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Päätoimittajan palsta

Millainen on #hyväjohtaja ?

Aika kuluu nopeasti ja vuoden puoliväli on ohi-
tettu. Kesä on parhaimmillaan ja lomakausi koit-
taa niin työelämässä kuin nuorkauppakamari-
toiminnassa. Nuorkauppakamari toiminnassa 
olemme kerenneet jo todistaa tähän mennessä 
monen monta tapahtumaa, joista mainittakoon 
ensimmäisenä Tahkon vuosikokous ja JNKK 
Startti huhtikuussa sekä kesäkuussa ensimmäis-
tä kertaa järjestetty Paikallista! tapahtuma. Ky-
seisistä tapahtumista voitte lukea lisää käsissän-
ne tai ruudulla olevasta Nasakasta.

Koejäseniä olemme saaneet kivasti mukaan toi-
mintaan ja on ollut hienoa nähdä heidän reipasta 
osallistumista ja aktiivista otetta projektien läpi-
viemisessä, tietenkään unohtamatta kuitenkaan 
muuta aktiivista jäsenistöä ja hallitusta. Heinä-
kuun lomailujen jälkeen laitetaan uutta pykälää 
silmään ja tehdään loppuvuodesta mahtava, jol-
loin projekteina edessä on muun muassa Sydän 
Paikallaan gaala.

Niin Nuorkauppakamari toiminnassa kuin työ-
elämässä tarvitaan nuorten johtajien osaamista 
ja itsensä kehittämistä. Mutta millainen on oi-
keasti hyvä johtaja? Millainen hyvä esimies on 
henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan?

Hyvän johtajan tunnistaa monesta eri asiasta 
esimerkiksi innostavuudesta, kannustavuudes-
ta, ennustettavuudesta ja johdonmukaisesta 
alaisten kohtelusta, kyvystä huomioida yksilöl-
lisiä eroavaisuuksia, empatia kyvystä sekä tie-

tenkin rohkeudesta ja päättäväisyydestä. Tär-
keimpinä kriteereinä pitäisin kuitenkin sitä että 
uskaltaa olla oma aito itsensä myös johtaessasi 
ja että osaa tehdä rohkeita päätöksiä.

Johtaja- ja esimiestyyppejä on toki monenlai-
sia. On ulos- tai sisäänpäin suuntautuneita, on 
järjestelmällisiä ja luovia, intuitioon tai suunni-
telmallisuuteen nojautuvia. Riippumatta per-
soonallisuudesta ja siitä, mitkä ovat luontaisia 
tapoja toimia, on kuitenkin tärkeää että johta-
jana tai esimiehenä olet kiinnostunut ihmisistä 
ja heidän kehittämisestään. Unohtamatta kui-
tenkaan itsensä kehittämistä johtajuuteen, sillä 
harvoin kukaan syntyy johtajaksi vaan johtajaksi 
kehitytään.

Nuorkauppakamari toiminta antaa mahdollisuu-
den kehittää itseään monissa eri projekteissa ja 
tapahtumissa. Vain osallistumalla ja heittäyty-
mällä toimintaan mukaan, pääsee kehittämään 
itseään ja toimintaympäristöään, joten kaikki 
reippaasti mukaan eri projekteihin!

Johtajan tärkein ominaisuus on rohkeus tehdä 
päätöksiä.— Gustaf Hägglund

Kesäisin JC- terveisin,
LIO Ville Hämäläinen

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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NASAKKA
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.
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Pressan terveiset

Puolivälissä mennään Sinun vuottasi!

Olen toiminut Joensuun Nuorkauppakamarin 
pressana puoli vuotta. Puolet on vielä edessä 
koko hallituksella. Puolivälin etappi- sanapari 
on pyörinyt jo tovin päässä. Mitä on saavutet-
tu? Mitä jäi tekemättä ja mitä vielä pitää tai ehtii 
tehdä. 

Nuorkauppakamarissa kukin hallitusvuosi on ai-
nutlaatuinen. Tänä vuonnakin hallituksessa on 
mukana sekä konkareita että untuvikkoja. Mi-
nusta se on hyvän hallituksen voimavara. Kaa-
voihin ei ehdi kangistua liikaa, kun tuoreet silmät 
tarkastelevat toimintaa innokkaana ja rohkeasti. 
Konkarit varmistavat puolestaan tiedon ja totta 
kai myös taidon siirtymisen kamarin johdossa. 

Tänä vuonna Suomen Nuorkauppakamareiden 
puheenjohtajat arvioitiin ensimmäistä kertaa 
uudella tavalla. 360  astetta -kysely arvioi kun-
kin toimintaa johtajana, rinnalla kulkijana ja alai-
sena. Omakin hallitus heräsi antamaan paljon ar-
vostamaani palautetta pressana toimimisestani. 
Erityisesti jäi mieleen se, että monista kohdista 
olin aivan samaa mieltä, kuten kuuntelemisen 
jalon taidon treenaaminen, suorasanaisuuden 
pehmentäminen ja jc-tietojen kohentaminen. 
Näitä kaikki minä nyt treenaan kovasti Alue D 
-aluejohtajan virkaa hakiessani. 

Mutta mitä siis on saavutettu? Olemme koepon-
nistaneet uuden tavan kouluttaa pk-yrittäjiä ja 
itseämme. Paikallista! -tapahtuma onnistui tiu-
kasta aikataulustaan huolimatta ennakko-odo-
tuksien mukaisesti. Yleisön tavoittaminen on 
aina haaste, mutta sitäkin lähestytään ratkaisua 
hakien. Pääajatus oli kaikilla, että ensi vuonna 
uudestaan! 

Mitä jäi (huomio vielä) tekemättä? Matkaa Sor-
tavalaan siirrettiin ja samalla opittiin, että rajan 
ylittävän reissun kannalta jäsenistön aktiivisuus/
tietoisuus ilmoittautua ajoissa, on äärimmäisen 
tärkeää. 

Mitä vielä pitää tehdä? Joulupuu, Päivä Johtajana, 
Sydän Paikallaan, Vuoden Positiivisin pohjoiskar-
jalainen, Maakunnankehittäjä... Onhan näitä! Vie-
lä on vuotta jäljellä oppia ja vaikuttaa projektien 
kautta! Mitä vielä ehtii? Rapujuhlat, Kuusijuhla, 
yhteisiä lounaita ja supa-tapaamisia... 

Vuosi on vasta puolessa. Ole aktiivisesti muka-
na, heittäydy ja voit löytää itsesi mitä ihmeel-
lisimmistä paikoista, ihanien jiicee-kavereiden 
ympäröimänä, laulamassa kaijakoota kurkku-
suorana tai juoksemassa cooperin testiä vesisa-
teessa. Tämäkin vuosi on Sinun. 
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Joensuun Nuorkauppakamari Ry
Tapahtumakalenteri 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



7

Hyvää ruokaa, iltapukujen loistoa, ihania ihmisiä tukemassa paikallista hyväntekeväisyyttä, laadu-
kasta ohjelmaa, vain yhden huomionosoituksen jako, hemmottelua hotellissa... Kaikkea tätä on tar-
jolla syyskuun viimeisenä lauantaina Kimmelissä.

<3 Paikallaan  hyväntekeväisyysgaala nostaa esiin alueen kolmannen sektorin toimijoita ja samal-
la Joensuun Nuorkauppakamari ry esittelee gaalaosaamistaan yhdessä Kimmelin ammattitaitoisen 
henkilökunnan kanssa toteuttaakseen ikimuistoisen illan vain Sinulle ja puolisollesi tai suuremmal-
lekin seurueelle!

Illalliskortin ostamalla saat täydellisen pöytiin tarjoillun kolmen ruokalajin illallisen, tunnelmallisen 
pöydän pienelle tai suurelle seurueelle, tutustua kuohuviinibaarin tarjontaan ja voit antaa laaduk-
kaan musiikin vietellä. Tällaista gaalaa ei Joensuussa ole ennen koettu.

Ostettuasi illalliskortin saat tietoa hyväntekeväisyyskohteista. Oman sydämen mukaan voit lahjoit-
taa haluamallesi kohteelle parhaaksi katsomasi summan. Täytä illalliskortin liitteenä olevaan korttiin 
lahjoittamasi summa. Kortit kerätään gaalassa ja yhteissumma paljastetaan illan päätteeksi. Gaalassa 
myös palkitaan Pohjois Karjalan vuoden Positiivisin henkilö ensimmäistä kertaa.

<3 Paikallaan  gaalassa pyrimme yhdessä Sokos Hotelli Kimmelin kanssa tarjoamaan vain parasta. 
Hotellista saat tarjouksen gaalavieraille majoituksesta, kampaamo  ja meikkauspalvelut ja illan jatkot 
tanssitaan aamuun saakka Kimmelin tasokkaissa ravintoloissa.

Illaliskortit:
 Jesse Luukkonen, 040 56 35 141
Liina Matveinen, 040 76 66 947

Illalliskortti: 150 € sis. alv.

JC hinta: 100 € sis. alv.

Joensuun Nuorkauppakamari ry. ylpeänä esittää:

Sydän Paikallaan  hyväntekeväisyysgaala 
Joensuun Kimmelissä 26.9.2015 klo 18.00 -21.00
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Suomen nuorkauppakamareiden kansallista 
vuosikokousta vietettiin Tahkolla 17.-19.4.2015. 
Joensuun Nuorkauppakamari oli edustettuna 
paikalla loistavasti, sillä vuosikokoukseen saapui 
yhteensä parikymmentä kamarilaista mukaan 
lukien senaattorit. 

Teemana vuosikokouksessa oli digitalisoitumi-
nen ja kestävä kehitys. Digitalisoitumisen vuok-
si monet alat ovat murroksen keskellä. Uusien 
tuotteiden, palveluiden, liiketoimintamallien 
ja trendien leviämiselle löytyy paljon erilaisia 
kanavia ja tapoja toimia. Näitä ja paljon muita 
ajankohtaisia asioita pohdittiin Tahkon vuosiko-
kouksessa. Perjantai päivä koostui koulutuksis-
ta esimerkiksi JCI Vakuuta ja vaikuta ja JCI Start, 
valtakirjojen tarkastuksista, JCI evening showsta 
sekä tietenkin Ravintola Piazzassa järjestetystä 

tulojuhlasta. Tulojuhlassa nähtiin reipasta after 
ski meininkiä, kaikkine aiheeseen kuuluvine 
asusteineen.

Lauantaina oli vuorossa koulutuksia mm. JCI 
Impact, senaattori- ja IPP- ohjelmat sekä Trade 
show, jossa esillä oli ensi vuonna Joensuun ja 
Kiteen Nkk:n yhteistyössä järjestettävä Koliday. 
Lauantai-illan kruunasi Palkintogaala sekä gaala 
jatkot, purkkapopin kuninkaan Kasmirin johdolla.
Vuosikokous oli tapahtumana onnistunut ja tar-
josi varmasti kaikille jotain, aina koulutuksista, 
uusiin tuttavuuksiin ja verkostoitumiseen eli juu-
ri niistä seikoista mistä nuorkauppakamari toi-
minta on tehty.

LIO Ville Hämäläinen

Tahko ISO15 Vuosikokous
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Osallistuin 22.-24.5.2015 Strategia! -koulutuk-
seen, joka järjestettiin Valkeakoskella ja halu-
aisin jakaa teidän kanssanne hieman sitä, mitä 
koulutus sisälsi ja mitä sain siitä irti. Ensin kerron 
kuitenkin lyhyesti mikä on strategia ja mihin sitä 
tarvitaan.

Strategia! -koulutus antaa kamarin hallitusvirois-
sa toimiville ja niihin hakeutumassa oleville tie-
toa strategisesta suunnittelusta, ja on yksi Suo-
men Nuorkauppakamareiden laadukkaimmista 
ja houkuttelevimmista koulutuksista. Stretegia! 
-koulutusta on järjestetty Suomen Nuorkaup-
pakamarit ry:n toimesta jo vuodesta 1994. Vuo-
teen 2010 saakka koulutus kulki nimellä Future 
Chapter.

Koulutuksen tarkoituksena oli se, että kamari-
laiset oppisivat strategiaprosessin ja luomisen 
vaiheet. 

Tarvitsemme strategiaa melkein päivittäin, ja 
vaikka me emme suunittele sitä etukäteen, 
teemme kuitenkin strategisia päätöksiä mel-
kein koko ajan esim. etsimällä oman toiminnan/
yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia. Koulutus 
muistutti minua niistä asioista, jotka olen jo 
unohtanut aikoja sitten. On tärkeää miettiä ko-
konaisuutta ja nähdä siinä vahvuudet ja heik-
koudet olipa kyse mistä elämän osa-alueesta 
tahansa. Itse kävisin mielelläni tämän koulutuk-
sen vaikka vuosittain, sillä viikonlopun aikana 

Hei kesänuorkauppakamarilainen

käsitellyistä asioista olisi hyvä saada silloin täl-
löin muistutus.

Ennen koulutusta meidät jaettiin valmiiksi ni-
mettyihin ryhmiin, ja minähän pääsin ehkä par-
haaseen, eli Cheerleadereihin. Jokaisen ryhmän 
tavoitteena oli rakentaa viikonlopun aikana Val-
keakosken Nuorkauppakamarille strategia hei-
dän kamarinsa toimintakertomuksen pohjalta. 
Valkeakosken kamari sai viikonlopun päätteeksi 
monta toimivaa strategiaa, joista he voivat jat-
kossa luoda itselleen parhaiten toimivan koko-
naisuuden. 

Koulutuksesta jäi todella hyvä ja onnistunut fiilis. 
Tutustuin aivan mahtaviin ihmisiin. Sain vahvis-
tusta sille ajatukselle, että miksi kannattaa olla 
kamarissa. Oli mahtavaa huomata miten täy-
sin eri aloilla työskentelevät henkilöt kuitenkin 
osaavat puhaltaa yhteen hiileen, kun kysymys 
on ryhmätyöskentelystä. Ja siitähän Nuorkaup-
pakamarissa on kysymys.  Jaetaan ajatuksia, 
kehitetään toistemme ideoita eikä tyrmätä nii-
tä. Kehittämällä itseämme pystymme vaikutta-
maan muihinkin asioihin. 

Cheers, 
Ilkka, IND/INT
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aikallista!P
Paikallista! 
— Myynnin 
tehokoulutus ja 
kaupunkitapahtuma 
Joensuussa 
12.6.-13.6.2015
Joensuun Nuorkauppakamari Ry järjesti yhteis-
työssä Josek Oy:n kanssa myynnin tehokoulu-
tuksen ja Paikallista! kaupunkitapahtuman Jo-
ensuussa 12.6.2015 - 13.6.2015. Perjantai-iltana 
12.6 keskityttiin myynnin saloihin Diili-ohjelman 
voittajan Antti Seppisen johdolla, joka tuli pitä-
mään joensuulaisille pienyrittäjille suunnatun 
myynnin tehokoulutuksen. Myyntikoulutukseen 
osallistui n. 30 henkeä ja koulutettavat saivat 
teorian lisäksi konkreettisia ohjeita ja vinkkejä 
asiakaspalvelulliseen lisämyyntiin. 

Lauantaina ravintola Kerubissa järjestettiin itse 
päätapahtuma eli paikallisia yrityksiä ja niiden 

palveluita esittelevä koko perheen tapahtuma; 
Paikallista! Tarkoituksena oli antaa yrittäjille 
mahdollisuus lähteä toteuttamaan edellisillan 
myyntikoulutuksen antamia oppeja heti tuo-
reeltaan tositoimissa. ”Ajatus meillä on näyttää 
kaupunkilaisille, kuinka paljon alueellamme on 
palvelutarjontaa ja ettei kaikkea tarvitse lähteä 
hankkimaan netistä tai maakunnan ulkopuolel-
ta. Ja yrittäjille tahdomme antaa viestin, ettei 
pelkkä aggressiivinen odottaminen riitä, vaan 
on erottauduttava muista.” kertoo projektipääl-
likkö Arttu Taponen. 

Tänä vuonna tilaisuutta juonsi näyttelijä Ismo 
Apell ja paikalla nähtiin myös Antti Seppinen, 
joka jakoi vielä viime hetken neuvoja yrityksien 
edustajille. Yrityksien ständejä oli yhteensä 15 
ja väkeä saapui tapahtumaan mukavasti, huoli-
matta siitä että tilaisuus järjestettiin ensi kerran. 
Tilaisuus sujui hyvin ja tapahtumasta onkin tar-
koitus tehdä jokavuotinen perinne, missä kau-
punkilaiset pääsevät tutustumaan paikalliseen 
yritys- ja palvelutarjontaan.   

Paikallista! kokonaisuudesta lisätietoja antaa 
projektipäällikkö JNKK SECY Arttu Taponen, 
arttu.taponen@me.com.  

LIO Ville Hämäläinen
Joensuun Nuorkauppakamari Ry

Kuvakooste seuraavalla aukeamalla.
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Wanted! Projektipäällikkö Joensuun Nuorkauppakmarin Nuori Johtaja 2015 projektille.
Reward: Loistava mahdollisuus koejäsenelle hankkia jäsenyyteen tarvittavaa
projektikokemusta. Mahdollisuus tutustua alueen nuoriin johtajiin.

Wanted! Projekti jäseniä Joensuun Nuorkauppakamarin Nuori Johtaja 2015 projektille.
Reward: Loistava mahdollisuus koejäsenelle hankkia jäsenyyteen tarvittavaa
projektikokemusta. Mahdollisuus tutustua alueen nuoriin johtajiin.

Nuori Johtaja 2015 projektissa etsitään esimerkillisiä nuoria 18-40 vuotiaita johtajia,
Joensuun lähialueilta. Tiimin tehtäviin kuuluu ehdokkaiden kontaktointi ja lyhyiden
esittelyiden koostaminen yhteistyökumppaneistamme koostuvaa raatia varten, sekä
voittaja ehdokkaiden haastattelu. Tiimi toimii yhteistyössä päivä johtajana porukan
kanssa. Ilmoittautumiset mukaan:

Janne Krohns, janne.krohns@gmail.com

Wanted! Nuori Menestyjä 2015 (Toyp 2015) ehdokkaita
Etsimme elämässään esimerkillisesti toimineita nuoria 18-40 vuotiaita Suomen
kansalaisia, Joensuun lähialueilta. 

1.Liike-elämä ja talous
2.Politiikka, lainsäädäntö ja hallinto
3.Akateeminen maailma
4.Kulttuuri
5.Eettinen ja ympäristöjohtaminen
6.Maailmanrauhan edistäminen
7.Humanitaarinen ja vapaaehtoistoiminta
8.Tiede ja teknologia
9.Henkilökohtainen kasvu
10.Lääketiede
Mikäli tunnet sopivia henkilöitä, voit ottaa yhteyttä projekti päällikkö Jesse Luukkoseen

jjm.luukkonen@gmail.com

Wanted! Päivä johtajana 2015 – tiimiin kaivataan projektipäällikkölle apulaista ja
tiimi jäseniä.

Reward: Mahdollisuus auttaa nuoria tutustumaan johtajien arkeen. Koejäsenille
jäsenyyteen tarvittavaa projektikokemusta.

Wanted! Johtajia ottamaan nuoria päiväksi tutustumaan johtajamiseen. Projektissa tarjotaan Joen-
suulaisille nuorille mahdollisuus tutustua päivän ajan johtajantoimeen olemalla johtajan matkassa. 
Tiimi etsii Joensuun alueelta mukaan yrityksiä ja oppilaitoksia.

Projektipäällikkö Janne Krohns janne.krohns@gmail.com

WANTED!

#

#
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Joensuun Nuorkauppakamari ry:n yhteistyö-
kumppaneista koostuva raati on valinnut vuo-
den 2015 Tuottavat Ideat Joensuun seudulta Ha-
vuSport sovelluksen. Ensimmäiselle sijalle tullut 
HavuSport on ensisijaisesti junioriurheilu toimin-
taa tehostava sovellus, joka palvelee kaikkia 
osapuolia. HavuSport Oy on vuonna 2014 pe-
rustettu Joensuulainen urheilu ohjelmistoyritys. 
Toiselle sijalle tullut Modti Oy on kehittänyt oh-
jelmoitavan materiaalin, jota voidaan hyödyntää 
monilla eri teollisuuden aloilla.

Raadissa oli tänä vuonna edustaja Nordealta, 
Josekilta, Vinnin Raudasta, Pko:sta ja Joensuun 
Nuorkauppakamarista. Raati arvioi saapuneita 
yritysideoita ja valitsi niistä kaksi, joilla on par-
haat edellytykset kasvuun ja menestykseen. 
Valitut ideat lähetettiin Suomen Nuorkauppaka-
marin Ry:n järjestämään valtakunnalliseen Tuot-
tava Idea 2015 kilpailuun.

Tuottava Idea 2015
Tuottava Idea 2015 -kilpailussa on kaksi sarjaa, 
yritys- ja yhteiskunnallinen sarja. Palkinnon ovat
aiempina vuosina saaneet monet maamme 
innovatiivisimmat ideat ja tunnetut yritykset. 
HavuSport ja Modti ovat osoittaneet ideoillaan 
innovaation elävän ja voivan hyvin Joensuun 
seudulla. Molempien yritysten ideat ovat hel-
posti skaalautuvia ja niillä on mahdollisuudet 
kansainväliseen menestymiseen.

Tuottava Idea – kilpailun juuret ovat Turun Nuor-
kauppakamarissa, joka järjesti kilpailun alueelli-
sesti Varsinaissuomessa vuonna 1977. Kilpailun 
tavoitteena on ollut edistää yrittäjyyden arvos-
tusta. Samalla osoitetaan innovaation osuus ta-
louselämän terveessä kasvussa. Kilpailu aika oli 
1.4.-15.5.2015 ja kansalliset voittajat palkitaan 
Helsingissä 26.11.2015.
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Nimeni on Jesse Luukkonen ja valmistun syksyllä Karelia-ammattikorkeakoulusta rakennesuunnitte-
lijaksi. Olen ollut opiskeluiden aikana rakennusinsinöörien- ja arkkitehtien liiton toiminnassa mukana 
eri tavalla neljä vuotta. Aloitin toimimalla yhteyshenkilönä, sitten toimimalla opiskelijoiden edus-
tajana liittohallituksessa ja lopettaen opiskelijatoimikunnan puheenjohtajana. Samalla olen istunut 
paikallisyhdistyksen hallituksessa ja syksyllä tuleekin kaksi vuotta täyteen. Opiskeluiden aikana jär-
jestin kanssa opiskelijoille erilaisia tapahtumia Paintballista Ilotulitukseen.

Nuorkauppakamarilta odotan eniten verkostoitumista, koulutuksia sekä erilaisten tapahtumien jär-
jestämistä. Tapahtumien järjestämisen uskon olevan järjestäytyneempää ja vastuiden jakautuvat 
tasaisemmin kuin opiskelijatapahtumissa. Verkostojen luomisen uskon tapahtuvan parhaiten juuri 
tapahtumien järjestämisen yhteydessä ja varsinkin niiden aikana. Tapahtumissa kaikki kokoontuvat 
yhteen viettämään aikaa, joka on tärkein asia yhteenkuuluvuuden kannalta. Itsellänikin on muutama 
idea mietittynä tapahtumille, jotka haluaisin vielä toteuttaa Joensuussa. 

Tällä hetkellä odotan eniten Tallinnan JCI Nordic Inspiration Conference 2015:sta. Mielestäni nykyaika-
na ei enää ole varaa olla luomatta verkostoja Suomen ulkopuolelle. Itse olen aina pyrkinyt luomaan 
niitä aina parhaani mukaan kaikkialla missä olen ollut. Tallinnassa on kuitenkin tähän mennessä ai-
nutlaatuinen tilaisuus luoda uusia tuttavuuksia. Toivonkin, että Joensuusta saataisiin mahdollisimman 
suuri edustus.

Jesse Luukkonen
Koejäsen

Koejäsenen esittely

Jesse Luukkonen
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Joensuun nuorkauppakamari perusti myyntitiimin edistämään ja kasvattamaan kumppanuusmyyn-
tiä. Osanotto ensimmäisessä palaverissa oli jo hyvä, mutta uutta verta kaivataan mukaan.

Jäsenet, ja varsinkin koejäsenet ovat erittäin tervetulleita mukaan. Koska olemme myös oppimisjär-
jestö, on tässä hyvä mahdollisuus oppia myynninsaloja.

Mukana on vanhoja myynnin ”konkareita” ja vasta myyntiuraansa aloittelevia jäseniä. Myyntitiimin 
tarkoitus on tehdä myynnistä systemaattisempaa ja edistää luonnollisesti jo olemassa olevia kump-
panuuksia.

Jos haluat mukaan ota rohkeasti yhteyttä!

Myyntitiimin startti

Myyntitiimin vetäjä
Antti Lajunen
0400 863 353 / antti.lajunen@hartikainen.com

Joensuun Nuorkauppakamarin ensimmäinen JC Cooper juostiin innokkaimpien juoksijoiden toimes-
ta Joensuun keskuskentällä 17.6.2015. Tämä - ehkä vielä hieman epävirallinen tempaus - nostatti 
kuitenkin yleisesti sen verran sykettä ja meininkiä, että uusi koitos päätettiin järjestää alkusyksyn 
aikaan. Kyseistä päivämäärää tarkistetaan parhaillaan ja siitä ilmoitetaan jäsenistölle eri viestintäka-
navia pitkin heti, kun päivämäärä varmistuu. Valmistautumisen testijuoksua varten voi jo kuitenkin 
halutessaan aloittaa. Ja se lienee jopa jossakin määrin suositeltavaa. Kaikki siis mukaan tsemppaa-
maan toinen toistaan, vaikka sitten kentän laidalle, jos ei muuten.

Terveisin Teemu Ahtonen / JC Joensuu
0407421841

Myyntitiimin starttipalaveri Surakan baarissa 1.7.2015

JC Cooper



19

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

Joensuun Nuorkauppakamari ry. ylpeänä esittää:

Sydän Paikallaan  hyväntekeväisyysgaala 
Joensuun Kimmelissä 26.9.2015 klo 18.00 -21.00

Illalliskortti: 150 € sis. alv.
JC hinta: 100 € sis. alv.

Illaliskortit:
 Jesse Luukkonen, 040 56 35 141
Liina Matveinen, 040 76 66 947
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VILLE HAAPASALO

SUOSITTELEE!

Tutustu valikoimaan:
www.pisla.fi   

www.kotakeittio.fi


