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Päätoimittajan palsta

Kohti hyvinvoivaa 
ja kestävää johtamista

Päätoimittaja
LIO Ville Hämäläinen

Vuosi on vaihtunut jo vähän aikaa sitten ja Joen-
suun nuorkauppakamari paahtaa täysillä kohti 
uusia haasteita ja projekteja.  Nuorkauppaka-
maritoiminta tarjoaa erilaisten koulutusten ja 
projekteissa toimimisen kautta jäsenilleen ainu-
laatuisia mahdollisuuksia kehittää omaa osaa-
mistaan ja verkostoaan. Tulossa on monta mie-
lenkiintoista projektia, joihin tarvitaan kaikkien 
apua toteuttaaksemme ikimuistettavia tapahtu-
mia niin jäsenistölle, yhteistyökumppaneille kuin 
paikallisille yrittäjille ja toimijoille. 

Joensuun Nuorkauppakamarin vuoden merkittä-
vimpinä projekteina, kaikkien muiden tapahtu-
mien ohella, mainittakoon Kesäkuussa järjestet-
tävä Paikallista! projekti, joka tarjoaa paikallisille 
yrityksille mahdollisuuden oppia myyntityötä 
yhden alan parhaimman kouluttajan avulla ja 
toteuttaa opittua myyntityötä saman tien käy-
tännössä. Toisena merkittävänä projektina mai-
nittakoon Sydän Paikallaan- gaala, joka järjes-
tetään Syyskuussa. Sydän Paikallaan- gaala on 
ainutlaatuinen hyväntekeväisyys gaala, jossa 
paikalliset pääsevät nauttimaan mahtavasta 
ohjelmasta, hienosti pukeutumisesta, vapaasta 
keskustelusta ja tietenkin maukkaasta ruuasta 
ja juomasta. 

Yleisesti ottaen, Nuorkauppakamari toiminnan 
tämän vuoden teemoina ovat johtajien hy-
vinvointi ja jaksaminen työelämässä, johtajan 
osaaminen ja kehittyminen, yrittäjähenkisyys 
sekä tietenkin koko vuoden kantavana teemana 
JCI toiminnan 100-vuotis juhlavuosi. 

Työssä jaksamisen perusedellytykset muodos-
tuvat kunnollisista työoloista, työssä tarvitta-
vasta osaamisesta, mielekkäästä työstä sekä 

työntekijän työkyvystä ja yksityiselämästä. 
Sekä johtajilla että työntekijällä on vastuu työ-
hyvinvoinnin kehittämisestä, sillä sen edistä-
minen tapahtuu normaalisti johdon, esimiesten 
ja työntekijöiden yhteistyönä. Työhyvinvointi 
kannattaa myös taloudellisesti, sillä hyvinvoiva 
johto ja henkilöstö ovat työpaikan tärkeimmät 
voimavarat ja sitä kautta vaikuttavat suoraan 
organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tu-
lokseen ja maineeseen. 

Hyvän unen ja levon lisäksi, hyvinvointiin ja 
jaksamiseen niin työelämässä kuin yksityiselä-
mässä liittyy vahvasti myös ajankäyttö. Yrit-
täjillä, johtajilla ja myös työntekijöillä kalenteri 
täyttyy nopeammin kuin ajatus juoksee ja näin 
ollen kompromisseja työelämän, perheen ja har-
rastusten suhteen on tehtävä monesti liiankin 
usein.  Ajankäytöllisiin ongelmiin ja niiden rat-
kaisuihin paneudumme muun muassa järjestä-
mällä Ajan hyötykäyttö!– koulutuksen Syyskuus-
sa, jolla pyritään löytämään tasapainoa kiireen 
keskelle. 

Kiireen tasapainon löytämiseksi tarvitsemme 
myös kaikkien jäsenien ja koejäsenien osallis-
tumista projektien suunnitteluun ja toteuttami-
seen, joten nyt kaikki aktiivisesti mukaan toi-
mintaan ja kehittämään itseään ja yhteiskuntaa.

Suomessa syntynyt.

A-sarja.
Alkaen 29 827 € tai 299 €/kk*

www.mercedes-benz.fi

A-sarjan valmistus Valmet Automotiven 

Uudenkaupungin tehtaalla on tuonut 

työpaikan sadoille ihmisille. Tervetuloa 

koeajamaan Suomessa 

syntynyt A-sarja.

Pamilonkatu 31, JOENSUU
Ma-pe 9-17, la 10-14.
Mercedes-Benz myynti 0400 334 966

A 180 BE alk. autoveroton hinta 23 300 €, arvioitu autovero 5 926,65 € + toim.kulut 600 € = 29 826,65 €. Vapaa autoetu 645 €/kk, käyttöetu 465 €/kk. 
CO2-päästöt 127 g/km, EU-keskikulutus 5,4 l/100 km. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 25 €/kk. Kuvan autot lisävarustein. *Rahoi-
tusesimerkki: Mercedes–Benz A 180 BE, All In One taso 1: hinta toimituskuluineen 29 826,65 €, käsiraha 6 750 €, sopimusaika 36 kk, kuukausierä 299,27 
€, luoton määrä 23 225,65 €, viimeinen suurempi erä 16 147,82 €. Kuukausierä sisältää koron 5,25 %, perustamismaksun 149 €, käsittelymaksun 8 €/kk. 
Luottokustannukset yhteensä 3 545,62 €, todellinen luottohinta 33 372,27 € ja todellinen vuosikorko 6,2 %. Rahoitusesimerkin max ajokilometrit 30 000 km. 
Sopimus sisältää taatun hyvityshinnan 15 848,55 € sopimuksen päättyessä. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Palvelun tuottaa 
Santander Consumer Finance Oy, Hermannin Rantatie 10, 00580 Helsinki.
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Tässä numerossa:

Julkaisija: Joensuun Nuorkauppakamari ry
Päätoimittaja: Ville Hämäläinen
Jakelu: Joensuun Nuorkauppakamarin jäsenet, 
koejäsenet, kunniajäsenet, senaattorit ja eri si-
dosryhmät sekä Suomen Nuorkauppakamarien 
puheenjohtajat, aluetiimit ja keskusliitto
Paino: Painokanava Oy
Kuvat: Joensuun Nuorkauppakamari 
tai ilmoitettu kuvaaja
Yhteystiedot: Joensuun Nuorkauppakamari ry, 
PL 64, 80101 Joensuu

Kannen kuva: Liina Matveinen
Taitto: Petri Matveinen

Kiitos kaikille lehden 
toimitukseen osallistuneille!

Joensuun Nuorkauppakamari on yksi Suomen 
Nuorkauppakamarit ry:n 71 jäsenyhdistykses-
tä. Kamarimme on sekä jäsenmäärältään että 
toiminnaltaan Suomen huipputasoa. Jäsenem-
me edustavat monipuolisesti Joensuun seudun 
elinkeinoelämän sekä julkisen sektorin nuoria 
avainhenkilöitä. Olemme yksi Suomen vanhim-
pia kamareita, olemme toimineet jo vuodesta 
1963.

Suomen Nuorkauppakamarit ry on kansainvä-
linen jäsentensä kehittymis- ja johtamiskou-
luttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosta, joka 
vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa.

Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti kehit-
tämällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosi-
aalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyt-
tä.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenenä Jo-
ensuun Nuorkauppakamari kehittää nuorten, 
alle 40-vuotiaiden miesten ja naisten yksilöllisiä 
kykyjä, johtamistaitoja, sosiaalista vuorovaiku-
tusta, kansainvälisyyttä sekä kanssakäymistä. 
Nuorkauppakamari on kansainvälinen jäsenten 
koulutus- ja kehittämisjärjestö sekä kontaktiver-
kosto, joka vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. 

Periaatteena on tekemällä oppiminen, jolloin 
jäsen tekee kamaritoiminnassa etupäässä sel-
laisia asioita, joita ei työelämässään käytä. Op-
piminen 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. kuukau-
sitapahtumia, koulutuksia, erilaisia projekteja 
sekä kamari-, alue-, valtakunnan- sekä kansain-
välisen tason kokous- ja koulutustapahtumia.

Pressan terveiset
Parhaimmat JC-ystävät, 
senaattorit ja yhteistyökumppanit!
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Kevät etenee jo hurjaa vauhtia ja kamarimme 
vuosi 2015 samoin. Kiitän vielä kerran luotta-
muksestanne ja toivotan kaikille huippua vuotta 
2015.

Jääköön tämä vuosi historiaan, kuten noissa 
käädyissä on presidenttiemme nimet jääneet ja 
myös 100-vuotisen JCI-toiminnan vuoksi.

Tämän vuoden aikana toivon, että kamarim-
me saa paljon uusia aktiivisia jäseniä komeasta 
koejäsenkaartistamme, verkostoituminen muut-
tuu konkretiaksi ystävystymisen ja yhteisen 
toiminnan kautta ja tuomme myös omalle Jo-
ensuun seudullemme paljon hyvää koulutusten 
sekä aivan uusien projektien kautta.

Projekteista nostan ylpeänä esille kesäkuun Pai-
kallista! -koulutus- ja markkinointitapahtuman 
sekä syyskuussa pidettävän <3 Paikallaan -hy-
väntekeväisyysgaalan, jonka yhteydessä jaam-
me ensimmäistä kertaa Vuoden Positiivisin Poh-
joiskarjalainen -kunnianosoituksen.

Näillä ja monilla perinteisemmillä tempauksille 
vahvistamme alueemme JC-hengessä alueem-
me hyvinvointia ja kamarimme tunnettuutta.
Lähde rohkeasti mukaan tekemään vuotta 2015.

Vauhdin tällä matkalla poljemme Me ja eväitä 
tarjoavat useat yhteistyötahomme!

Pres 2015
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Olemme osa yli 100 maassa toimivaa Junior 
Chamber Internationalia. Suuret määrät nuor-
kauppakamarilaisia matkustaa vuosittain alu-
eellisiin (esim. Eurooppa-) ja maailmankattaviin 
kokouksiin (maailmankokous). Parhaimmillaan 
maailmankokouksessa saattaa olla yli 10.000 
osallistujaa ja Suomestakin satoja. Lisäksi mo-
nilla paikallisilla kamareilla on ystävyys-, eli ns. 
twinning-kamareita eri puolilla maailmaa. Missä 
tahansa kohtaatkin nuorkauppakamarilaisen, on 
heillä aina yhteinen harrastus, mikä helpottaa 
ystävystymista, liikesuhteita ja verkostoitumis-
ta.

Nuorkauppakamaritoiminta lyhyesti

Kansainvälisiä mahdollisuuksia

Kehittyä johtajana
Johtajuuteen kouluttaudutaan nuorkauppaka-
marissa ottamalla vastuita erilaisissa tehtävissä. 
Luottamustehtävät esimerkiksi kamarin halli-
tuksessa tai projekteissa kestävät vain vuoden. 
Ajatus on, että joka vuosi mennään ylöspäin ja 
kerätään vuosittain vaihtuvia johtajuuskoke-
muksia ja kasvetaan turvallisessa ympäristössä 
johtajuuteen. Haasteena on ihmisten johtami-
nen harrastustoiminnassa.

Koulutusta edullisesti

Nuorkauppakamarit järjestävät sekä paikallisel-
la että kansallisella tasolla erilaisia koulutustilai-
suuksia. Ne voivat olla yritysvierailuja, luentoja 
erilaisista aiheista tai vaikkapa esiintymiskou-
lutusta. Kouluttajat löytyvät yleensä omista 
verkostoista ja siksi koulutukset ovat yleensä 
maksuttomia. Nuorkauppakamarissa kannuste-
taan myös kouluttajana kehittymiseen, mihin on 
rakennettu selkeät koulutusohjelmat.

Kontaktiverkostoja
Viisituhatta suomalaista muodostaa oman ver-
kostonsa, missä tavataan erilaisissa yhteyksissä 
ja tehdään yhdessä projekteja ja verkostoidu-
taan. Jäsenet edustavat erilaisia ammattikuntia 
ja omaa verkostoa hyödynnetään esimerkiksi 
rekrytointi- ja hankintatilanteissa. Nuorkauppa-
kamarissa tärkeää on myös ystävyys ja vuosien 
aikana syntyneet suhteet.

Mahdollisuuden 
vaikuttaa elinympäristöösi

Nuorkauppakamari on poliittisesti sitoutumaton 
ja se vaikuttaa järjestönä yhteiskuntaan juuri 
johtajuutta kehittämällä. Parempi johtajuus on 
yhteiskunnan menestystekijöitä, lisäksi nuor-
kauppakamari nostaa positiivisia esimerkkejä 
esiin projektiensa kautta esim. Vuoden Nuori 
Menestyjä (TOYP), Vuoden Nuori Johtaja, Tuot-
tava Idea,  jne.

Kannustusta yrittäjyyteen
Nuorkauppakamarilaisista reilu neljännes on 
yrittäjiä. Yrittäjyyteen kannustetaan ja se näh-
dään suomalaisen talouselämän yhtenä perus-
tana. Nuorkauppakamarilaisista löytyy yrittäjien 
lisäksi monien eri alojen päättäjiä, asiantuntijoi-
ta ja vaikuttajia. Kaikki ovat siis tervetulleita.

Lähde: http://nuorkauppakamarit.fi/info

Mikä on JCI?
Käsitteistä: JCI = Junior Chamber International eli 
suomeksi nuorkauppakamari ja ruotsiksi junior-
handelskammare.

Suomen Nuorkauppakamarit ry on perustettu 
vuonna 1957. Suomessa varsinaisia jäseniä on n. 
2 500 ja yhdessä kunniajäsenten, koejäsenten ja 
senaattoreiden kanssa, muodostamme n. 5 000 
nuorkauppakamarilaisen aktiivisen verkoston.

Tarkoitus
Kehitämme yhteiskuntaa ja johtajuutta parem-
man tulevaisuuden turvaamiseksi.

Päämäärä
Olemme arvostettu ja tunnettu kestävän johta-
juuden ja yhteiskunnan kehittäjä.

?
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Joensuun Nuorkauppakamari Ry
Tapahtumakalenteri 2015

JCI –Vuosikokous       21.2.2015

Alue-D vaalikokous   / Vesileppis    27-29.3.2015

Kansallinen vaalikokous Tahko    17-19-4.2015

Supa, start, käyttäytymiskoulutus / Somekoulutus  24.4.2015 

JCI-JOENSUU Goes Sortavala / Yritysvierailu Rapala   15.5-16.5.2015

Paikallista-tapahtuma     12-13.6.2015

JCI Kuopio Kaljaves –risteily     4.7.2015

JCI Varkaus Sampea ja Samppanjaa fest. / Varkaus  7-8.8.2015
 
JCI Tallin Nordic conference     20-23.8.2015

Rapujuhla       29.8.2015

Ajan hyötykäyttö!      5.9.2015

Sydän Paikallaan- gaala     Syyskuu 2015

JCI-Joensuu Goes Siilinjärvi  / Yritysvierailu E.Hartikainen Oy Syksy 2015

Joensuun nuorkauppakamarin vaalikokous   3.10.2015

Kansallinen Vaalikokous     9-11.10.2015

JCI-World Congress     3-8.11.2015
  
Yritysvierailu ja hallituksen vaihtokokous    27.11.2015

Kuusijuhla      12.12.2015

Vuosi 2015 on pyörähtänyt käyntiin suurella to-
hinalla alueellamme. Alkuvuonna kamareissa 
on ollut runsaasti erilaisia koulutuksia ja jäsen-
tapahtumia. Jo RIO -kampanjan aikana lupasin 
nostaa enemmän esiin tätä kamareissa tehtävää 
toimintaa ja osaamista. Nostoja olenkin tehnyt 
D:n uutiskirjeessä ”Tätä me ollaan tehty” ja ”Ka-
marivinkki” -palstoilla. Toivottavasti olette saa-
neet niistä ideoita myös omaan toimintaanne. 
Toinen vaalilupaukseni oli nostaa aluejohtoryh-
män toimintaa ja tehtäviä enemmän esille ja se 
näkyykin Aluejoryn palstalla. Liekö tämän syytä, 
mutta jo tässä vaiheessa vuotta olemme saa-
neet nähdä useita pöydälle hyppyjä aluevirkai-
lija -ehdokkaiden toimesta. Pidän tätä hyvänä 
asiana, että aluevirat kiinnostavat kamareissa. 
Iso peukku sille! 

Aluetiedotuspäällikön yksi parhaimpia puolia 
on päästä näkemään kamareiden uutiskirjeiden 
kautta mitä kamareissa oikein tapahtuu. Ja kyl-
lähän niissä tapahtuukin jos monenmoista asiaa. 
Onhan meillä nyt varsin poikkeuksellinen vuo-
si, koska alueellamme on molemmat kansalli-
set vuosikokoukset. Eikä siinä vielä kaikki, sillä 
molemmat kokoukset tehdään usean kamarin 
yhteisvoimin. Se jos mikä kuvaa tätä Deen hen-
keä ja yhteenkuuluvuutta. Olethan jo sinäkin 
osallistunut oman kamarin ulkopuolisiin tapah-
tumiin? Jo oman kokemukseni perusteella voin 
luvata, että nuorkauppakamaritoiminta avautuu 
sinulle ihan eri tavalla, kun rohkenet lähteä joko 
alueelliseen tai kansalliseen kokoukseen, kan-

Aluetiedotuspäällikön terveiset!

sainvälisistä kokouksista puhumattakaan. Tosin 
on siinä vaaransakin; voi menettää sydänmensä 
jc-toiminnalle. 

Uutena tiedottamisen kanava alueellamme on 
alueen kotisivut (d.nuorkauppakamarit.fi). Joko 
olet tutustunut niihin? Sivuilla on aluejohtoryh-
män esittelyitä, tapahtumakalenteri ja juttuja 
erilaisista alueemme menneistä ja tulevista ta-
pahtumista, kansallisista kilpailuista jne. Sivuja 
kannattaa ehdottomasti seurata. Mielelläni otan 
vastaan myös juttuideoita niin kotisivuille kuin 
uutiskirjeeseenkin. Ja kyllähän te kamarit halu-
atte nostaa omia onnistumisia myös muiden ka-
mareiden nähtäväksi, eikös niin?

Jos mieltänne painaa joku tiedottamiseen liit-
tyvä asia, ota rohkeasti yhteyttä. Itse asiassa 
koko aluejory odottaa yhteydenottoanne ja on 
valmiina auttamaan teitä kamarinne arjessa. Ja 
mikä parasta, tulemme käymään kamareidenne 
tapahtumissa, jos kutsu käy ja kalenteriin sopii. 
Mikäs sen hauskempaa kuin päästä näkemään 
ihan livenä miten tätä mahtavaa jc-harrastusta 
toteutetaan.

Aurinkoisin kevätterveisin, 
RIO -Sanna Liminganlahden Nkk
.
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aakunnan kehittäjä - 
palkinto 2014 
Perttu Vartiaiselle

Aluekokous
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Joensuun 
Nuorkauppakamari ry myöntävät vuosittain 
Maakunnan kehittäjä -palkinnon pohjoiskarja-
laiselle henkilölle tai taholle, joka on kyseisenä 
vuonna esimerkillisesti edesauttanut maakun-
nan kehitystä ja omalla toiminnallaan vaikut-
tanut maakunnan positiiviseen eteenpäin me-
noon.

Itä-Suomen yliopiston rehtori, professori Perttu 
Vartiainen valittiin Pohjois-Karjalan Maakunnan 
kehittäjäksi 2014. Maakunnan kehittäjä -palkin-
to luovutettiin maakuntaliiton järjestämän uu-
den vuoden vastaanoton yhteydessä lauantaina 
3.1. Outokummussa.

Palkintoraati korosti professori Vartiaisen roolia 
verkonsolmijana koulutuksen ja elinkeinoelä-
män välillä sekä toisaalta hänen keskeistä mer-
kitystään modernin itäsuomalaisen korkeakou-
lutuksen kehittäjänä ja puolestapuhujana.

Maakunnan kehittäjä -palkinnon tavoitteena on 
aktivoida maakunnan asukkaita työskentele-
mään yhteisen ja yhä paremman Pohjois-Karja-
lan hyväksi. Kehittäjäpalkinnon saaja on samalla 

myönteinen elävä esimerkki maakunnan me-
nestyksestä. Maakunnan kehittäjä -palkinto 
on vuosien saatossa myönnetty vaihtelevasti 
eri elämänalueiden edustajille. Palkinnon saa-
jina on ollut monipuolinen joukko liike-elämän, 
kulttuurin, koulutuksen ja urheilun vaikuttajia.

Maakunnan kehittäjä -palkinnon valintaraadis-
sa ovat edustettuna maakuntaliiton ja nuor-
kauppakamarin ohella ammattikorkeakoulu, 
ELY-keskus, Finnvera, Itä-Suomen yliopisto, 
Joensuun kaupunki, JOSEK, kauppakamari, KETI, 
koulutuskuntayhtymä, PIKES, Pokali, taidetoi-
mikunta, Taito Pohjois-Karjala ry sekä yrittäjä-
järjestö.

Lähde: Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto

LIO Ville Hämäläinen

Vuoden 2015 ensimmäinen kokousviikonloppu järjestettiin Leppävirralla maaliskuun lopussa. Alue 
D:n vuosikokous paikkana toimi kompakti, mutta puitteiltaan monipuolinen Sport & Spa hotelli Ve-
sileppis. Joensuun ja Kiteen kamarilaisille viikonloppu oli ns ratkaisun paikka. Haussa oli yhteinen 
kokousprojekti Aluekokous Koliday 2016. Kuten Deeläisittäin kuuluukin, oli meno äänekästä ja vauh-
dikasta. Kokousisäntinä toimi Warkauden Nuorkauppakamari ja hyvin oli hommat hoidettu. Kolidayn 
kohtalo ratkesi GA:ssa lauantaina ja vastassa oli kokenut kokouskonkarikamari Kajaani. Suljetulla lip-
puäänestyksellä valittiin Kitee ja Joensuu seuraavaksi aluevuosikokousisännäksi. Iltagaalassa palkit-
tiin viime vuoden aluetoimijoita, mutta erityisesti jäi mieleen upeat ohjelmanumerot napatanssista 
argentiinalaiseen tangoon sekä onnistunut illallinen. 

Kolidayn hengessä
Liina Matveinen

Vuoden ensimmäinen kokous 
vei Leppävirralle!

M
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Joensuun Nuorkauppakamari Ry:n vuosikokous 
2015 pidettiin Lauantaina 21.2.2015 Poimukate 
oy:n tiloissa. Ennen vuosikokouksen virallista 
osuutta, nähtiin uuden koejäsenen Ville Lajusen 
yritysesitys Poimukate Oy:stä. 

Itse vuosikokouksessa käytiin läpi vuoden 2014 
tulosta ja hyväksyttiin vuoden 2014 hallitukselle 
vastuunvapautus. Lisäksi luotiin katsaus vuoden 
2015 budjettiin sekä tuleviin mielenkiintoisiin 
tapahtumiin ja projekteihin. Vuosikokouksessa 
päätettiin uusista jäsenistä ja jäsenmaksuista, 
sekä LIO:n tehtävästä eronneen Elisa Rauman 
tilalle hallitukseen valittiin vuoden 2015 LIO:n 
tehtäviin jäsen Ville Hämäläinen.

Joensuun Nuorkauppakamarin 
vuosikokous 21.2.2015

Ville Hämäläinen, LIO 2015

Vuosikokouksen jälkeen nähtiin puhekilpailu, mi-
hin osallistuivat kaikki puhekilpailuihin aiemmin 
osallistumattomat jäsenet ja koejäsenet. Puhe-
kilpailun aiheena oli Nuori johtaja yhteiskunnal-
lisena vaikuttajana. Kilpailun voitti ansiokkaasti 
koejäsen Ville Kinanen, selkeällä ja ytimekkäällä 
esityksellään. Puhekilpailun jälkeen ilta jatkui 
saunan ja mukavan illanvieton merkeissä.

Kiitos kaikille mukanaolijoille ja erityiskiitos Poi-
mukate Oy:lle mahdollisuudesta käyttää tilojaan 
vuosikokousta varten sekä maittavista tarjoiluis-
ta. 
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oensuun Nuorkauppakamari Ry järjestää 
yhteistyössä Josek Oy:n kanssa myynnin 
superviikonlopun Joensuussa 12.6.2015 - 
13.6.2015. Perjantai-iltana 12.6. saamme 

paikalle Diili-ohjelman voittaja Antti Seppisen, 
joka tulee pitämään joensuulaisille pienyrittäjille 
suunnatun myynnin tehokoulutuksen. 

Luvassa on konkreettisia ohjeita ja vinkkejä 
asiakaspalvelulliseen lisämyyntiin. Koulutuksen 
jälkeen lauantaina järjestämme kaikille kaupun-
kilaisille avoimen ”tutustu paikallisiin yrityksiin” 
-lauantain, jolloin täytämme ravintola Kerubin 
paikallisten yritysten ständeillä sekä itse yrittä-
jillä. Tarkoituksena on antaa yrittäjille mahdol-
lisuus lähteä toteuttamaan myyntikoulutuksen 
antamia oppeja heti tuoreeltaan ja tositoimissa! 

Kaupunkilaisille luvassa on koko perheen mu-
kava tilaisuus, johon järjestämme ohjelmaa niin 
lapsille kuin aikuisille. Lounaspaikkaakaan ei 
tarvitse kaukaa etsiä, sillä Kerubin herkullinen 
burgeribuffet täyttää takuulla nälkäisimmätkin 
mahat!

aikallista! — Myynnin superviikonloppu 
Joensuussa 12.6.-13.6.2015

Perjantai 12.6. 
Alkuillan koulutus Kimmelissä alkaen klo 17 
Osuuskaupparock & Jenni Vartiainen

Lauantai 13.6. 
Aamukoulutus Kerubissa klo 9 - 10
Päivätilaisuus Kerubissa klo 10 - 15
Wrap-up ja iltatilaisuus Kimmelissä / Osuus-
kaupparockissa klo 20

Paikallista! -koulutus hakee projektiväkeä, joten 
tule mukaan toteuttamaan yhtä vuoden 2015 
parhaista projekteista ja ota heti yhteyttä SECY 
Arttu Taposeen, arttu.taponen@me.com.  

Alustava viikonlopun ohjelma 
(yrittäjille)

SECY Arttu Taponen

Moi

Oon 29-vuotias rakennusinsinööri. Työskentelen tällä hetkellä omassa, puurakentamiseen 
erikoistuneessa, insinööritoimissa nimeltä Timber Bros Oy. Yrityksen toimipaikat ovat Joen-
suussa ja Kuhmossa. Työuraa aloittelin Arcadia Oy arkkitehtitoimistossa ennen omaa toimis-
toa.

Asustelen avopuolison kanssa Kummussa, Niittylahden rajamailla, vuoden vaihteessa val-
mistuneessa omakotitalossa.

Vapaa-aikani vietän urheillen, vapaaehtoisen maanpuolustuksen sekä muutamien isompien 
partioprojektien parissa.

Nuorkauppakamarista innostuin tuttavien kautta ja siinä kiinnostaa itsensä kehittäminen ja 
verkostoituminen työelämää varten. Eikä mukavista juhlistakaan haittaa ole.
Odotan paljon mielenkiintoisia vuosia, Nähdään!

-Antti-

Antti MatikainenJ

Koejäsenten esittelytP
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Tervehdys,

Olen Elina Suonmaa, kolmenkympin rajapyykin ylittänyt yrittäjä Joensuusta. Työntekemisen 
ilon aloitin jo viisitoistavuotiaana, ja olenkin saanut kokeilla todella laajasti erilaisia töitä. Kym-
menen vuotta promoottorina on tuonut katselmuksia lukuisille eri aloille ja antanut koulu-
tusta ja uusia näkemyksiä. Promootio-alalla kilpaillaan jatkuvasta parhaudesta, myynnistä, 
ulosannista ja koko paketin on oltava täysi kymppi, ja lisäksi mukautuva erilaisten yritysten 
tarpeisiin. Oman yritykseni toimialat ovat Kauneus, musiikki ja pr. Perustin Kauneushoitolan 
Kauneuskeskus Cirran (cirra.fi) kuusi vuotta sitten, ja lisäksi julkaisin artistina esikoisalbumini 
Weera vuonna 2010. 

Minua riivaa jonkinasteinen luomisen hulluus, kohteet vaihtelevat, ja jo taidekoulussa huoma-
sin minulle tärkeää olevan myös taloudellinen kannattavuus tekemisissäni. Talouden ollessa 
vakaalla pohjalla on mahdollista toteuttaa ideoita. Harrastuksia minulla on ratsastus, liikunta ja 
musiikki. Minulla on hevonen, koira, kolmekuukautinen tytär ja yrittäjä aviomies.  

Liityin nuorkauppakamariin verkostoinnin vahvistamiseksi Itäsuomen alueella ja minua kiin-
nostaa mm. työllistämismahdollisuuksien lisääminen Pohjois-Karjalan alueella. Kaipaan vä-
hemmän kieltoja ja enemmän eteenpäin katsomista. Mikäli joku asia ei toimi, niin keksitään 
tilalle toimivampi.

Toivottavasti koevuodestani tulee antoisa ja pääsen oppimaan ja jakamaan työelämän salai-
suuksia.

Aurinkoisin kevätterveisin

- Elina ( ja pieni toimistoapulainen kuvassa)

Elina Suonmaa

Morjes!

Olen Ville Lajunen, 30-vuotias datanomi Joensuusta. Tällä hetkellä työskentelen aluemyyn-
tipäällikkönä joensuulaisessa yrityksessä nimeltä Poimukate Oy. Yritys valmistaa ja myy 
katto- ja seinäprofiileja. Työssäni vastaan Itä- ja Kaakkois-Suomen myynnistä sekä asiak-
kuuksien hoidosta. 

Asustelen Joensuun Siihtalassa yhdessä avovaimoni kanssa. Toisinaan seuraamme liittyvät 
myös kaksi portugalinvesikoiraa. Lähes kaikki harrastukseni liittyvät jollain tavalla urheiluun. 
Kesäisin kulutan suuren osan ajastani golfkenttien vihreillä nurmilla. Tykkään myös pelailla 
kaikkia muitakin palloilulajeja, joista salibandy on kulkenut mukana pisimmän aikaa. 

Päätin hakea koejäsenyyttä isoveljeni Antin houkuttelemana. Toivoisin, että Nuorkauppaka-
mari-toiminnan kautta saisin uusia tuttavuuksia eri aloilta. Haluan myös kehittyä omassa 
työssäni ja osallistua koulutuksiin, jotka edesauttavat tätä.

Terveisin
 
Ville Lajunen

Ville Lajunen
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Rekisterit 
palveluksessasi
Ota yhteyttä ja kysy lisää! 
puh. 020 721 8787  |  info@josek.fi  |  www.josek.fi
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JOSEKIN 
MONIPUOLISISTA 
REKISTEREISTÄ LÖYDÄT 
ARVOKASTA TIETOA ALUEEN 
YRITYKSISTÄ, TOIMITILOISTA 
TAI KOKOUSPAIKOISTA.

• YRITYSREKISTERI   

• TOIMITILAREKISTERI    

• KOKOUSTILAREKISTERI   

• TONTTI- JA KIINTEISTÖPÖRSSI    

• OSUVA-YRITYSPÖRSSI 

www.josek.fi/fi/rekisterit/

Josek_nasakka_173x125mm_100314.indd   1 10.3.2014   9.49

JCI Goes 
Sortavala

Joensuun nuorkauppakamari järjestää tutustumis-
matkan Sortavalaan Rapalan tehtaalle 15.5.2015.

Matkaan lähdemme perjantaina kello 11:00. 
Ohjelmassa tutustuminen Rapalan tehtaaseen 
tuotantojohtaja Antti Kinnusen opastamana. 
Yövymme ja illastamme Hotelli Piipunpihas-
sa. Mukaan pääsee alustavasti 9 ensimmäis-
tä ilmoittautunutta. Matka hoidetaan oma-
kustanteisesti ja hinta selviää viikolla 18.

LOM Antti Lajunen

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
LOM Antti Lajuselle 

antti.lajunen@hartikainen.com
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VILLE HAAPASALO

SUOSITTELEE!

Tutustu valikoimaan:
www.pisla.fi   

www.kotakeittio.fi


