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Päätoimittajan palsta

Vuosi on vaihtunut ja sen myötä myös ka-
marimme hallitus. Tämän vuoden teema-
namme on kestävän johtajuuden verkosto. 
Kestävän johtamisen merkitys korostuu en-
nen kaikkea ihmisten johtamisessa. Johta-
jan on osattava motivoida ja luoda ilmapii-
ri, jossa jokainen työntekijä tuntee työnsä 
merkityksen. 

Voidaan sanoa, että kestävän johtajuuden 
tärkein edellytys on olla aidosti kiinnostu-
nut ihmisistä ja saada energiaa ihmisten 
kohtaamisesta. Jotta yrityksessä saataisiin 
aikaan parhaita tuloksia, on johtamisen 
muutos tehtävä näkyväksi ja se tulee kom-
munikoida koko organisaatioon. 

Yksi kestävän johtajuuden haasteista on 
muutosvastarinta sekä ”näin on aina en-

”Let’s get things done through people”

nenkin tehty” –asenne. Kestävän johtajuu-
den läpivienti vaatii runsaasti sosiaalista 
pääomaa ja kykyä sovitella eri intressejä 
yhteen. 

Nuorkauppakamaritoiminta erilaisten kou-
lutusten ja projekteissa toimimisen kautta 
tarjoaa jäsenistölleen hienoja mahdolli-
suuksia kehittää taitojaan verkostossa kes-
tävää johtajuutta silmällä pitäen. 

Lähdethän aktiivisesti mukaan vuoden 2014 
nuorkauppakamarin toimintaan! 

Vilja Ndiwalana, tiedottaja
Joensuun Nuorkauppakamari ry

Brun� i
 S-Etukortilla  19,50 (norm. 25,00) 

Menu
Valitse yksi pääruoka brunssille:

Kinkku-juustomunakas  L, G
Kivikylän saunapalvattua maalaiskinkkua, 
juustoa, salaattia

Benedictin Briossileipä  L
Kaksi uppomunaa, hollandaisekastiketta, 
pekonia, briossileipää, salaattia

Croque Monsieur  L
Dijon-aiolilla kuorrutettua leipää, Kivikylän 
saunapalvattua maalaiskinkkua, salaattia, 
ranskalaisia perunoita

sekä lasillinen kuohuviiniä
(Montalto Brut 12%, 8cl tai 
alkoholiton vaihtoehto)

L  laktoositon    VL  vähälaktoosinen    G  gluteeniton

Lisäksi runsas noutopöytä
Kahvi/tee
Mehut

Runsas leipävalikoima, voita sekä 
yrtti-valkosipulituorejuustoa
Sisältää myös croisantteja & marmeladia

Kylmiä ruokia
• Salaattia, tomaattia, kurkkua, paprikaa, marinoituja 

herkkusieniä, porkkanaa, oliiveja, hunajapaahdet-
tuja auringonkukansiemeniä, jättikapriksia

• Kivikylän palvikinkkua, broilerileikettä, meetvurstia
• Kylmäsavulohta, lämminsavulohta, savumuikkua
• Edamia, Goudaa, Polar-juustoa

Lämpimiä ruokia
• Pekonia
• Keitettyjä kananmunia
• Keitettyjä perunoita tillivoisulalla

Jälkiruokia
• Juustolajitelma: Roquefort- ja vuohenjuustoa, 

Viinitarhurin juustoa, viikunahilloa, parapähkinöitä
• vaahtokarkkeja, suklaamakeisia, sipsejä ja keksejä
• Suklaafondant, vadelmakastiketta
• Hedelmiä

klo 11.30–15.00klo 11.30–15.00

Sunnuntai-brun� i
– Aloita sunnuntai rennosti

Itäranta 1, 80100 Joensuu, puh. 020 123 4660
www.fransmanni.fi 

Puhelun hinta 020-alkuisiin numeroihin: 0,0835 € / puhelu + 0,07 € / minuutti, matkap. 0,0835 € / puhelu + 0,17 € / minuutti)
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NASAKKA
Sisällysluettelo:

Joensuun Nuorkauppakamari on yksi Suomen 
Nuorkauppakamarit ry:n 85:stä jäsenyhdistyksestä. 
Kamarimme on sekä jäsenmäärältään että toimin-
naltaan Suomen huipputasoa. Jäsenemme edustavat 
monipuolisesti Joensuun seudun elinkeinoelämän 
sekä julkisen sektorin nuoria avainhenkilöitä.

Julkaisija: Joensuun Nuorkauppakamari ry
Päätoimittaja: Vilja Ndiwalana
Jakelu: Joensuun Nuorkauppakamarin jäsenet, koejä-
senet, kunniajäsenet, senaattorit ja eri sidosryhmät 
sekä Suomen Nuorkauppakamarien puheenjohtajat, 
aluetiimit ja keskusliitto
Paino: Painokanava Oy
Kuvat: Joensuun Nuorkauppakamari tai 
ilmoitettu kuvaaja

Yhteystiedot: Joensuun Nuorkauppakamari ry, PL 64, 
80101 Joensuu

Suomen Nuorkauppakamarit ry on kan-
sainvälinen jäsentensä kehittymis- ja joh-
tamiskouluttautumisjärjestö sekä kon-
taktiverkosta, joka vaikuttaa aktiivisesti 
yhteiskunnassa.

Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti 
kehittämällä nuorten aikuisten johtamis-
taitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja 
kansainvälisyyttä.

Joensuun Nuorkauppakamari on yksi Suo-
men Nuorkauppakamarit ry:n 85:stä jä-
senyhdistyksestä. Kamarimme on sekä 
jäsenmäärältään että toiminnallaan Suo-
men huipputasoa. Jäsenemme edustavat 
monipuolisesti Joensuun seudun elinkeino-
elämän sekä julkisen sektorin nuoria avain-
henkilöitä. Olemme yksi Suomen vanhimpia 
kamareita, olemme toimineet jo vuodesta 
1963.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenenä 
Joensuun Nuorkauppakamari kehittää nuor-
ten, alle 40-vuotiaiden miesten ja naisten 
yksilöllisiä kykyjä, johtamistaitoja, sosiaa-
lista vuorovaikutusta, kansainvälisyyttä 
sekä kanssakäymistä. Nuorkauppakamari 
on kansainvälinen jäsenten koulutus- ja ke-
hittämisjärjestö sekä kontaktiverkosto, joka 
vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Pe-
riaatteena on tekemällä oppiminen, jolloin 
jäsen tekee kamaritoiminnassa etupäässä 
sellaisia asioita, joita ei työelämässään käy-
tä. Oppiminen tulee konkreettisesti esille 
myös siinä, että jäsen voi olla jäsenyytensä 
aikana kussakin hallitusvirassa vain yhden 
vuoden.

Joensuun Nuorkauppakamarin toiminta on 
hyvin monimuotoista, pitäen sisällään mm. 
kuukausitapahtumia, koulutuksia, erilaisia 
projekteja sekä kamari-, alue-, valtakun-
nan- sekä kansainvälisen tason kokous- ja 
koulutustapahtumia.
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Joensuu
Siltakatu 10
Heli 020 304 416 tai Teemu 020 302 565 
nordea.fi 

Tule asiakkaaksemme Joensuun konttoriin
Heli Kaikkonen ja Teemu Tertsunen sekä muut henkilökohtaiset pankkineu-
vojamme toivottavat sinut tervetulleeksi asiakkaaksi. Mitä enemmän keskität 
meille pankkiasiointiasi, sitä enemmän etuja saat. Avainasiakkaana nautit 
parhaista eduistamme ja saat henkilökohtaisen pankkineuvojan. Katso lisää 
nordea.fi /tervetuloa tai soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–su 24 h/vrk 
ja varaa aika tapaamiseen.

Teemme sen mahdolliseksi

* Nordea on Global Finance –lehden valinta parhaaksi pankiksi Pohjoismaissa  ja Suomessa vuonna 2013.

Hyvät hinnat. 
Parhaana palkittu.*

Joensuun Nuorkauppakamari ry
Nuorten johtajien ja yrittäjien kansainvälinen verkosto

Kannen kuva: Venla Mutanen
Taitto:KomputerDesikn

Kiitos kaikille lehden toimitukseen 
osallistuneille! Joensuu rokkaa!
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Tapahtumakalenteri 2014

Tammikuu
23.1 Kerubin Komiikkafestarit 23.1.2013
29.1 START-Koulutus koejäsenille

Helmikuu
4.2  JC-lounas, Kreeta
12.2  Vuosikokous 2014. Paikkana JOSEK Oy, 
lisäksi esittelyssä Itä-Suomen Business-
edustuston palvelut. Puhekilpailu
21.2 Kulttuuriverkosto-tapahtuma 
tai yritysvierailu 
27.2 Kaupunginjohtajan tapaaminen 8:30 
alkaen

Maaliskuu
4.3 JC-Lounas, 
Ravintola Puisto, Tiedepuisto
22.3.-24.3 Alue D Aluevuosikokous, Ruka
27.3 Joensuun kaupunginteatterin Mitä Sais 
Olla? -vierailuesitys (kiintiö varattu)

Huhtikuu
3.4 JC-Lounas, Heinosen Leipomo, 
Vanamokatu 36

Kevään 2014 aikana etikettikoulutus ja 
projektikoulutus 

25.-27.4 Kansallinen vuosikokous Huippu-
kokous 2014 - Leaders at the sea, 
Helsinki-Tukholma
24.4 Elokuva ja tutustuminen 
Savon Kinot Oy:n

Toukokuu
3.5 Tapakoulutus ja illallinen, 
Sokos Hotel Kimmel
6.5 JC-lounas, Teatteriravintola

16.-18.5 Strategia, Hämeenlinna. 
1-2 osallistujaa 
16.-18.5 PRES-akatemia, Maarianhamina. 
PRES 2014 osallistuu
21.5 Kaupunginmuseon NIKOLAI I – POIKA, 
ISÄ JA KEISARI -näyttely

Kesäkuu
3.6 JC-lounas, Jokiasema
7.6 Kesän avaus: Koko perheen brunssi 
11.-14.6 Eurooppakokous, Malta 

Heinäkuu 
Ei suunniteltua toimintaa. Kesäloma. 
 
Elokuu
5.-6.8 syksyn pääkoulutus: Kestävä johta-
juus tiimityössä.
JCI vierailu Pietarissa, järjestäjä JCI Oulu. 
8.8  JC lounas, Kesälato
16.8 Rapujuhlat, avec

Syyskuu
2.9 JC-lounas, Aada
5. - 7.9 Aluevaalikokous D  Oulu     
14.9 JIPON ottelu, Keskuskenttä

Lokakuu
7.10 JC-lounas, Taitokortteli 
1.10  Joensuun Nuorkauppakamarin 
vaalikokous
10. - 12.10 Kansallinen Vaalikokous, Helsinki  
30.10 Tutustuminen Curlingiin

Marraskuu
4.11 JC-lounas, Torero

Rokumentti

14-16.11 JohtajuusAkatemia, 
Tampere (PINKK). PRES 2015 osallistuu
20.11 Yritysvierailu ja hallituksen 
vaihtokokous
21-23.11 HallitusAkatemia, paikka avoin 
( JNKK hakee järjestelyoikeutta). 
Hallitus 2015 osallistuu
24.-29.11 Maailmankokous Leipzig, Saksa

Joulukuu
2.12 JC-lounas, Subway Voimatie
13.12 Kuusijuhla, avec

Puheenjohtajalta
Uutta intoa puhkuen! 

Vuosi 2014 on jo käynnistynyt toimeliaa-
na ja uusi hallitus on jäsenistön kanssa 
rakentanut ja suunnitellut tulevaa vuotta 
useissa tapaamisissa. Tulevana vuotena on 
runsaasti aktiviteettejä aina oman kamarin 
toiminnasta kansainväliseen toimintaan 
saakka. OLETHAN VALMIS? Minä olen, sil-
lä tämä toiminta on meitä, jäseniä varten. 
Alue-, kansalliset ja kansainväliset kokouk-
set, koulutukset, erilaiset projektit ja lukui-
set kamaritapahtumat mahdollistavat sen, 
että jokaiselle jäsenelle löytyy haluttua toi-
mintaa. Aktiivinen JC:n saa varmasti kalen-
terinsa pursuamaan mitä mahtavimmista 
aktiviteeteista. Ole aktiivinen! 

Edellinen vuotemme oli aktiivinen isojen 
tapahtumien suhteen, jossa mm. Oppia & 
Työtä-messut kasasivat jälleen sankoin 
joukoin ihmisiä tutustumaan Itä-Suomen 
opiskelu- ja työelämän tarjontaan. Vuon-
na 2013 kamarimme ehdottomasti huikein 
tapahtuma oli Rocked In Joensuu- kansalli-
nen vaalikokous, jonka todella mahtava 
onnistuminen ja kerätyt kiitokset olivat 
vertaansa vailla. Kokouksen järjestelyjen 
onnistuminen kokonaisuudessa ylitti alle-
kirjoittaneen mielestä jopa WC 2013 Rio De 
Janeiron kansainvälisen vuosikokouksen 
järjestelyt. ”Been there, done that..” RIJ oli 
mainio osoitus siitä, että Joensuun kamaris-
sa osataan!

Tuleva vuotemme tulee erityisesti pai-
nottamaan verkostoitumisen tärkeyttä ja 
jäsenille suunnatun toiminnan tärkeyttä, 
sidosryhmiä unohtamatta. Toimintamme 
päälinjat seuraavat Suomen Nuorkauppa-
kamarien Kestävä Johtajuus-strategiaa, 
jossa myös kestävien verkostojen luomi-
nen on tärkeä osa-alue. Aktiviteetit luo-
vat aktiivisuutta, aktiivisuus tapaamisia, 
tapaamiset verkostoja. Nuorkauppamari 
on nuorten yrittäjien ja nuorten johtajien 
aktiivinen verkosto, johon ylläpitämiseen 
vuosi 2014 tarjoaa hienot puitteet. Omassa 
kamarissa perinteisten kuukausilounaiden 
lisäksi järjestämme kuukausittain Cülttüüria 
ja Verkostoja – verkostoitumis-iltoja, joissa 
vierailemme ennalta sovitussa Joensuun 
kaupungin kulttuurikohteessa, tapaamme 
toisiamme ja kutsumme paikalle myös pai-
kallisia yrittäjiä ja sidosryhmien edustajia 
verkostoitumaan. 

Vuosi on lyhyt aika ja aktiivisen aika lentää 
kuin siivillä. Hyppää siis liitoon rinnalle tai 
hyppää siivelle, saman henkisessä ja muka-
vassa seurassa oppiminen ja itsensä kehit-
täminen ei ole koulun käyntiä, vaan täynnä 
innostusta, oppimista, uusia tuttavuuksia ja 
verkostoja! 

Aktiivista vuotta toivottaen, 
PRES 2014 Miika Natunen
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Mari Kiema
Kestävä johtajuus – mitä ihmettä?

Nuorkauppakamarimaailma ja erityisesti 
kansallinen strategiamme vilisee termejä, 
jotka eivät ensilukemalta välttämättä au-
kea. Kestävä johtajuus – mitä se esimerkiksi 
merkitsee? Itselleni olen selittänyt kestä-
vän johtajuuden siten, että päätöksissä ja 
toimissa tiedostetaan niiden vaikutukset 
toisiin henkilöihin sekä ympäröivään yhtei-
söön ja yhteiskuntaan.  Tämä pätee tekoihin 
ja päätöksiin paitsi henkilökohtaisella myös 
kamaritasolla. Jokainen kamarivuosi tekee 
pohjatyötä seuraavan kamarivuoden onnis-
tumiselle. 

Joensuun Nuorkauppakamari on lanseeran-
neet ansiokkaasti vuoden 2014 teemaksi 
”Kestävän johtajuuden verkosto”. Olette siis 
luvanneet tehdä harkittuja tekoja ja hyö-
dyntää siinä nuorkauppakamaritoiminnan 
kautta avautuvia verkostoja. Mitä lisää me 
nuorkauppakamarissa saamme verkostois-
ta? Nuorkauppakamarissa meidän kaikkien 
on tarkoitus oppia tavalla tai toisella kes-
tävää johtamista. Verkostot, toiset kama-

rit ja kamarituttavamme, tarjoavat meille 
ideoita oman kamaritoimintamme ja oman 
osaamisemme kasvattamisen suunnitte-
luun – myös niitä, joista oli eniten opittavaa, 
eli epäonnistumisia. Johtamistaitojen oppi-
mista ei tapahdu pelkästään koulutuksissa, 
vaan opimme toinen toisiltamme ja yhteis-
työverkostojemme kautta. Lisäksi yhdessä 
toimiessamme me muodostamme laajan 
verkoston, jonka avulla voimme vaikuttaa 
mittavasti yhteiskunnan epäkohtien oikai-
semisessa. Mihin asiaan teidän kamarinne 
voisi omassa toimintaympäristössään ja 
verkostoissaan vaikuttaa?

Näiden pohdintojen myötä antoisaa kama-
rivuotta teille kaikille ja runsaasti kestävän 
johtajuuden tekoja! Nähdään kamaritapah-
tumissa!

Mari Kiema
Aluejohtaja
Alue D, Suomen Nuorkauppakamarit ry

Hei,
Olen Anu Hirvonen, kolmekymppinen kaup-
patieteiden maisteri. Olen lähtöisin Joen-
suusta, ja muun muassa Lontoossa, Aust-
raliassa ja Helsingissä vietettyjen vuosien 
jälkeen päätynyt paluumuuttajaksi kotiseu-
dulle. Työskentelen Joensuun seudun kehit-
tämisyhtiö JOSEK Oy:ssä johdon assistent-
tina. Olen ollut kamaritoiminnassa mukana 
nyt kolme vuotta, ja päätin vihdoin viedä 
osallistumisaktiivisuuteni hallitusvirka-as-
teelle. Työssäni järjestän lukuisia virallisia ja 
epävirallisia tilaisuuksia ja tapahtumia vuo-
den aikana, joten toivon kokemuksestani 
olevan hyötyä LOMin virassa. Uskon myös, 
että vuosi 2014 tuo paljon uusia elämyksiä 
ja verkostoitumismahdollisuuksia kamarim-
me jäsenille. Perinteisten tapahtumien li-
säksi panostamme varmasti entistä enem-
män jäsentemme henkiseen ja fyysiseen 
hyvinvointiin. 

Perheeseeni kuuluu 3-vuotias Eemil ja 
33-vuotias Tomi. Harrastukseni ovat mel-
ko liikunnallisia, tennis, rullaluistelu ja uinti 
ovat rakkaimmat lajini. Myös matkailu on 
lähellä sydäntäni. Ja aina on oltava jokin 
lentolippu sähköpostin inboxissa odotta-
massa käyttöänsä :)

Tapaamisiin!  

Hei,
Olen asianajotoimistoyrittäjä, pienviljeli-
jä, aviomies sekä kolmen pienen pojan isä 
Liperistä. Harrastuksiani on nuorkauppa-
kamaritoiminnan lisäksi talvella hiihto ja 
aerobic, kesällä rakentelu. Kolmen vuoden 
johtajaputkeni kamarissa vetelee viimeistä 
vuottaan. 

Puheenjohtajavuoteni viime vuonna ava-
si upeita mahdollisuuksia ja toi mukanaan 
hienoja kokemuksia. Tänä vuonna keskityn 
istuvan puheenjohtajan ja valmistautuvan 
puheenjohtajan tukemiseen ja sparrauk-
seen ja yritän antaa heille myös tilaa kas-
vaa itse johtajana. Aion myös keskittyä 
koejäseniin ja jäsenistöön, unohtamatta 
senaattoreita ja kunniajäseniä. 

Kuutena hallitusvuotenani olen saanut näh-
dä hyvin monenlaista hallitustyöskentelyä. 
On mukavaa nähdä kuinka tänä vuonna 
valtaan nousseessa hallituksessa on uu-
sia kasvoja ja erilaista intohimoa kehittää 
nuorkauppakamaritoimintaa Joensuussa. 

Terveisin,
Esa Kärnä, IPP 2014

Hallitus 2014 esittäytyy
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Terve kaikille!
Tässä puhuu Jiri Jormakka, 26-vuotias 
pienyrittäjä Joensuusta. Olen melko tuore 
nuorkauppakamarilainen, sillä tulin mu-
kaan toimintaan kesäkuussa 2013. Lähdin 
projektipäälliköksi Joulupuu -hyvänteke-
väisyyskeräykseen ja siitä saadut onnistu-
misen elämykset innoittivat minut mukaan 
kamarin hallitukseen. Tulin valituksi INT/IND 
tehtävään ja hoidan koulutus- ja kansainvä-
lisyys asioita.

Yritykseni Joenzo Oy suunnittelee, valmis-
taa ja myy Jokipoikien fanituotteita. Lisäksi 
toimin Jokipoikien otteluissa tapahtuma-
vastaavana. Tähän kun lisätään kaksi ker-
taa viikossa pelattavat omat lätkäpelit, niin 
tuntuu välillä siltä kuin asuisin jäähallilla. 
Pidän työstäni todella paljon, sillä jokainen 
päivä on taatusti erilainen. Jokaisessa otte-
lutapahtumassa tulee aina uusia haasteita 
ratkottavaksi ja selvitettäväksi. 

Vapaa-aikanani urheilen aktiivisesti jääkie-
kon ja kuntosalin merkeissä. Kesäisin ko-
etan pelata golfia, mutta siihen jää yleensä 
liian vähän aikaa. Lisäksi tykkään hyvästä 
musiikista ja lenkkeilystä. 

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää tai kom-
mentoitavaa, niin ota rohkeasti yhteyttä!

Hei kaikki 
kamarikaverit!
Olen Liina Matveinen, paikallisradioyrittä-
jä, mystisen verran alle 40-vuotias, tuore 
DP ja COM-lohkon vetäjä. Minulle kyseessä 
on vuonna 2008 alkaneen kamariurani toi-
nen hallitusvirka (takana LIO). Perheeseeni 
kuuluu puolisoni Petri sekä yläkoululainen 
Pietu ja ekaluokkalainen Aatu. Olenkin heil-
tä saanut siunauksen sekaantua syvemmin 
kamaritoimintaan. Luulen, että kotona mi-
nua eniten jää kaipaamaan kääpiöpuudelini 
Muusa.

Kamaritoiminnassa minua alunperin kiin-
nosti erityisesti juuri verkostoituminen. 
Olen tullut Joensuuhun koulut käytyäni, 
enkä uutena asukkaana tuntenut ikäisiäni 
juuri lainkaan. Kamaritoiminta toi uusia ys-
täviä, näkökulmia työelämään ja huikeita 
bileitä. Odotan innolla mitä seuraavat vuo-
det tuovat tullessaan ja tavoitteenani on 
ennen kaikkea oppia tuntemaan TEIDÄT!

Vuoden 2014 hallitus on mielestäni hyvä 
combo uutta intoa ja perinteisiin nojaavia 
tekijöitä. DP-vuotenani toimin siis myös 
COM:n roolissa ja vastuualueeseen kuuluu 
kamarin yhteiskuntaan suuntautunut toi-
minta ja siihen liittyvät projektit. 

Tavoitteeni on toteuttaa yhdessä Teidän 
kanssa hienoja projekteja, joilla kasvatam-
me tunnettuuttamme alueellamme. Luulen 
mediaosaamiseni olevan eduksi juurikin 
näissä toimissa ja onpahan takaraivossa 
pyörimässä ihan uusiakin pään avauksia!

Hyvää alkavaa Kamarivuotta 2014!

Tervehdys kaikille! 
Olen Miika Natunen, 37-vuotias, kolmen 
lapsen isä Kontiolahden Lehmosta. Työs-
kentelen omassa yrityksessäni Suomen 
Rakennusterveyspalvelut Oy:ssä toimitus-
johtajana. Yritykseni tutkii ja ratkaisee kiin-
teistöjen rakennusteknisiä ja sisäilmaon-
gelmia. 

Kamariin olen liittynyt koejäsenenä syksyllä 
2010 ja 2011 sain kunnian päästä Joensuun 
Nuorkauppakamarin varsinaiseksi jäsenek-
si. Toiminnan aloitin heti startista alkaen 
aktiivisesti tunnustellen mitä kaikkea toi-
minta tuokaan mukanaan. 2011 vuonna oli 
vuorossa kouluttautuminen paikallisen ta-
son lisäksi myös kansallisella tasolla.

Vuosi 2012 oli ensimmäinen hallitusvirka-
vuoteni, jolloin vastuu-alueeni oli IND/INT 
lohko, joissa organisoin yksilötason asioita, 
kuten koulutuksia sekä kansainvälisiä asioi-
ta. Vuonna 2012 vuorossa oli myös ensi as-
kel kansainvälisen toiminnan ja kouluttau-
tumisen maailmaan WC 2012 kokouksessa 
Taiwanin Taipeissa. 

Vuonna 2013 oli vuorossa jälleen uuden 
askeleen ottaminen JC-uralla, eli hyppää-
minen DP:n, eli valmistautuvan puheen-
johtajan rooliin. JC-kokemusta tuli kerättyä 
kaikkien kansallisten tasojen kokouksista 
aina WC 2013 Rio De Janeiron maailmanko-
koukseen saakka.

Vuosi 2014 on itselle siis neljäs kokonainen 
JC-toimintavuosi, ja odotukset ovat todella 
korkealla. Oman kamarin toiminnan kehit-
täminen, Aluekokous Rukalla, Kansallinen 
kokous laivalla, EC 2014 Maltalla ja WC 2014 
Leipzigissa antavat odottaa jälleen hienoa 
vuotta verkostojen ja itsensä kehittämisen 
saralla.

Terveisin,
Miika Natunen, PRES 2014

Tervehdys arvon 
kamarilaiset
Nimeni on Teemu Ahtonen ja olen TREAS 
tulevalla hallituskaudella. Tehtäviini kuuluu 
näin ollen raha-asioiden hoitaminen. Olen 
tullut mukaan Joensuun Nuorkauppakama-
rin toimintaan vuonna 2012 ja osallistunut 
siitä lähtien useiden eri tapahtumien jär-
jestämiseen ja läpivientiin ns. rivijäsenenä. 
Nyt on hallituspaikan vuoro. 

Muu vapaa-aikani kamaritoiminnan rinnalla 
kuluu liikunnan, musiikin ja koirieni parissa. 
Liikunnan nälkää pidän kurissa lähinnä kun-
tosalin avulla, vaikkakin entisenä jääkiek-
koilijana olen tottunut varsin monipuoliseen 
liikuntaan. Musiikin tekeminen ja sen esit-
täminen tarjoaa puolestaan oivan kanavan 
luovan toiminnan harjoittamiseen. Koirani 
tarjoavat muuten vain mahtavaa seuraa ja 
monipuoliset mahdollisuudet esimerkiksi 
rentoutumiseen. Tykkään siitä, että pystyn 
kehittämään itseäni monipuolisesti. Jos kai-
paat kevyttä ja rentoa lukemista, tutustu 
tuoreeseen blogiini pappipakinoi.blogspot.
com.

Toimin tällä hetkellä koulutus- ja työhön-
valmentajana Joensuun kaupungin palve-
luksessa. Koulutukseltani olen kasvatustie-
teen maisteri ja liiketalouden tradenomi.
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Hei!
Minun nimeni on Tiina ja toimin vuon-
na 2014 nuorkauppakamarimme sihtee-
rinä. Aiemmin olen toiminut useassa eri 
kamarivirassa ollen esim. puheenjohtaja 
Pieksämäen Nkk:ssa vuonna 2008. Alue-
viroista olen tehnyt alueella B aluemarkki-
nointipäällikkövuoden (RMM) 2009 ja Vuo-
den Nuori Johtaja -alueprojektipäällikkönä 
toimin vuonna 2012 alueella C. Kansallinen 
päällikkövuosi tuli tehtyä vuonna 2010 kun 
järjestin kansainvälisyyspäällikön tehtäväs-
sä matkat sadoille suomalaisille Århusiin 
sekä Osakaan. 

Siviilissä olen ammatiltani myyntiryhmän 
päällikkö Sokos Hotelleilla ja perheesee-
ni kuuluvat avopuolisoni Jarno, tyttäreni 
Emma (11 v) ja Rölli-koira. Harrastan kama-
rikuvioiden lisäksi kaikenlaista sporttailua 
kuten kävelyä, juoksua, golfia, laskettelua 
ja jopa purjehdustakin. Lisäksi olen ollut 
mukana ampumahiihdon arvokilpailujen 
järjestämisessä vuodesta 1999. MM2015 
-kisoissa hoidan mediapäällikön tehtävää.

Terkuin,
Tiina

Hei,
Olen Vilja Ndiwalana, kamarimme 2014 
tiedottaja. Liityin Joensuun Nuorkauppaka-
mariin kolmisen vuotta sitten, sillä paluu-
muuttajana ulkomailla vietettyjen vuosien 
jälkeen kaipasin uusia ystäviä, verkostoitu-
mista ja itseni kehittämistä. Kamarissa olen 
toiminut erilaisissa projekteissa ja nyt on 
ensimmäisen hallitusvirkani vuoro. Odotan 
innolla, mitä tuleva vuosi tuo tullessaan ja 
aion innostaa teitä kaikkia mukaan kama-
ritoimintaan.

Työelämässä toimin asianajosihteerinä 
Asianajotoimisto Teräskulma Oy:ssä. Työni 
vastapainoksi sekä kamariharrastuksen 
lisäksi minut pitää liikkeessä liikuntahar-
rastukseni kuten tankotanssi, kuntosali ja 
lenkkeily. Elämääni rikastuttaa myös kaksi 
alle kouluikäistä lasta, joiden harrastusai-
kataulujen yhteensovittaminen omiin har-
rastuksiini on välillä haastavaa. Vuoden 
mittaan voisin ehkä hyötyä ”Ajan hallinta” 
–kurssin oppimateriaalista, joka tällä het-
kellä pötköttelee jossain ajattomuuden ar-
kistoissa.

Yhteistyön merkeissä,
Vilja

PRES Miika Natunen
miika.natunen@srtp.fi

IPP Esa Kärnä
esa.karna@teraskulma.com

DP/COM, VP 1 Liina Matveinen
liina.matveinen@radiorex.fi

LOM, VP 2 Anu Hirvonen
anu.hirvonen@josek.fi

IND, INT Jiri Jormakka
jiri.jormakka@gmail.com

SECY Tiina Tykkyläinen
tiina.tykkylainen@sok.fi

TREAS Teemu Ahtonen
teemucs@gmail.com

LIO Vilja Ndiwalana
vilja.ndiwalana@jcjoensuu.fi

MC Teemu Tertsunen
teemu.tertsunen@gmail.com

Hallitus 2014
Hei!
Olen Teemu Tertsunen, 27-vuotias pankki-
neuvoja Nordea Pankissa ja kamarissamme 
tämän vuoden MC. Lapsuuteni olen viettä-
nyt Nurmeksessa, josta lukion jälkeen hain 
opiskelemaan tradenomiksi Kajaanin Am-
mattikorkeakouluun. Sieltä valmistuttuani 
marraskuussa 2008 pääsin työskentele-
mään Nordea Pankkiin Sotkamoon, josta 
Nurmeksen ja Lieksan konttoreiden kautta 
siirryin Joensuun konttoriin keväällä 2012 
henkilökohtaiseksi pankkineuvojaksi. 

Toimin myös sivutoimisesti Nurmeslaisen 
Maria Kinoksen säätiön asiamiehenä ja 
hallituksen puheenjohtajana. Säätiö jakaa 
vuosittain apurahoja nurmeslaisten nuor-
ten ulkomaanvaihtoon ja opinnäytteiden 
tekemiseen sekä vanhusten virkistystoi-
mintaan. 

Vapaa-ajallani harrastan lenkkeilyä, uimista 
ja metsästystä. Metsästykseen pyrin syk-
syisin löytämään mahdollisimman paljon 
aikaa. Suurin osa vapaa-ajastani kuluu po-
liittisessa toiminnassa Kokoomusnuorissa, 
jossa olen vuonna 2014 Savo-Karjalan Ko-
koomusnuorten puheenjohtaja ja valtakun-
nallisen Kokoomuksen Nuortenliiton Liitto-
hallituksen jäsen.
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Kalervo Jaatinen on valittu maakunnan 
kehittäjäksi 2013. Maakunnan kehittä-
jä –palkinto luovutettiin Pohjois-Karjalan 
maakuntaliiton järjestämän uuden vuoden 
vastaanoton yhteydessä 3.1.2014 Nurmek-
sessa. Palkinnon luovuttivat maakuntajoh-
taja Pentti Hyttinen ja Esa Kärnä Joensuun 
Nuorkauppakamarista. 

Maakunnan kehittäjä palkinto myönnettiin 
Jaatiselle hänen ansioistaan yritystoimin-
nassa sekä aktiivisesta vaikuttamisesta 
maakunnan positiiviseen kehittämiseen 
niin järjestökentässä kuin kansalaisvaikut-
tamisessa. 

Sillanrakentajana 
Jaatinen on toiminut Kesälahden Maansiirto 
Oy:ssä kaikkiaan 47 vuotta, ollen tänä aika-
na muun muassa toimitusjohtajana vuodet 
1992-2007 ja hallituksen puheenjohtajana 
vuodesta 2007 alkaen. Kesälahden Maansiir-
to on siltojen rakentamisessa valtakunnalli-
sesti neljän suurimman yrityksen joukossa 
ja maanrakentamisessakin kymmenen suu-
rimman joukossa. Yritys on vuosikymmen-
ten ajan pystynyt kehittämään toimintaansa 
ja kasvamaan kestävästi.  

Kestävä kehitys ja ympäristön tilan paran-
taminen ovat myös osa yrityksen liike-
toimintaa. Kesälahden maansiirto Oy on 
toteuttanut jätevedenpuhdistamoja mm. 
Sortavalassa ja eri puolella Suomea. Lisäksi 
Kesälahden Maansiirto Oy on vahvasti mu-
kana UPM-Kymmene Oyj:n Lappeenrannan 
biojalostamon toteuttamisessa, kun Kau-
kaan tehdasalueelle rakennetaan maailman 
ensimmäinen mäntyöljystä biodieseliä val-
mistava laitos. 

Kalervo Jaatisesta 
maakunnan kehittäjä 2013

Kalervo Jaatinen on tehnyt lähialueyhteis-
työtä Venäjän Karjalassa useiden vuosikym-
menten ajan.  Hän on osallistunut aktiivises-
ti rajanylittävää yhteistyötä valmistelevan 
Rajafoorumin työskentelyyn sekä erilaisten 
Venäjän kauppaan ja idän vientiin liittyvien 
kehittämishankkeiden työhön mm. ohjaus-
ryhmien jäsenenä. Kesälahden Maansiirto 
Oy:n tytäryhtiö A/O Ladoga Maansiirto on 
toiminut yli 20 vuoden ajan Venäjällä. 

Kesälahden Maansiirto Oy:n lisäksi Jaatinen 
toimii myös muun muassa Kesälahden Ra-
kennus Oy:ssä ja Karjalan Kievarissa.

Kalervo Jaatinen on ollut kauan aktiivinen 
vaikuttaja yrittäjäjärjestöissä ja kauppa-
kamarissa. Jaatinen kantaa vastuuta myös 
yhteiskunnallisista asioista ja hän oli aktii-
vinen kansalaisvaikuttaja mm. Kesälahden 
ja Kiteen yhdistymisneuvotteluissa. 

Myönteinen 
esimerkki maakunnan 
menestyksestä
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Joensuun 
Nuorkauppakamari Ry myöntävät vuosit-
tain Maakunnan –kehittäjä palkinnon poh-
joiskarjalaiselle henkilölle tai taholle, joka 
on kyseisenä vuonna esimerkillisesti edes-
auttanut maakunnan kehitystä ja omalla 
toiminnallaan vaikuttanut maakunnan po-
sitiiviseen eteenpäin menoon. Palkinnon 
saajissa on ollut vuosien varrella vaikuttajia 
muun muassa liike-elämän, kulttuurin, ur-
heilun ja koulutuksen aloilta. 

Esa Kärnä
IPP 2014, Joensuun Nuorkauppakamari ry

Maakunnan kehittäjä 2013 –palkinnon Kalervo Jaatiselle ojensivat 
Pentti Hyttinen, vasemmalla, Esa Kärnä ja 

maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen
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Vuoden 2013 odotetuin juhlatapahtuma 
Kuusijuhla pidettiin 14.12.2013 idyllisessä 
Vainoniemen huvilassa Joensuun Linnun-
lahdella. Kuusijuhlassa paketoitiin vuosi 
2013 ja palkittiin vuoden aikana toiminnassa 
ansioituneita jäseniä. Ohjelmassa oli myös 
vanhan hallituksen muistaminen sekä uu-
den hallituksen pinssitys, eli seremoniaali-
nen ”vallan vaihto”. Puheenjohtajan käädyt 
vaihtoivat myös kantajaansa juhlallisen se-
remonian ja aikaisempien puheenjohtajien 
elämän oppien siivittämänä.  

Juhlan loistavasta tarjoilusta ja Kuusijuhlan 
hengen mukaisesta juhla-illallisesta vastasi 
Ravintola Kerubin ammattitaitoinen hen-
kilökunta. Kerubin keittiö ja heidän muut 

Jiri Jormakka liittyi Joensuun Nuorkaup-
pakamariin koejäseneksi viime kesänä. 
Hän otti ennakkoluulottomasti haasteen 
vastaan ja ryhtyi Joulupuu 2013 -hyvänte-
keväisyysprojektin projektipäälliköksi. Pe-
rinteeksi muodostunut keräys järjestettiin 
kamarimme toimesta jo kuudennen kerran. 
Lahjoja otettiin vastaan viikon 49 ajan muu-
tamissa vastaanottopisteissä ja varsinainen 
Joulupuu -tempaus järjestettiin 7.- 8.12.2013 
Kannattaja Shopin edustalla kauppakeskus 
Metropolissa, jossa Jiri toimii yrittäjänä. Ke-
rätyt lahjat luovutettiin Joensuun sosiaali-
toimeen, joka jakoi ne eteenpäin asiakkail-
leen.
 
Tänä vuonna projektilla ei varsinaisesti ol-
lut yhtä kummiyritystä tai kummihenkilöä, 
sillä Jiri sai houkuteltua mukaan viisi Joen-
suulaista kärkiurheiluseuraa. Kummeina 
toimivat Jokipojat, Kataja Basket, Joensuun 
maila, Josba ja Jippo. Jiri on itse kova ur-
heilemaan ja tykkää seurata paikallisten 
joukkueiden otteluita, joten tämä järjestely 
tuntui hänestä luontevalle ja miellyttävälle. 

”Seurojen mukaan saaminen ei ollut ko-
vinkaan haastavaa. Lähetin seuroihin säh-
köpostit, jossa kysyin heidän haluaan osal-
listua Joulupuuhun. Ei siinä kovin montaa 
minuuttia tainnut mennä kun jokainen seu-
ra näytti vihreää valoa”, kertoo Jiri.

Seurat olivat todella aktiivisia koko kam-
panjan ajan. ”Saimme käyttää tunnettuja 

pelaajia mainoskuvissa sekä radiomainok-
sessa. Varsinainen hyväntekeväisyyspama-
us tuli kuitenkin Kataja Basketin suunnalta. 
Kataja järjesti kampanjan, johon kuului va-
paapääsy kolmeen kotiotteluun lahjaa vas-
taan. Tämä poiki meille hyvää näkyvyyttä, 
sekä tietenkin paljon lahjoja!”, Jiri hehkut-
taa.

Oli hienoa, että myös muiden tärkeiden yh-
teistyökumppaneiden mukaansaanti sujui 
suhteellisen vaivattomasti. Kopijyvä tarjosi 
painopalvelut, Iskelmä Rex järjesti projek-
tille viikon ajan mainontaa, LähiTapiola toi-
mi vastaanottopisteenä ja jokainen heidän 
työntekijänsä luovutti lahjat. Myös Mainos-
toimisto Fabrik antoi lahjoja. Vastaanotto-
pisteenä toimi Hyväntekijäpuoti, joka myös 
toimitti lahjoja keräykseen. Viralliset kerä-
yspaidat meille valmisti Peltovilla.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Jiri toimi 
projektipäällikkönä Joensuun Nuorkauppa-
kamarissa, ja vielä ensimmäisessä projek-
tissaan. ”Tämä oli kaikkiaan erittäin hieno ja 
opettavainen kokemus. Projekti vaati välillä 
yllättävänkin paljon työtä ja uuden opet-
telua, mutta kaikki on ollut sen arvoista. 
Projekti sujui mielestäni hyvin, mutta löysin 
myös paljon kehitettävää ensi vuotta aja-
tellen”, kiteyttää Jiri.

Vilja Ndiwalana, tiedottaja
Joensuun Nuorkauppakamari ry

ammattilaiset näyttivät aiemmin jo kyn-
tensä uskomattoman hienosti onnistunees-
sa kansallisessa vaalikokouksessamme 
Rocked In Joensuussa. 

Juhlallisen tapahtuman viihdepuolesta 
vastasi Bilebändi The Voise, jossa senaat-
torimme Kari Päivinen #63263, nostatti 
tunnelmaa vauhdikkaitten kitarariffien ja 
lennokkaan lava-esiintymisen avulla. 

Vuoden odotetuimpana ja mahtavasti on-
nistuneena jäsentapahtumana Kuusijuhla 
näytti jälleen mitä hyvä JC-henki on! 

Miika Natunen, PRES 2014

Kuusijuhla 2013

Projektiosaamista Joulupuussa

Joulupuu –kummit lahjoittamassa 
ensimmäiset paketit keräykseen
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Koko Nuorkauppakamarin jäsenyyteni ajan, 
järjestömme kansainväliset kokoukset sekä 
niiden mukanaan tuomat kontaktiverkos-
tot ovat kiinnostaneet minua. Olen käynyt 
vuodesta 2006 kaikissa eurooppakokouk-
sissa (8 kpl) sekä maailmankokouksista 
niissä maissa, joihin ei ehkä muuten tulisi 
lähdettyä – ainakaan kovin usein (Korea, Ja-
pani, Brasilia). Paljon mukavia muistoja ko-
kouksista on tarttunut jc-matkalle mukaan. 
Suosittelen ehdottoman lämpimästi teille 
kaikille kokouksiin mukaan lähtemistä.

Brasilia -maailmankokouksesta liikkui hu-
huja jc-piireissä vuosia. Heti ensi kerran 
asiasta kuullessani ilmoitin, että Rion ko-
kouksessa olen paikalla. Eihän sitä sitten 
oikeasti voinut olla osallistumatta, kun vih-

doin tänä vuonna maailmankokous Rio de 
Janeirossa järjestettiin. Maailmankokous oli 
monilla tavoin järjestelyjen näkökulmasta 
haastava ja valitettavan moni nuorkauppa-
kamarilainen joutui pettymään useita ker-
toja kokousviikon aikana, mutta kuka nyt 
Brasilissa voisi murjottaa. Tico-ticco –vaihe 
silmään ja pilke silmäkulmassa uusiin tut-
tuihin tutustumaan.

Minun Brasilian –matkani kesti kaksi viikkoa 
ja minulla oli matkassa mukana kihlattuni 
Jarno. Ensimmäisen viikon vietimme Rio de 
Janeirossa ja toisen viikon Riosta 3,5 tuntia 
bussilla päiväntasaajan suuntaan sijain-
neessa Buzioksessa. Lähes kaikki matkajär-
jestelyt hoiti puolestamme Suomen Nuor-
kauppakamareiden pääyhteistyökumppani 

Maailmankokousmatkani 
maailman ääriin ja takaisin
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Matka-Vekka. Majoituksen varasin suoraan 
netistä, koska halusimme nimenomaan 
Barran alueelle, jonka hotelleista kokous-
viikon aikana oli kuljetukset kokousjärjes-
täjän toimesta iltajuhliin ja kokouspaikalle. 
Monelle Copacabanalla majoittuneelle tuli 
nimittäin yllätyksenä Rion välimatkat, sen 
alueen hotelleilta Barran alueelle koulutuk-
siin tai juhliin saattoi taksillakin kulua jopa 
2-3 tuntia (normaalisti matkaan meni min. 
30 min).

Lentomme Brasiliaan sisälsi välilaskun Lis-
sabonissa. Lentojen välillä oli luvassa 6 
tuntia odottelua, joten päätimme pienellä 
jc-ryhmällä lähteä tutustumaan Lissabonin 
aamiaistarjontaan. Idea osoittautui loista-
vaksi sillä aamiainen sataman ravintolassa 
kuohuviinillä höystettynä toimi varsin mal-
likkaasti ja olimme valmiita taas nousukii-
toon.

Heti ensimmäisenä päivänämme lähdimme 
One Day in Rio –kiertoajelulle. Matkan va-
raaminen oli hankalaa, bussi tuli brasilialai-
sittain tosi paljon myöhässä ja matka sisälsi 
melkoista sähläämistä. Onneksi kuitenkin 
työreissuilla Venäjällä opittu fakta toimi 

myös Brasiliassa eli mikään ei toimi, mutta 
kaikki järjestyy. Päivän aikana kävimme Ja-
mes Bondin jalanjäljillä sokeritoppavuorel-
la, söimme runsaan ja lihapitoisen lounaan 
sekä kuulimme paljon mielenkiintoista Rion 
kaupungista ja ihmisistä. Itse olin kuitenkin 
eniten odottanut 700 metrin korkeudes-
sa komeilevan Jeesus –patsaan näkemistä. 
Päivän mittaan ilma muuttui ja patsaalle 
noustuamme oli sateista ja usvaista. Pika-
kuva patsaasta ja siirryimme lämpimiin si-
sätiloihin. Oli selvää, että patsaalle olisi vie-
lä palattava ennen Riosta poistumista.  

Kongressiviikko sisälsi maailtoja (Nightte-
ja), kokouksia ja koulutuksia, runsaita koko-
uslounaita sekä nähtävyyksiä ja aurinkoista 
keliä. Me suomalaiset järjestimme kokous-
viikolla Global Village –partyn, jossa Suomi 
-osastollamme nuorkauppakamarilaiset 
ympäri maailman pääsivät kuvauttamaan 
itsensä joulupukin kanssa. Lisäksi oli tie-
tysti tarjolla salmiakkia kossuna ja karkkei-
na. Vaikka vielä emme virallisesti Suomen 
EC2016 –hakuprojektia saaneetkaan mark-
kinoida niin pientä huhua voi aina laittaa 
liikkeelle Maltan Finlandia Nightista yms J 
Palkintogaalassa olimme pitkästä aikaa eh-
dolla maailmanpalkinnon saajaksi kolmes-
sa eri kategoriassa; Suomen Nuorkauppa-
kamareiden Johtajuuspolku ja Tampereen 
Nuorkauppakamarin Paras talousprojekti 
sekä Paras kamaritoiminta. Palkintogaa-
lassa oli tunnelma korkealla ja Monacon 
eurooppakokouksessa todistamani pal-
kintosade sai jatkoa, kun Suomi palkittiin 
Johtajapolusta maailmanpalkinnolla. Kyllä 
oli hienoa olla suomalaisena paikalla; liput 
liehui ja ihmiset ympärillä hurrasi meidän 
pienelle kansalliselle organisaatiollemme. 
Hetki painui kyllä verkkokalvolle pitkäksi 
aikaa.

Lauantaina ennen palkintogaalaa oli Jee-
sus-patsaalle paluun aika. Päivä valkeni 

kirkkaassa säässä, joten suuntasimme heli-
kopterilla yläilmoihin. Jännittävä taksimatka 
eksyksissä olleen taksinkuljettajan seurassa 
slummien läpi helikopterikentälle, polttava 
auringonpaiste ja pitkät odottelut vain kas-
vattivat nälkää päästä ilmaan. Kierros Rion 
yllä huipentui Jeesus –patsaan näkemiseen 
hyvin läheltä ilmasta käsin. Wau. Näimme 
myös ilmasta esim. tulevien Olympialaisten 
kisakylän rakennustyömaat, jotka muistut-
tivat lähinnä Savolaista projektia; kaikki oli 
aloittamista vaille valmista. Kiire tulee po-
jille rakentamisen kanssa, mutta onneksi 
asioilla on kuitenkin tapana järjestyä

vain aamupäivisin. Iltapäivät kuluivat piiii-
iitkillä lounailla, ostoksilla ja nähtävyyksiä 
ihmetellen. Suomalaisdelegaatio onnistui 
tyhjentämään hotellimme baarin ruuista 
ja juomista lukuisia kertoja viikon aikana. 
Myyntipuolen immeisenä seurailin hotellin 
toimia viikon ihmeissäni, miten paljon heil-
lä olikaan varaa menettää kauppaa – no, 
maassa maan tavalla.

Jatkoviikkomme kohokohta oli tämän vuo-
den ensimmäisten pikkujoulujen järjestä-
minen. Hotellimme tarjosi meille edullisesti 
ruokaa ja juomaa, vaihdoimme täysin tar-
peettomia esineitä sisältäneitä joululah-
joja sekä lauloimme kilpaa joululaulujakin. 
Pikkujoulujen brasilialaisen vivahteen toi 
höyryinen joulusauna iltauinteineen sekä 
Suomi-poppien tahdittama kahluuallas dis-
co. Kyllä oli hauskaa!

Kotimatka bussilla ja lentäen tuntui todella-
kin menomatkaa huomattavasti pidemmäl-
tä. Onneksi kahden viikon loma oli kuiten-
kin uuvuttanut sen verran, että uni maistui 
koneessa Lissabonin välilaskuun saakka. 
Kentältä löytyi Diners lounge rentoutumista 
varten ja loppulento sujui kuin siivillä. Len-
toaikataulujen vuoksi jouduin vielä yöpy-
mään Vantaalla yhden yön ja vasta sunnun-
taina iltapäivällä pääsin perille Joensuuhun.
Olen onnellinen, että tuli lähdettyä! Paljon 
uusia ystäviä, upeita elämyksiä, jännittäviä 
seikkailuja, erittäin maukkaita pihviruokia 
ja ikimuistoista auringon lämmittämää ran-
tahiekkaa… ai niin, kävin minä koulutuk-
sessakin, mutta painotus oli retkellä loma-
asioissa. Tiedän jo nyt, että vuonna 2015 
lähden taas Japaniin maailmankokoukseen! 
Eiköhän lähdetä silloin isolla joensuulaispo-
rukalla matkaan?!!

Hymyssä suin,
Tiina Tykkyläinen
 

Iltagaalan jälkeisenä sunnuntaiaamuna bus-
si starttasi kohti Buziosta. Suomalaisia mu-
kaan jatkoviikolle oli päättänyt lähteä lähes 
40 henkeä. Alkumatkasta tuntui ettei mat-
kalla ollut mukana montaa entuudestaan 
hyvää tuttua, mutta lomaviikon päätyttyä 
kaikki oli jo kuin yhtä suurta perhettä. Mis-
tä näitä mukavia kamarilaisia riittääkin joka 
matkalle mukaan?!

Buzioksen viikko oli hyvin aurinkoinen ja 
polttavan kuuma. Lämpömittarin mukaan 
päivisin lämpötilat kohosi yli 40 asteeseen, 
joten auringonottoa pystyi harkitsemaan 

”Lisäksi oli tietysti tarjolla salmiakkia 
kossuna ja karkkeina.”

”Tiedän jo nyt, että vuonna 2015
lähden taas Japaniin maailmankokoukseen!”
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REKISTEREISTÄ LÖYDÄT 
ARVOKASTA TIETOA ALUEEN 
YRITYKSISTÄ, TOIMITILOISTA 
TAI KOKOUSPAIKOISTA.
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• YRITYSREKISTERI   

• TOIMITILAREKISTERI    

• KOKOUSTILAREKISTERI   

• TONTTI- JA KIINTEISTÖPÖRSSI    
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• YRITYSREKISTERI   

• TOIMITILAREKISTERI    

www.josek.fi/fi/rekisterit/

Mission Completed! 
Goal Achieved!
Rocked IN Joensuu 2013 rokkasi vahvas-
ti lokakuussa. Joensuun tapa tehdä asioita 
vakuutti varmasti kaikki mukana olleet noin 
650 Nuorkauppakamarilaista ja sidosryhmi-
en edustajaa. Tavoite tehdä hyvä kokous, 
jossa vieraat viihtyvät ja lupaukset pide-
tään, onnistui. Tästä on todisteena erittäin 
hyvä palaute jota kokouksesta saimme.

Olen pitkin projektia korostanut yhteis-
työkumppaneiden merkitystä kokouksen 
onnistumiselle. Saimme laajan kumppani-
joukon mukaan ja ilman heidän panostaan 
kokous olisi ollut huomattavasti vaatimat-
tomampi kuin nyt saatiin luotua. Vielä ker-
ran siis suuri kiitos kaikille kumppaneille.

Joulukuussa pidettiin tekijöille Karonkka, 
jossa mukana oli ilahduttavan hyvin poruk-
kaa. Illan aikana käytiin läpi saadut palaut-
teet ja käytiin vielä läpi eri osa-alueet. Mis-
sään osa-alueessa ei voi puhua muusta kuin 
hyvästä tai erittäin hyvästä suorittamisesta. 

Kaikille kokousvieraille lähetettyyn palau-
tekyselyyn saatiin runsaasti vastauksia. 
Kyselyssä vertasimme kokemusta nimen-
omaan suhteessa kokemukseen muista 

vastaavista kokouksista. Tuloksia voit tar-
kastella seuraavalla sivuilla olevasta palau-
tekoonnista. Voimme olla aidosti ylpeitä.

Kaikkiaan projekti kesti noin kaksi vuotta 
hakupäätöksestä toteutukseen ja rapor-
tointiin. Tänä aikana tekijätiimi hitsautui 
vahvaksi porukaksi, jonka kanssa voisi läh-
teä tekemään millaista kokousta tai pro-
jektia vain.  Kaikkiaan kokousviikonloppu 
mukaan lukien kokouksen tekemiseen 
osallistui todella suuri osa kamarilaisista. 
Uskon tämän osaltaan luoneen tärkeää 
yhdessä tekemisen tunnetta, joka auttaa 
Joensuun Nuorkauppakamaria jatkossakin 
hienoihin suorituksiin.

Kaikkia mukana olleita kiittäen,
Janne Pakarinen

Rocked IN Joensuu 2013 
JOB WELL DONE! 
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Rocked in Joensuu 2013 palaute/graafit

Kuvat: 
Venla Mutanen ja Maria Hopponen 
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Joensuun Nuorkauppakamari ry:n puheen-
johtaja 2013 Esa Kärnän Rocked IN Joensuu 
–kansallisen vaalikokouksen puheen sano-
maa:

…”Hyvät ystävät. Yhteiskunta on muuttu-
nut voimakkaasti 50 vuoden aikana, jonka 
nuorkauppakamari on Joensuussa toimi-
nut. Tekniikan kehittyminen ja informaatio-
määrän valtava kasvu eivät ole poistaneet 
tarvetta ja hyötyä, jonka saa yhdessä te-
kemällä, ihmisiä kohtaamalla, itseään haas-
tamalla ja epämukavuusalueelle mene-
mällä. Mitä tehdäänkin, tärkeintä on, että 
asenne on rock!”
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