 

peruskoulun suoma 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. 

 

Kansainvälisen kokouksen ilmapiiri on välitön. Toiseen kokousosallistujaan saat kontaktin yleensä 

helpoimmin kävelemällä hänen luokseen ja aloittamalla keskustelun. Pidä kuitenkin kiinni tyyli- ja 

tilannetajustasi. Esittele seurassasi olevat henkilöt toisilleen. Kansainvälisissä kokouksissa on mahdollista 

solmia myös business-kontakteja ja tavata muita oman alasi edustajia. 

 

Älä unohda käyntikortteja kotiin. Useissa maissa käyntikorttien vaihto on paljon suuremmassa arvossa 

kuin meillä. Mikäli mahdollista, painata käyntikorttisi englanniksi tai esimerkiksi isäntämaan kielellä. 
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Menettele näin erityisesti, jos toivot business-kontakteja. SNKK:n verkkosivujen intranetistä (intranet.jci.fi) 

on ladattavissa myös JCI-käyntikorttipohja. 

 

Kokoukseen valmistautuminen yhdessä luo kamarissa yhteishenkeä ja parantaa kokouksen 

onnistumismahdollisuuksia. Kamari voi myös toteuttaa yhteisen varainkeräysprojektin, jolla rahoitetaan 

ainakin osa matkakuluista. Jaettu ilo on monin-kertainen ilo, joten älä panttaa tietoa. Raportoi kamarissasi 

myös JCI:n kuulumisia. Kamarisi jäsenet ovat varmasti innokkaita kuulemaan kansainvälisistä asioista. 

 

Tule mukaan niin näet, että järjestömme on kuin VR. Se järjestää junia asemalle, mutta Sinun on itse 

päätettävä, mihin haluat mennä ja missä vaunussa matkustaa. Sinulla tulee olemaan juuri niin hauskaa ja 

hyödyllistä, kuin itse haluat ja ansaitset. Hyppää mukaan! Meistä muista saat taatusti hauskaa ja hyvää 

seuraa! 

2. Kansainvälinen JCI 

Nuorkauppakamaritoiminnan käynnisti USA:ssa v. 1915 Henry Gissenbier ja kansainvälinen kattojärjestö JCI 

perustettiin 1944 Mexico Cityssä maailman laajuiseksi johtamiskoulutusjärjestöksi. 

 

Nuorkauppakamarin tarkoituksena on tarjota jäsenilleen mahdollisuus 

- henkilökohtaiseen kehittymiseen / yksilölohko 

- business toimintaan / business-lohko 

- sosiaaliseen kanssakäymiseen / jäsenyhdistyslohko 

- kansainväliseen ajatteluun ja toiminnan lisäämiseen / kansainvälinen lohko. 

 

Jäsenmaiden, JCI:n luottamushenkilöiden ja vierailijoiden yhdyssiteenä toimii pysyvä sihteeristö (n. 20 

henkeä) St. Louisissa, Missourissa, Yhdys-valloissa. JCI:n viralliset kielet ovat englanti, ranska, espanja ja 

japani. JCI:lle valitaan yleensä viideksi vuodeksi pääteema, jonka alateemat vaihtelevat vuosittainen. 

 

Tärkeimpiä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat mm: UNICEF, UNCTAD, ICC, AIESEC, WHO, UNESCO, 

IAF, PAHO. Lisätietoja saa osoitteesta www.jci.cc 

2.1. Organisaatio 

JCI-organisaation tärkeimpiä etuja on sen kansainvälisyys: nuorkauppakamarilaisia on yli 200.000 jäsentä yli 

sadassa virallisesti tunnustetussa JCI maassa ja noin 5000:ssa kamarissa. 

 

Maantieteellisesti JCI jaetaan neljään alueeseen: Area A eli Afrikka ja Lähi-itä, Area B eli Aasia, Australia ja 

Oseania, Area C Pohjois-, Keski- ja Etelä Amerikka ja Karibia sekä Area D eli Eurooppa. 

Suurimpia JCI-maita ovat Japani, USA, Intia, Korea, Saksa, Taiwan, Filippiinit, Sveitsi, Tunisia ja Malesia. 

 

Area A: Afrikka & Lähi-itä 33 kpl 

Algeria, Benin, Botswana, Burkina Faso, Kongo, Egypti, Etelä-Afrikka, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, 

Jordania, Kamerun, Komorit, Kongo, Lesotho, Libanon, Madagaskar, Mali, Mauritius, Marokko, Niger, 

Nigeria, Norsunluurannikko, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Syyria, Togo, Tšad, Tunisia, Uganda, Zimbabwe 

 

Area B: Aasia - Pacific 22 kpl 

Australia, Bangladesh, Etelä-Korea, Filippiinit, Hong Kong, Intia, Indonesia, Japani, Kamputsea, Macao, 

Malesia, Malediivit, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thaimaa, Tyyni Valtameri, 

Uusi-Seelanti, Vietnam 

http://www.jci.cc/
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Area C: Amerikat 24 kpl 

Argentiina, Bolivia, Brasilia, Costa Rica, Dominikaaninen Tasavalta, Dutch Caribbean, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Haiti, Honduras, Kanada, Kolumbia, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, 

Suriname, Uruguay, Yhdysvallat, Venezuela, Länsi-Intian saaristo 

 

Area D: Eurooppa 39 kpl 

Itävalta, Belgia, Bulgaria, Katalonia, Kypros, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, 

Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxembourg, Malta, Moldovia, Monaco, Hollanti, Norja, Puola, Portugali, 

Romania, Venäjä, Skotlanti, Serbia, Slovakia, Ruotsi, Sveitsi, Tšekin tasavalta, Turkki, Ukraina, Iso-Britannia. 

2.2. Kokoukset 

Kukin alue kokoontuu vuosittain touko-kesäkuussa omaan alueelliseen konferenssiinsa, joka on lähinnä 

neuvoja ja suosituksia antava. 

 

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. 

 

Maailmakokous / World Conference 

- 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-alueen kokous = European Conference 

- pidetään vuosittain touko-kesäkuussa 

- edustettuina Arean jäsenmaat 

- antaa neuvoja ja suosituksia 

- GA, mm. jossa valitaan tuleva kokouspaikka 

- joka alueella järjestetään oma konferenssi (kaikkien alueiden konferensseihin on mahdollista 

osallistua!) 

3. Matkajärjestelyt 

3.1. Team Finlandia 

SNKK valitsee vuosittain vaalikokouksessaan kansainvälisyyspäällikön, jonka vastuualueena ovat 

kansainväliset suhteet. Hän kerää ympärilleen työryhmän, jota kutsutaan nimellä Team Finlandia. Sen 

tehtävänä on markkinoida Eurooppa-kokousta ja maailmankokousta suomalaisille jiiceille ja senaattoreille 

sekä pitää huolta suomalaisten delegaatiosta kansainvälisissä kokouksissa. 

Team Finlandia huolehtii mm. seuraavista asioista: 

- Eurooppa- ja maailmankokousten markkinointi suomalaisille jäsenille ja senaattoreille 

- Kokouksiin, ohjelmiin, järjestelyihin ja kohde-paikkakuntiin liittyvä tiedottaminen 
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- Trade Shown näyttelyosastojen markkinointi suomalaisille näytteilleasettajille ja osastojen 

varaukset 

- Matkapakettien tekeminen yhdessä matkatoimiston kanssa 

- Yhteydenpito kokousjärjestäjiin 

- Kokouspaikkojen ja järjestelyjen tarkastaminen etukäteen (Site Inspection) 

- Suomen delegaation järjestämien tilaisuuksien tilavaraukset 

- Suomen liput avajaisiin ja palkintogaalaan 

- Finlandia Nightin ohjelma ja järjestelyt (niissä kokouksissa, joissa se on) 

- SNKK:n näyttelyosaston järjestelyt (jos sellainen on) 

- Kohtauspaikan järjestäminen suomalaisille kokousosallistujille eli TF-ständi (jos osasto on) 

- Yhteydenpito kokouksiin osallistuviin suomalaisiin mm. tekstiviestein 

 

Kun Suomella on jotakin markkinoitavaa, tai esim. haetaan Eurooppa- tai maailmankokouksen 

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! 

 

Tiimin jäsenillä on omat vastuualueensa. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat: 

- markkinointi 

- tiedotus 

- matkatoimistoyhteistyö 

- yhteistyökumppanit/sponsorit 

- käytännön järjestelyt Eurooppa-kokouksessa 

- käytännön järjestelyt maailmankokouksessa 

 

Jos olet kiinnostunut kansainvälisestä toiminnasta, niin ota yhteyttä kansalliseen 

kansainvälisyyspäällikköön. Team Finlandia on loistava tapa kerätä elämyksiä, kokemuksia ja kontakteja 

kansainvälisessä JCI-maailmassa! 

3.2. Virallisen kokousjärjestäjän matkat 

SNKK tekee vuosittain sopimuksen kokousmatkojen järjestämisestä matkatoimiston kanssa. 

Matkanjärjestäjää valittaessa kiinnitetään huomioita erityisesti luotettavuuteen sekä kokemukseen JCI -

toiminnasta ja kansainvälisistä kokouksista. Matkanjärjestäjä valitsee yhdessä kansallisen projektipäällikön 

kanssa hotellit, lentoyhtiöt ja muut mahdolliset yhteistyökumppanit. Nämä virallisen kokousjärjestäjän 

matkapaketit ovat nähtävissä SNKK:n www-sivujen www.jci.fi intranetissä. 

 

Hotellien valinta: Kokousjärjestäjä tai sen valtuuttama agentti on kohteessa tehnyt jo sopimukset hotellien 

kanssa. Nämä ovat ns. virallisia kokoushotelleja, joista on järjestetty kuljetuksia eri kokouspaikoille. 

Hotelleja valittaessa kiinnitetään huomiota hotellin tasoon, palveluihin ja sijaintiin. Hotelli voi joskus olla 

kokousjärjestäjän ulkopuoleinenkin hotelli, jolloin sen valintaan on kiinnitetty äärimmäisen suurta 

tarkkuutta. Kokousjärjestäjällä on yleensä ns. headquarters-hotelli ja senaattorihotelli sekä lisäksi useampi 

hotelli johon voi tehdä varauksensa. Suomalainen kokous-järjestä vuorostaan tarjoaa yleensä HQ- ja 

senaattorihotellien lisäksi omia sopimushotelleita. HQ-hotellissa yöpyvät pääsääntöisesti kansalliset 

puheenjohtajat, JCI-board ja JCI-staff -henkilöt. 

 

Lentoyhtiön on pystyttävä tarjoamaan mahdollisimman kattavat ja helpot yhteydet kohteeseen. 

Kokousjärjestäjän kuljetukset toimivat heidän virallisista hotelleistaan, ja suomalainen kokousjärjestäjä 

kertoo, mikä on lähin kuljetuspiste suomalaisten omista sopimushotelleista. Kohteessa kuljetukset 
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suomalaisten omilla busseilla lentokentältä hotelliin on koettu varsin hyödyllisiksi, sillä mukavaan ja 

helppoon matkaan ei kuulu jonottaminen ja epätietoisuus heti kohteeseen saavuttaessa. 

 

Matkanjärjestäjän edustaja ja kansallinen projektipäällikkö käyvät tutustumassa hotelleihin, kohteeseen, 

kokouspaikkoihin sekä kokousorganisaatioon aina hyvissä ajoin ennen kokousta. Tämä matka on erittäin 

tärkeä, sillä ilman sitä ei jäsenillemme pystytä antamaan kattavaa ja luotettavaa tietoa. Tavoitteena on 

tarjota hinnaltaan kilpailukykyisiä sekä laadukkaita matkapaketteja. Matkan kestoilla, hotellivaihtoehdoilla 

sekä mahdollisilla kokouksen jälkeen tehtävillä lisämatkoilla pyritään antamaan lisää vaihtoehtoja. 

Valitessasi matkapaketin viralliselta yhteistyökumppanilta voi olla varma matkan onnistumisesta. Kokous-

matka poikkeaa aina oleellisesti turistimatkasta ja kokoukseen liittyvät erityisjärjestelyt on jo tehty 

puolestasi. Kohteessa sinulla on sekä matkanjärjestäjän että Team Finlandian edustajien palvelut 

käytössäsi. 

 

Muut mahdolliset matkajärjestelyt. Virallisen matkanjärjestäjän matkojen lisäksi voi luonnollisestikin 

hankkiutua kokouspaikalle myös muita matkatoimistoja tai matkajärjestelyitä käyttäen. Tärkeintä on että, 

lähtee ja tulee ehjänä perille. 

3.3. Ennen matkaa 

Katso lisätietoja Ulkoasiainministeriön sivuilta: 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49153&contentlan=1&culture=fi-FI#ui-id-1 

 

Yllä olevalle sivulle on koottu ulkoministeriön matkustusturvallisuuteen, konsulipalveluihin ja 

maahantuloon liittyviä vinkkejä ja ohjeita kohderyhmittäin jaoteltuna, mm.: 

- Matkustustiedotteet 

- Matkustusilmoitus 

- Matkavakuutus 

- Autolla ulkomailla 

- Pankki- ja luottokortit 

- Schengen-alueella liikkuminen 

- Ulkomaiseen kriisitilanteeseen varautuminen 

- Suomen kansalaisen passi ja muut matkustusasiakirjat 

- Suomen kansalaisen viisumi ja oleskelulupa 

- Terveys ja rokotukset 

- Löytötavarat 

- Lääkkeet matkalla 

- Sairastuminen ulkomailla 

 

Muista erityisesti ottaa mukaan matkaliput, passi, matkavakuutus ja käteistä rahaa (monissa maissa 

pankki- ja luottokortit eivät käy yhtä laajasti kuin Suomessa)! 

 

Myös alkuperäisessä JCI-kokousmatkaajan oppaassa on useampi kappale yleisestä matkalla 

käyttäytymisestä rahoja, turvallisuuden, hotellien ja nähtävyyksien osalta, mutta niitä ei ole kopioitu tähän, 

vaan tässä oppaassa keskitytään erityisesti JCI-matkailuun. 

  

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49153&contentlan=1&culture=fi-FI#ui-id-1
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4. Rekisteröityminen 

Rekisteröintilomakkeessa kysytään mm. oletko  

- Chief delegate (yleensä NOM NP eli kansallinen puheenjohtaja tai hänen edustajansa) 

- LOM president (=kamarin puheenjohtaja) 

- Delegate / member (= rivijäsen) 

- JCI senator No (=senaattori) 

- Potential member (= koejäsen) 

- Guest (=kutsuttu vieras) tai  

- JCI board member (=kattojärjestön virkailija). 

 

Sanastoa: 

- LOM = Oma kamari, esim. JCI Helsinki (HNKK) 

- NOM = Kansallinen nuorkauppakamari (JCI Finland) 

- JCI Foundation = Tukenut JCI:n säätiötä yli 1000$ maksulla 

- First Timer = Ensimmäistä kertaa kansainvälisessä kokouksessa 

 

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). Huomioithan, että 

rekisteröintimaksun suuruus riippuu ajankohdasta milloin rekisteröidyt ja maksat rekisteröintisi, 

lomakkeesta löytyvät ns. halvat rekisteröintiajankohdat. 

 

Walk-in; voit myös mennä suoraan paikan päälle ja rekisteröityä, huomioi silloin, että rekisteröintimaksu on 

kaikkein korkein ja saattaa olla, että et pääse enää johonkin tilaisuuteen mukaan. Joskus on esim. rajoitettu 

henkilömäärä, joka mahtuu Banquet & Ball tilaisuuteen ja walk-in ihmisille ei voida osallistumista enää 

taata 

Itse kokouspaikalla tapahtuvaan rekisteröintiin, ota kuittikopio luottokorttilaskusta sekä kokous-järjestäjän 

lähettämä ilmoittautumisvahvistus sekä passi ja maksuväline mukaasi. Nämä nopeuttavat selvittelyä 

kokouspaikalla. Joskus rekisteröinti voi kestää tai siinä olla epäselvyyksiä. Ole kärsivällinen, yleensä asiat 

selviävät. 

 

Rekisteröintimaksut ja mitä ne sisältävät: 

Rekisteröintimaksu sisältää konkreettisesti "badgen" (nimilapun), joka oikeuttaa sinut liikkumaan vapaasti 

kaikissa kokouksen tiloissa. Ilman badgea et myöskään pääse kokoukseen liittyviin tilaisuuksiin. 

Kokousmaksuun sisältyy yleensä myös kokoussalkku ja -materiaali sekä -ohjelma. 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 

 

Ohjelmaan kuuluvat: 

- seminaarit ja koulutukset 

- esitelmät, puheet 

- kilpailut ja pelit 

- yritysvierailut 

- ohjelmassa mainitut lounaat (delegate luncheon) 

- avajaisjuhlallisuudet (opening ceremony) 

- tulojuhlan (welcome party) 
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- kotikutsut (home hospitality) 

- eri maiden järjestämät kansalliset juhlat (national parties / international nights) 

- palkintojenjakojuhlan (awards ceremony) 

- päättäjäisillalliset (banquet & ball) 

 

Pari vinkkiä:  

1. Varmista että ilmoitat rekisteröinnin yhteydessä puhelinnumeron, johon Team Finland voi tiedottaa 

kokouksen aikana.  

2. Suomalaiset vaihtavat gaalaliput yhdessä, mikäli tämä on mahdollista. Selvitä, milloin sinun tulee antaa 

gaalalippusi Team Finlandille vaihtoa varten. 

5. Ohjelma 

Suurin osa tilaisuuksista on tarkoitettu kaikille. On kuitenkin olemassa tilaisuuksia, jotka on tarkoitettu vain 

tietyille ryhmille: 

- Ennen kokouksen alkua tai sen päätyttyä on tilaisuuksia, joihin on kutsuttu vain JCI:n edustajia ja 

virallisia edustajia (kansalliset puheenjohtajat) 

- Candidate Training, koulutus vain JCI:n virkoihin pyrkiville 

- Avajaisten harjoitukset vain virallisille edustajille 

- Awards Judging tapahtumat (palkintolautakunta) vain Keskusliiton ennen kokousmatkaa 

valitsemille palkintolautakunnan jäsenille 

- JCI Official trainings, JCI:n viralliset koulutukset, kuten JCI Impact, JCI Achieve ja JCI Admin. Näihin 

koulutuksiin vaaditaan sekä ennakkoilmoittautuminen JCI:n verkkosivujen www.jci.cc kautta että 

tietyn osallistumiskriteerin täyttyminen 

- Senaattoriohjelma luonnollisestikin vain senaattoreille 

5.1. General Assembly (GA) 

GA on 1-5:n kokouksen sarja, joka jakautuu useammalle eri päivälle kokousohjelmassa. Kokousohjelmassa 

tarkennetaan kuhunkin yleiskokouksen istuntoon liittyvät asiat, ja se löytyy yleensä kokoussalkusta ja 

kokousjärjestäjän nettisivuilta. 

 

Mielenkiintoisia tilaisuuksia, joihin kannattaa osallistua ovat mm. 

- Caucus meeting: JCI:n virkoihin ehdolla olevien vaalitentti - järjestetään WP, EVP ja VP ehdokkaille 

(maailmankongressissa) 

- Conference/Congress Site Presentation: tilaisuudessa esittäytyvät kokouspaikkahakijat 

- Conference/Congress Site Selection: kokouspaikan vaali 

- Elections: henkilövaalit 

5.2. Key Note Speakers 

Key Note -puhujia ovat kokouksien viralliset puhujat. He ovat JCI:n tai kokousjärjestäjän valitsemia, yleensä 

tunnettuja puhujia, joiden esitelmät muistuttavat enemmän perinteistä puhetta tai yleisöluentoa ja on 

yleensä järjestetty virallisen kokouksen (General Assemblyn) ohjelman sisään. Sekä Alue- ja 

maailmankokouksissa voidaan nähdä ”kovahintaisia” puhujia, joihin yksittäisillä kansallisilla organisaatioilla 

ei olisi varaa, joten Key Note -puhujien luentoihin kannattaa ehdottomasti osallistua. 

5.3. Luennot 

Luennot, koulutukset, seminaarit ja worksopit ovat JCI Universityn valitsemia, JCI-kouluttajien pitämiä 

tilaisuuksia, joihin voi osallistua ilmaiseksi. Usein näihin ei ole ilmoittautumista etukäteen, mutta 
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suosituimmissa luennoissa osallistumis- ja istumispaikat voivat loppua kesken, ja tästä syystä kannattaa olla 

ajoissa paikalla.  

 

Aihepiirit koskettelevat nuorkauppakamarien mahdollisuusalueita, johtamista, erilaisia taitoja sekä 

suunnittelua. Esitystapa vaihtelee esitelmästä ryhmätyöhön, ja tilaisuuden kielenä on useimmiten englanti, 

mutta se on syytä varmistaa ohjelmasta. 

5.4. Viralliset JCI-koulutukset 

Aina kansainvälisten kokouksien yhteydessä JCI järjestää virallisia koulutuksia, joiden edessä on JCI-

kirjainyhdistelmä. Näihin koulutuksiin tulee aina olla ennakkoon rekisteröitynyt 

(http://www.jci.cc/training/en/jcicourses) ja joihinkin liittyy joitakin erillisvaatimuksia. Koulutukset voivat 

maksaa erikseen 0-100 euroa normaalin rekisteröintimaksun lisäksi. Näihin koulutuksiin parhaat 

mahdollisuudet ovat nimenomaan kansainvälisissä kokouksissa. Ajoittain myös joitakin muita virallisia JCI-

koulutuksia saattaa esiintyä kansainvälisissä kokouksissa, mutta listatut kolme koulutusta lukeutuvat ns. 

peruskoulutuksiin. 

 

JCI Achieve on kamarien johtamis- ja kehityskoulutus, joka valottaa JCI:n asemaa sekä voittoa 

tavoittelemattomien yritysten eroja ja haasteita nykymaailmassa. Koulutus auttaa meitä löytämään 

kilpailulliset tekijämme yhä tiukemmilla ”markkinoilla” jäsenistä. Koulutuksessa puhutaan rekrytoimisesta, 

jäsenten mielenkiinnon säilyttämisestä ja siitä, minkälaista brändiviestiä me välitämme. Tämä puolen 

päivän kurssi on tarkoitettu kaikilla kamarilaisille, jotka haluavat kehittää johtamis- ja suunnittelukykyjään 

sekä ymmärtää nuorkauppakamaritoiminnan periaatteet, tarkoituksen ja paikalliskamareiden dynamiikkaa. 

 

JCI Admin koulutus käsittelee kamaritoiminnan perusteita alkaen kamarivirkailijoiden tehtävistä, ja 

säännöistä aina kokouksiin ja budjetin tekoon. Koulutuksessa käsitellään myös kamarisuunnitelman tekoa, 

projektien johtamista, eri mahdollisuusalueiden hyödyntämistä kamaritoiminnassa ja tiimityöskentelyä. 

 

JCI Impact on rakennettu jäsenille, jotka haluavat olla aktiivisesti vaikuttamassa yhteiskuntaan 

kamaritoiminnan kautta. Kurssille käydään läpi toimintamme perustana oleva Active Citizen Framework -

malli, sekä mallinnetaan yhteiskunnallisen tarveanalyysin ja ongelmanratkaisun käytäntöjä. Koulutus 

tarjoaa välineitä paikalliskamaritoimijalle kehittää merkityksellisiä projekteja oman ympäröivän 

yhteiskunnan tarpeita vastaaviksi. 

5.5. Trainers Forum & Reception 

Trainers Forum on kaikille kouluttajille avoin keskustelutilaisuus, jossa JCI:n kuulee kouluttajilta tulevaa 

palautetta, kertoo viimeisimpiä ajatuksia ja päätöksiä sekä järjestää workshopeja, joiden tavoitteena on 

parantaa JCI:n kouluttajia, -koulutusjärjestelmää ja -koulutuksia. Trainers Forum on avoin kaikille 

kouluttajille, ei vain ainoastaan konferenssissa tai kongressissa kouluttaneille. Trainers Reception on 

kokouksessa kouluttaneiden kouluttajien oma cocktail tilaisuus, johon valitut kouluttajat voivat tulla avec. 

5.6. Trade Show 

Kokouspaikalla järjestetään myös Trade show, joka on eräänlainen JCI-messutapahtuma. Kokouskeskuksen 

messu- tai aula- ja käytävätilat täyttyvät ständeistä, joilla eri jäsenmaat esitelmät toimintaansa, ruoka- ja 

juomakulttuuriaan sekä JCI-materiaalia, kokouspaikkaehdokkaat ja tulevat kokousisännät esittäytyvät jne. 

Jaossa on JC-tietoutta ja yleensä ilmaiseksi naposteltavaa ja juotavaa. Paikalla voi myös olla paikallisia 

osaajia ja yhteistyökumppaneita myymässä tuotteitaan.  

 

JCI:lla on yleensä aina oma myyntiosastonsa, josta voi käydä ostamassa tarvitsemansa JCI-pinssinsä tai 

muuta JCI tavaraa. 

http://www.jci.cc/training/en/jcicourses
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Mikäli Suomella (JCI Finland) on oma ständinsä tapahtumassa, toimii se tapaamispisteenä, josta saa 

ajankohtaista tietoa kokouksesta (ja voi mahdollisesti ostaa iltapukuun kiinnitettävän Suomi-nauhan). 

5.7. Opening Ceremony & Welcome Party 

Avajaisiin pukeudutaan sovitusti smokkiin, tummaan pukuun, vapaavalintaiseen business-asuun tai Suomi-

paitoihin – edustajatyypistä riippuen. Viralliset edustajat, jotka esittäytyvät lavalla pukeutuvat juhlapukuun, 

muut erikseen sovittuun yhtenäiseen JCI Finland T-paitoihin. Ohjelma on arvokasta, järjestettävän maan 

kulttuurille ominaisia musiikki- tai tanssiesityksiä. Tilaisuudessa esitellään JCI:n VIP:t sekä kansalliset 

puheenjohtajat. Tilaisuuteen kuuluu myös puheita, joita pitävät sekä JCI:n että järjestävän organisaation 

edustajat. 

 

Welcome Party on järjestävän organisaation järjestämä tulojuhla, joka pidetään ensimmäisenä päivänä 

avajaisten jälkeen. Welcome Party on luonteeltaan casual, joten sinne voi tulla Opening Ceremony -

vaatteissa tai rennoimmissa vetimissä. 

5.8. National Party / International Night 

National Party ja International Night ovat riehakkaita cocktail-tyyppisiä juhlia, joita järjestävät esim. 

kokoushakijamaat. Juhlat ovat isäntämaan markkinointitilaisuus; tarjolla on paitsi maalle tyypillistä 

syötävää ja juotavaa, myös kansallista kulttuuria eri muodoissaan. Yleensä National Partyja järjestetään 

useita samanaikaisesti, ja vieraat vaeltavat juhlasta toiseen. National Partyjen pitoajat ja -paikat selviävät 

yleensä vasta kokouspaikalla (tosin nykyään monesti ennakkoon jo kokousjärjestäjän nettisivuilta). 

Kannattaa seurata ilmoitustauluja, sillä ajan ja paikan vaihtuminen ei ole mitenkään epätavallista. 

Pukukoodi on näissä tilaisuuksissa vapaa mutta pakollinen. Usein saman NOM:in jäsenillä samankaltainen 

pukeutuminen (Suomi-paidat). 

5.9. Awards & TOYP Ceremony 

Awards Ceremony on palkintojenjakotilaisuus, jossa jaetaan palkintoja erilaisista onnistumisista, 

projekteista, kamarilehdistä jne. Palkintojen saajista päättää palkintolautakunta lähetettyjen hakemusten 

perusteella. Suomesta lähetetään perinteisesti runsaasti palkintohakemuksia. 

 

TOYP Ceremony, eli "Ten Outstanding Young Persons" on niin ikään palkintojenjakotilaisuus. 

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. 

5.10. Award Judges 

Palkintotuomarit muodostuvat jäsenmaiden nimeämistä edustajista, joita on enintään 3-4 henkeä kustakin 

jäsenmaasta. Suomen edustajat valitsee Keskusliiton hallitus. Palkintotuomarit työskentelevät nykyisin jo 

ennen kokousta virtuaaliympäristössä, jossa tuomarityöskentely tapahtuu ryhmätyönä (5 henkeä); kaikki 

ryhmän jäsenet edustavat eri maita.  

 

Tämä on erinomainen näköalapaikka JC -toimintaan ja sen tasoon eri maissa, ja heidät huomioidaan ja 

palkitaan kokouksen aikana suuresta työrupeamastaan – normaalisti heille järjestetty oma Award Judges 

Reception. 

5.11. Gala / Banquet & Ball 

Gaala tai Banquet & Ball on kokouksen juhlavin tilaisuus, viimeisen illan päätösjuhla, jossa istutaan pöydissä 

isäntämaan tarjoamaa juhlapäivällistä nauttien. Ilta päättyy tanssilattialle. Yleensä iltagaalassa on 
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pöytävaraus ja erikseen vaihdettava gaalalippu. Pöytävaraus tehdään muutamia päiviä ennen ko. 

tilaisuutta. Suomi on yleensä vaihtanut kaikkien jäsentensä liput yhtä aikaa, mikäli tämä on mahdollista. 

5.12. First Timers 

First Timer -osallistujat ovat henkilöitä jotka osallistuvat ensimmäistä kertaa kansainväliseen kokoukseen. 

Heille on järjestetty ns. First Timer competition, jonka tarkoituksena on tutustuttaa ensikertalaiset 

kokoukseen ja erityisesti JCI:n virkailijoihin. Ko. kilpailun lomakkeen saa rekisteröintipisteestä tai 

alkutilaisuudesta ja sieltä saa myös ohjeet mihin lomakkeen voit palauttaa. 

5.13. Senaattoriohjelma 

Senaatin illallinen on senaattoreille järjestetty gaalaillallinen, joihin usein erikseen vaihdettava gaalalippu. 

Tilaisuus on tarkoitettu vain senaattoreille ja heidän seuralaisilleen. Senaatin baari on niin ikään vain 

senaattoreille ja heidän seuralaisilleen tarkoitettu keidas, jossa senaattorit he voivat verkostoitua rennoissa 

merkeissä. Lisäksi senaattoreille voi olla omaa erillisohjelmaa. 

5.14. Home Hospitality 

JCI-perheen (tai muun vastaavan) mahdollistama vierailu paikalliseen kotiin, johon voi liittyä kotikutsut, 

joilla tarjotaan paikallista ruokaa ja juomaa. Se on oiva mahdollisuus päästä kurkistamaan paikalliseen 

kotiin ja tutustua muihin vieraana oleviin JCI:hin. Home Hospitality on yleensä niin suosittu, että 

järjestävällä organisaatiolla on vaikeuksia löytää riittävästi isäntäperheitä. Varmista mukaanpääsysi heti 

rekisteröimisen yhteydessä (ilmoittautumislomakkeella annettu Home Hospitality -ilmoittautuminen ei 

yleensä riitä). Isäntäväelle viedään lahjaksi jotakin suomalaista, hanki siis lahja jo Suomesta. 

6. Etiketti ja tavat 

Tuntemalla JCI-kulttuuri uusien tuttavuuksien kohtaaminen ja tapahtumiin valmistautuminen sujuu 

helposti. 

6.1. Vaatetus 

Yleisesti ottaen Euroopassa ja muualla maailmassa pukeutumissäännöt ovat tiukemmat ja 

konservatiivisemmat kuin suomessa – erityisesti Japanissa business-asu on business-asu, mutta vapaa-ajan 

tapahtumissa voidaan pukeutua hyvinkin rennosti. Oikea pukeutuminen on kohteliaisuutta järjestävää 

organisaatiota ja muita osallistujia kohtaan. 

 

Kokouksiin, luennoille ja koulutuksiin pukeudutaan business-asuun, joka merkitsee siistiä ja asiallista – esim. 

Japanissa pukua, mutta lämpimissä maissa kevytkin asu voi olla asiallinen.  

 

Opening Ceremony on juhlallinen tilaisuus, ja jos olet lavalla, on pukukoodi smokki, tumma puku, iltapuku 

tai kansallispuku. Vieraat taas voivat pukeutua business-asuun tai kansalliseen asuun, kuten JCI Finland -

paitoihin tai muuten Suomen teemaväreihin. 

 

National Parties -pukeutuminen on vapaata, mutta pakollista. 

 

Award Ceremony ja TOYP – pukeudu kuten avajaisjuhlaan. Joskus seremonia pidetään juuri ennen 

päättäjäisjuhlaa (Gala dinner / Banquet&Ball), tällöin sen mukainen asustus. 

 

Päättäjäisjuhlassa pukeudutaan smokkiin (black tie) tai tummaan pukuun valkoisella paidalla. Naisilla tämä 

tarkoittaa virallisen pukukoodin mukaan nilkkapituista juhlapukua, mutta paikalla on myös lyhyitä ja pitkiä 

iltapukuja. 
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Huom! Asusta riippumatta mukaan täytyy olla aina kokousjärjestäjältä saatu nimilappu / badge. Ilman sitä 

ei usein pääse sisälle. 

6.2. Käädyt, ribbonit, pinssit ja badget 

Käädyt: 

Kansainvälisissä kokouksissa ainoastaan maan edusta (yleensä NP:t, eli National Presidents) saavat käyttää 

käätyjä (World Presidentin lisäksi). 

 

Pinssit: 

JCI-pinssiä voi käyttää koko kokouksen ajan iltagaalaa lukuun ottamatta. Iltagaalassakin voi käyttää pientä 

kullanväristä juhlapinssiä tai senaattoripinssiä (senaattorit). Pinssiä voivat käyttää myös Phil Pugsley -

säätiön lahjoittajat. Palkintotuomaritkin saavat oman pinssin tuomaroinnista, jota voivat käyttää myös 

juhlapukeutumisessa. 

 

Badget: 

Kansainvälisissä kokouksissa tulee käyttää kokousjärjestäjän badgea, eli nimilappua koko ajan, sillä se toimii 

sisäänpääsylippuna tilaisuuksiin.  

 

Ribbonit: 

JCI haluaa tuoda määrättyjä henkilöitä esiin kokouksen aikana ribbonien (tunnistusnauhat) avulla. Yleisin 

ribbon on senaattoreilla ja ensikertalaisilla. Muita ovat lisäksi Foundation Members (esim. Phil Pugsley 

Patron säätiöön lahjoittaneet henkilöt). Ribbonin saa rekisteröitysmispisteeltä tai JCI officesta 

kokouspaikalla, jos on sellaiseen oikeutettu.  

 

Väri Teksti Selitys 

Keltainen Senators Senaattori 

Oranssi VIP VIP 

Punainen Organizing Committee Kokousjärjestäjä 

Tumman punainen Staff Henkilökunta 

Vaalean punainen Trainers Kouluttaja 

Tumman sininen Chief Delegate Virallinen edustaja (NP) 

Vaalean sininen JCI Foundation JCI Foundation lahjoittaja 

Vaalean vihreä LOM President Kamarin puheenjohtaja 

 First Timer Ensikertalainen 

 

 

 

 


