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päätoimittajalta
Tervehdys kamarilaiset! 

Tässä teillä on käsissänne, tai paremmin sanoen ruuduillanne, uusi 

Nasakka. Tältä erää printtiversiosta on päätetty luopua ja ainakin 

vuoden 2017 ajan Nasakka ilmestyy vain ja ainoastaan 

digitaalisessa muodossa. 

Samalla näette ensimmäisen lehden, jonka olen ikinä 

päätoimittanut tai taittanut. Latasin internetistä ilmaisen taitto- 

ohjelman, Scribuksen, jolla aloin taittoa kokeilla. Nopeasti kuitenkin 

kävi ilmi, että taittaminen on erittäin hermoja raastavalta toimintaa. 

Scribus olisi varmasti aivan pätevä ohjelma, jos olisi yhtään käryllä 

siitä, mitä taitto on. Itse en voi sanoa tietäväni siitä juuri mitään. Niin 

vain mietin, että taittohan voisi olla hauska ja opettavainen 

kokemus, kun suostuin taittamaan Nasakan. Opettavaista tämä on

tosiaan ollut, vaan ei hauskaa. 

Tuskailin taiton kanssa illan, jos toisenkin, kunnes sattumalta löysin 

nettisivut osoitteessa canva.com. Noiden sivujen taitto-ohjelmalla 

on tämä edessänne oleva tekele taitettu. Ja kaikki kävi ihmeellisen 

helposti. 

Ihanaa, saatana! 

Nyt on taas yksi raja-aita ylitetty. 

Tuomas, LIO 2017
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pressan terveiset

 Hyvää alkanutta vuotta kamarilaiset! 

Vuosi on alkanut Joensuussa reippaasti ja tapahtumia tulee riittämään niin paikallisesti, kuin 

kansallisestikin. 

Tähän mennessä on jo pidetty aluekokous Kuopiossa, jonka järjesti Siilinjärven kamari. Siellä 

Joensuulla oli hyvä osanotto, tavoite on saada porukkaa myös liikkumaan huhtikuussa 

Lahden kansalliseen kokoukseen. 

Joensuu haki itselleen myös hallitusakatemiaa järjestettäväksi marraskuulle 2017, ja sai 

haluamansa aluekokouksessa. Tänäkin vuonna siis Joensuussa tullaan järjestämään 

vähintään alueellisen tason tapahtuma. 

Olemme myös kehittämässä kamarille uutta strategiaa joka tuo mukanaan uusia mausteita ja

tapahtumia. Olkaa reilusti yhteydessä, jos kysyttävää ilmaantuu.  
ANTTI LAJUNEN

PJ JNKK 2017

PUH.  0400 863 353

ANTTI.LAJUNEN@HARTIKAINEN.COM
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Mihin Joensuun nuorkauppakamari on menossa ja mitä aidosti tahdomme tehdä? Näihin kysymyksiin 

lähdettiin etsimään vastauksia JNKK:n strategiatyöryhmän kanssa, kun kokoonnuimme 1.3. 

workshopin merkeissä Hiluun, ennen hallituksen kokousta.   

Ensimmäisessä workshopissa lähdettiin liikkeelle perusasioista; pohdittiin missä ollaan nyt, mitä hyviä 

ja mitä huonoja puolia meihin liittyy ja mikä meidät erottaa muista. Workshoptyöskentelyyn hartioita 

meille lainasi konkarijiicee Perttu "Praasniekka" Kouvalainen. Keskusteluja käytiin hyvässä 

hengessä ja alussa sovitun mukaisesti myös puhuttiin asioista suoraan. Startti strategiatyön 

aloittamiselle oli väkevä ja seuraava kokoontuminen sovittiin nopealla aikataululla jo parin viikon 

päähän.  

Seuraavassa kokoontumisessa katsantokanta oli jo enemmän tulevaisuudessa. Mietimme porukan 

kanssa niin omia unelmiamme kamaritoiminnan tiimoilta kuin myös sitä, mitä tahdomme aidosti 

kamarilaisina tehdä. Missä voimme tulla parhaiksi? Mikä meitä innostaa? Mistä voimme saada tuloja? 

Kun näihin kolmeen kysymyksiin löytyy yhteinen nimittäjä, on kamarimme siilikonsepti valmis. 

Valmista emme vielä tämänkään kokoontumisen jälkeen saaneet mutta paljon hyviä ideoita ja 

pohjaa kokonaisuuden hahmottamiseksi. Nousipa työskentelyjen lomassa esille myös todella

timanttinen projekti-idea, jota lähdetään toteuttamaan jo tänä kesänä!  

strategiatyöstä

juttu
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Pääteema koko strategiatyön aloittamisessa oli vahvassa tekemisessä — korkealentoisiin 

himmelitalkoisiin meistä ei ole, eikä sellainen juuri kiinnostakaan. Tarkoituksenamme on kehittää 

JNKK:n selkeä strategia päätöstenteon tueksi, joka kuitenkin antaa vapautta tehdä ja kokeilla. 

Kokeiluissahan tämän harrastuksen suola kuitenkin on.  

Seuraava workshop pidetään tiistaina 11.4. klo 18 kaupungintalon valtuustosalissa. Ennen 

työskentelysession aloittamista saamme vielä hieman evästystä ja potkuja persauksiin Joensuun 

kaupungin elinvoimajohtajalta sekä viestintäpäälliköltä. 

Tähän workshoppiin ovat tervetulleita kaikki koejäsenet, jäsenet, kunniajäsenet ja senaattorit. 

Tarvitsemme mahdollisimman laajaa näkemystä, joten nyt jos koskaan on paikka vaikuttaa 

tulevaisuuden JNKK:n suuntalinjoista! Toivottavasti nähdään mahdollisimman monen kanssa 

tiistaina.   

Strategiaterveisin   

Arttu Taponen, DP 2017  
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vaikuttaja- 
koulu 2017

TIINA MIKKONEN, MC 2017

Suomen Nuorkauppakamarin Vaikuttajakoulu on lämmitelty takaisin toimintaan Emilia 

Koikkalaisen toimesta. Mukaan valittiin 20 nuorkauppakamarilaista ympäri Suomea, ja 

onnekseni sain olla yksi heistä. 

Ensimmäinen tapaaminen vaikuttajakoululaisilla oli Keuruulla, C-alueen kokouksen 

yhteydessä. Lauantaipäivän aikana tutustuttiin kunnallishallintoon ja 

kuntavaikuttamiseen. Paikalla oli Vihreiden, SDP:n sekä Kokoomuksen 

kuntavaaliehdokkaita. 

Kävimme läpi Nuorkauppakamarin omaa Active Citizen Framework  -konseptia ja ideaa. 

Jatkossa tapaamme webinaarien muodossa, Lahdessa Vaikuttajakoulu-lounaalla ja 

useissa muissa tapahtumissa. Päivän aikana tutustuttiin ryhmäämme ja saimme 

tehtäväksemme osallistua kuluvan vuoden aikana yhteen projektiin, jonka keskiössä olisi 

jonkinlainen vaikuttaminen. 

Allekirjoittanut sotkeutui tehtävän tiimoilta Nuorkauppakamarin You+ -projektiin, joka 

huipentuu Turussa, Kiss My Bussiness kokouksessa. You + - projekti on uusi, 

innovatiivinen, alkutekijöissään oleva setti, jonka tarkoituksena on saada Turkuun koolle 

nuoria tulevaisuuden tekijöitä ja asiasta kiinnostuneita ja tarjota heille mahdollisuus 

osallistua ideoimaan, mitä 100-vuotias Suomi voi nyt ja tulevaisuudessa heille (ja meille 

muillekin) tarjota. 

Projektiryhmää on koottu ja itse teen tapahtuman ohjelmaa/sisältöä/juoksustusta 

yhdessä muun tiimin kanssa. Vaikuttajakoulun ja You+:n projektiryhmän puolesta 

aurinkoista kevättä kaikille Joensuun kamarilaisille!   
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Crash course to

jodel

Jodel, tuo virtuaalinen vessan seinä. 

Jodel on mobiilisovellus, jonka pääasiallinen 

käyttäjäryhmä ovat korkeakouluopiskelijat. Käyttäjät 

voivat lähettää anonyymejä viestejä eli "jodlata." 

Viestit näkyvät muille käyttäjille 10 kilometrin säteellä. 

Jodlaus voi olla 230 merkin pituinen viesti tai kuva. 

Muiden lähettämille viesteille voi antaa 'upvotea' tai 

'downvotea' ja niitä voi kommentoida. Jos viesti saa 

viisi 'downvotea' se poistetaan. Käyttäjät saavat ja 

menettävät 'karmaa' lähettämistään, äänestämistään 

ja kommentoimistaan viesteistä. 

Jodel julkaistiin loppuvuodesta 2014 ja vuoden päästä 

sillä oli jo yli miljoona käyttäjää. Vuonna 2016

sovelluksella kirjoitettiin noin 600 000 viestiä päivässä. 

Jodel-Suomi -sanasto: 

AP - Alulle panija 

Lanka - Viestiketju 

MP - Mielipide 

OJ - Original jodler 

U/M - Uhka vai mahdollisuus 

Tuomas Vepsä
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Gin&Tonic
-koulutus



Kamarin virallinen tislaaja ja DP Arttu Taponen järjesti 

kamarilaisille perehdytyksen heille jo entuudestaan varsin

tuttuun juomaan. Koulutuksen anti oli ennakkopuheissa 

vielä hieman epäselvä, sillä olihan moni kamarilainen 

kaatanut elämänsä aikana yhden jos toisenkin naisen 

– ja myös gin & tonicin. 

Koulutuksen alku ei ollut kaikkein janoisimpien mieleen, 

kun huomattiin, että kouluttaja teki drinkkejä 

näytösmielessä vain itselleen. Seuraajien tarkkaavaisuus 

näytti herpaantuvan lisää joka kerta, kun uusi jääpala 

kolahti kouluttajan grogilasiin. Janoisimmat imivät jo 

sitruunoista mehua.   

Helpotuksen huokaus kuului viimein, kun kouluttautujia 

ohjeistettiin tekemään itselleen perinteiset GT:t. Tämä GT,

mikä sisälsi varsin yleisen virheen, näytti kuitenkin 

uppoavan osallistujiin kuin ratakisko veteen. Taponen 

tarkensi, että tämä yleinen virhe, on se, että GT:ssä on 

vain muutama onneton jääpala, giniä 4cl ja reilusti liikaa 

tonicia. Jäät sulavat nopeasti, juoma lämpenee, eikä liika 

tonic-pitoisuuskaan varsinaisesti myötäile suuta.   

Lopulta jokainen oppija pääsi tekemään itselleen kuusi 

erilaista versiota juomasta. Tarjolla oli erilaisia ginejä, 

toniceja, hedelmiä ja marjoja. Varsinaisesti selkeää 

voittajaa ei näistä kuitenkaan löytynyt.  
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Toinen arvosti vahvaa makua, kun toinen kaipasi 

lempeyttä. Joku arvosti miehen vahvaa 

kosketusta, mutta kaikki eivät tästä syttyneet. 

Keräsipä myös ensimmäisenä tehty vääräoppinen 

GT:kin hajaääniä. Kun maku on tuttu, niin ei 

naapurin pusikkokaan näytä sen vehreämmältä. 

Vaihtamallahan ei tunnetusti parane kuin tyhjä 

tuoppi ja palanut lamppu. 

Is it Gin o'clock 

yet?

Tuomas Vepsä

Kaiken kaikkiaan koulutus oli oikein mallikas ja 

asiantunteva kokonaisuus maistiaisineen. Tietä- 

mys lisääntyi niin ginin kuin tonicin historiasta 

sekä erilaisista versioista, joilla juomaa voi 

mieleisekseen muokata. 

Jäiden ja sitruunan seuraksi juomassa toimii 

loistavasti erilaiset kotimaiset marjat kuin myös 

appelsiinikin. Jos gineissä on eroja, on 

niitä myös toniceissa. Siinä missä toisen vahva 

maku piiskaa suuta, toisen pienet, hellä kuplat 

hivelevät kitalakea ja vetävät suun väkisinkin 

maireaan hymyyn.   

Makunsa kullakin.
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