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» SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY      »  KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN KEHITTÄJÄ
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Kehitämme yhteiskuntaa ja johtajuutta paremman tulevaisuuden turvaamiseksi.

MIKÄ ON JCI?
JCI = JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL eli suomeksi 
nuorkauppakamari ja ruotsiksi Juniorhandelskam-
mare

SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY on perustet-
tu vuonna 1957. Suomessa varsinaisia jäseniä on 
noin 2 500, yhdessä kunniajäsenten, koejäsenten 
ja senaattoreiden kanssa, muodostamme noin 5 
000 nuorkauppakamarilaisen aktiivisen verkoston.

NUORKAUPPAKAMARI on tarkoitettu kaikille alle 
40-vuotiaille itsensä kehittämisestä kiinnostuneil-
le. Harrastus, jossa yhdistyvät ilo, itsensä kehittä-
minen, koulutus, vapaa-aika ja perhe.

NUORKAUPPAKAMARIJÄRJESTÖ tarjoaa jäsenilleen 
koulutusta paikallisella, kansallisella ja kansain-
välisellä tasolla. Koulutusten sisällöt vaihtelevat 
markkinoinnista, esitystaidonkoulutuksesta, Ryh-
mätyömenetelmistä, johtamisesta, viestinnästä ja 
projekteista moniin muihin aiheisiin.

SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY ON KANSAINVÄLINEN 
JÄSENTENSÄ KEHITTYMIS- JA JOHTAMISKOULUTTAUTUMIS-
JÄRJESTÖ SEKÄ KONTAKTIVERKOSTO, JOKA VAIKUTTAA AK-
TIIVISESTI YHTEISKUNNASSA.

» KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN KEHITTÄJÄ

NUORKAUPPAKAMARI kehittää toiminnallaan yksi-
lönjohtamistietoja ja -taitoja innostavan tekemisen 
sekä käytännön oppimisen ja koulutustoiminnan 
kautta.

KANSAINVÄLISEN liiketoiminnan edistämisessä 
nuorkauppakamarin tarjoaman verkoston hyödyn-
täminen avaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia.

NUORKAUPPAKAMARIT pyrkivät toiminnallaan edis-
tämään yhteiskuntavastuullista toimintaa.



» KANSAINVÄLISIÄ  
 MAHDOLLISUUKSIA

OLEMME osa yli 100 maassa 
toimivaa Junior Chamber Inter-
nationalia. Suuret määrät nuor-
kauppakamarilaisia matkustaa 
vuosittain kansainvälisiin kokouk-
siin (mm. Euroopan-, maailman-
kokous). Parhaimmillaan maail-
mankokouksessa saattaa olla yli 
10.000 osallistujaa ja Suomesta-
kin satoja. Lisäksi monilla paikalli-
silla kamareilla on ystävyys, eli ns. 
twinning-kamareita eri puolilla 
maailmaa. Missä tahansa koh-
taatkin nuorkauppakamarilaisen, 
on heillä aina yhteinen harrastus, 
mikä helpottaa ystävystymistä, lii-
kesuhteita ja verkostoitumista.

» KEHITY JOHTAJANA

JOHTAJUUTEEN kouluttaudutaan 
nuorkauppakamarissa ottamal-
la vastuita erilaisissa tehtävissä. 
Luottamustehtävät esimerkiksi 
kamarin hallituksessa tai projek-
teissa kestävät vuoden. Ajatuk-
sena on, että joka vuosi mennään 
ylöspäin ja kerätään vuosittain 
vaihtuvia johtajuuskokemuksia ja 
kasvetaan turvallisessa ympäris-
tössä johtajuuteen. Haasteena on 
ihmisten johtaminen harrastustoi-
minnassa.

» LAADUKASTA KOULUTUSTA

NUORKAUPPAKAMARIT järjestävät 
sekä paikallisella, kansallisella 
että kansainvälisellä tasolla erilai-
sia koulutustilaisuuksia yritysvie-
railuista ja eri aiheista luennoista 
vaikkapa esitystaidon koulutuk-
seen. Saat laadukasta, edullista 
ja monipuolista koulutusta. Nuor-
kauppakamarissa kannustetaan 
myös kouluttajana kehittymiseen 
ja hyödynnämme oman verkos-
tomme kouluttajia.

» KONTAKTIVERKOSTOJA

VIISITUHATTA suomalaista muo-
dostaa oman verkostonsa, missä 
tavataan erilaisissa yhteyksissä 
ja tehdään yhdessä projekteja ja 
verkostoidutaan. Jäsenet edus-
tavat erilaisia ammattikuntia ja 
omaa verkostoa hyödynnetään 
esimerkiksi rekrytointi- ja hankin-
tatilanteissa. Nuorkauppakama-
rissa tärkeää on myös ystävyys ja 
vuosien aikana syntyneet suhteet.

» MAHDOLLISUUDEN  
 VAIKUTTAA  
 ELINYMPÄRISTÖÖSI

NUORKAUPPAKAMARI on poliitti-
sesti sitoutumaton ja se vaikut-
taa järjestönä yhteiskuntaan juuri 
johtajuutta kehittämällä. Parem-
pi johtajuus on yhteiskunnan 
menestystekijöitä, lisäksi nuor-
kauppakamari nostaa positiivisia 
esimerkkejä esiin projektiensa 
kautta esim. Vuoden Nuori Me-
nestyjä (TOYP), Vuoden Nuori 
Johtaja, Tuottava Idea,  jne.

» KANNUSTUSTAA 
 YRITTÄJYYTEEN

NUORKAUPPAKAMARILAISISTA reilu 
neljännes on yrittäjiä. Yrittäjyy-
teen kannustetaan ja se nähdään 
suomalaisen talouselämän yhtenä 
perustana. Nuorkauppakamarilai-
sista löytyy yrittäjien lisäksi mo-
nien eri alojen päättäjiä, asiantun-
tijoita ja vaikuttajia. Kaikki ovat 
siis tervetulleita.

MITÄ NUORKAUPPA-
KAMARITOIMINTA  
ANTAA?

INTOHIMONA ITÄMERI on Suomen Nuor-
kauppakamareiden ja Baltic Sea Action 
Groupin yhteisprojekti Itämeren hyväksi.

NUORI MENESTYJÄ on kansainvälisesti ar-
vostettu palkinto, jonka palkitsee omalla 
alallaan ja omassa elämässään menesty-
neitä 18–40 -vuotiaita henkilöitä. Palkin-
to mahdollistaa suomalaisten tekojen ja 
osaamisen tunnetuksi tekemisen myös 
ulkomailla.

TUOTTAVA IDEA palkitsee jo tuottavas-
sa toiminnassa olevia ideoita, jotka ovat 
enintään kolme vuotta vanhoja. Idea voi 
olla uusi liikeidea, tuote, palvelu, toi-
mintamenetelmä, -malli tai -konsepti. 

NUORI JOHTAJA nostaa esiin taitavia nuoria 
johtajia ja kannustaa nuoria hakeutumaan 
johtotehtäviin sekä kehittymään johtajina.

GLOBAL COMPACT on YK:n alainen aloite, 
jolla pyritään edistämään  vastuullisen yri-
tystoiminnan periaateita ihmisoikeuksien, 
työn, ympäristön ja korruption vastaisen 
toiminnan alueelta.



» Onko Nuorkauppakamari tarkoitettu minulle?
KYLLÄ! Nuorkauppakamari on tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaille itsensä kehittämisestä 
ja kouluttamisesta kiinnostuneille ihmisille.

» Onko Nuorkauppakamari kansainvälinen?
KYLLÄ! Kansainvälisyys on jokaisen nuorkauppakamarilaisen etuoikeus, osa arkea. Jär-
jestömme tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Ole rohkea ja lähde mu-
kaan mielenkiintoiseen kansainväliseen toimintaan!

» Oppiiko Nuorkauppakamarissa johtajuutta?
KYLLÄ! Nuorkauppakamarissa voit oppia johtajuutta käytännönläheisesti. Meillä elämän-
tapana on johtajuus. Nuorkauppakamari tarjoaa mahdollisuuksia oppia johtamista ja or-
ganisointia paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti tai jopa kansainvälisesti.

» Kouluttaako Nuorkauppakamari?
KYLLÄ! Nuorkauppakamarijärjestö tarjoaa jäsenilleen koulutusta paikallisella, kansallisella 
ja kansainvälisellä tasolla. Koulutusten sisällöt vaihtelevat markkinoinnista, esitystaidon-
koulutuksesta, ryhmätyömenetelmistä, johtamisesta, viestinnästä ja projekteista moniin 
muihin aiheisiin. 

» Tutustuuko Nuorkauppakamarissa uusiin ihmisiin?
KYLLÄ! Viisituhatta suomalaista muodostaa oman verkostonsa, missä tavataan erilaisissa 
yhteyksissä ja tehdään yhdessä projekteja ja verkostoidutaan. Nuorkauppakamarissa tär-
keää on myös ystävyys ja vuosien aikana syntyneet suhteet.

» Onko Nuorkauppakamarissa hauskaa?
KYLLÄ! Sen lisäksi että Nuorkauppakamari kehittää ja kouluttaa, on nuorkauppakamari-
toiminta ennen kaikkea hauskaa! Nuorkauppakamarissa ei ole tylsää etkä ole yksin!

» Voinko liittyä Nuorkauppakamariin?
KYLLÄ! Täytä koejäsenhakemuksesi paikalliseen Nuorkauppakamariin, niin kutsumme 
sinut koejäsenhaastatteluun! Valitsemme jäsenyydestä kiinnostuneet koejäseniksemme. 
Koejäsenyyden aikana pääset osallistumaan kaikkiin nuorkauppakamaritapahtumiin pai-
kallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Paikallisen Nuorkauppakamari löydät osoitteesta WWW.NUORKAUPPAKAMARIT.FI .


