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Päätoimittajalta

Yhteistyöterveisin,
Anu Hirvonen
LIO 2016

Nyt se on taas todettu - Yhdessä saamme aikaan 
enemmän! Maaliskuinen Koliday-aluekokous oli 
yksi osoitus maakunnassamme vallitsevasta 
yhdessä tekemisen hengestä. Joensuun ja Ki-
teen nuorkauppakamarilaisten lisäksi talkoisiin 
osallistui muun muassa puhujiksi lupautuneita 
elinkeinoelämän vaikuttajia. Niin ikään olimme 
hyvin iloisia vaikuttajien suopeasta suhtautumi-
sesta ensi kertaa järjestettyyn Joensuu 2030-pa-
neelikeskusteluun. Yhteistyökumppaneidemme 
edustajat osoittivat myös aitoa kiinnostusta 
kamarin toimintaa kohtaan aktiivisella osallis-
tumisellaan Tuottava idea-kilpailun palkitsemis-
raatiin.

Toimintamme monipuolistamiseksi olemme 
vuosien varrella tehneet yhteistyötä muun mu-
assa Pohjois-Karjalan kauppakamarin kanssa. 
Tästä esimerkkinä toukokuinen Kesäntekijäiset-
tapahtuman järjestelyihin osallistuminen ja va-
liokuntatyöskentely. Syksyllä yhteistyö jatkuu 
yhteisen tapahtuman merkeissä, tästä lisää lä-
hempänä.
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NASAKKA
Tässä numerossa:

Julkaisija: Joensuun Nuorkauppakamari ry
Päätoimittaja: Anu Hirvonen
Jakelu: Joensuun Nuorkauppakamarin jäsenet, 
koejäsenet, kunniajäsenet, senaattorit ja eri si-
dosryhmät sekä Suomen Nuorkauppakamarien 
puheenjohtajat, aluetiimit ja keskusliitto
Paino: Grano Oy
Kannen kuva: Fotonerds, Ilkka Koski
Kuvat: Joensuun Nuorkauppakamari 
ja Ilkka Koski
Yhteystiedot: Joensuun Nuorkauppakamari ry, 
PL 64, 80101 Joensuu

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

Hyvää tulevaa kamarisyksyä toivottaen,

Mikko Karttunen
Joensuun Nuorkauppakamari ry.
Puheenjohtaja 2016
 

Siinä se meni nopeasti puheenjohtajana, en-
simmäinen puoli vuotta! Muistan kuusijuhlassa 
2014, kun sen aikainen puheenjohtaja Natusen 
Miika sanoi, että vuosi on lyhyt aika. Täytyy to-
deta, että kohtahan se taas on, kuusijuhla!
 
Koliday saatiin maaliin asti ja jälkenä siitä jäi 
ulospäin Pohjois-Karjalan matkailunäkyvyys 
ja kamarin sisälle ennen kaikkea tiiviit suhteet 
Kiteen Nuorkauppakamariin. Tämä näkyi taas 
esim. Tampereen Eurooppakokouksessa, jossa 
liikuimme kiteeläisten kanssa porukassa, pidim-
me yhteistä viestiryhmää sekä ennen gaalaa yh-
teiset kokkarit.
  
 
Koliday ja Tampereen Eurooppakokous olivat 
selvästi puheenjohtajavuoteni ensimmäisen 
puolikkaan highlightit. Tampereella virallistin 
myös hakemiseni kansalliseksi talousjohtajaksi 
2017. Kävi kisassa miten vain, kampanjointi an-
taa varmasti kokemusta, josta on hyötyä myös 

työelämässä. Mielenkiinnolla odotan tiukkaa 
vääntöä, jota saan käydä kahden eteläsuomalai-
sen kamariystäväni kanssa.
 
 
Syksy tulee olemaan tapahtumarikas Joen-
suun Nuorkauppakamarissa. Kausi starttaa 
Paikallista!- tapahtumalla, joka järjestetään 
toiseen kertaan. Heti sen perään järjestetään 
miesten pukeutumiskoulutus, jota on mark-
kinoitu koko D-alueelle. Uudet, innokkaat 
koejäsenemme pääsevät kokemaan kama-
rimme perinteiset rapujuhlat, jotka kokoa-
vat kamarilaiset yhteen kesäkauden jälkeen. 
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Koejäsenten esittely

Moi! 

Olen 27-vuotias Karelia-ammattikorkeakoulusta 
viime vuonna valmistunut tradenomi. Viimei-
simpänä olen työskennellyt Pohjois-Karjalan 
kauppakamarilla koordinaattorina tämän vuo-
den kesäkuuhun saakka. Työtehtäviini kuului 
uuden kesänavaustapahtuman järjestäminen ja 
sen myötä lähes kaikki tapahtumatuottamisen 
eri tehtävät. Tätä ennen työskentelin kauppaka-
marilla toimistosihteerinä ja opiskeluiden aikana 
toimin rahankäsittelijänä turvallisuusalan yrityk-
sessä kolmen vuoden ajan.

Tällä hetkellä asun Joensuun keskustassa mie-
heni ja kissan kanssa, kotoisin olen Kiteeltä. 
Vapaa-ajallani tykkään nähdä ystäviäni, käydä 
kuntosalilla, seurata satunnaisesti jalkapalloa 
sekä soittaa kitaraa ja bassoa. 

Kiinnostuin kamarin toiminnasta tavattuani 
työni kautta useampia nuorkauppakamarilaisia 
ja tykkäsin heti hyvänoloisesta ryhmähenges-
tä ja siitä, että nuorkauppakamarilaisten ideat 
olivat uudenlaisia. Odotan toiminnalta erilaisia 
projekteja, mutta myös yhteisiä tapaamisia, uu-
den oppimista ja itsensä kehittämistä. Toivon 
myös avointa, hyväksyvää ja innostavaa ilma-
piiriä sekä lisäksi haluan tavata uusia ihmisiä ja 
laajentaa omia verkostojani Joensuun alueella. 
Ensivaikutelma nuorkauppakamarin toiminnas-
ta on ollut kaikin puolin positiivinen ja odotan jo 
innolla tulevaa.

Iloisin terveisin,
Hannele
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Verkkoläsnäolo, hakukoneoptimointi 
ja kotisivut yrityksille 

sitefactory.fi

Joensuun nuorkauppakamari haluaa olla arvostettu yhteistyötaho 
maakunnan yrityksille. Yhteistyön kautta kumppanit tavoittavat 
kymmenien nuorten aikuisten verkoston, jolla on takanaan laaja 
kansallinen ja kansainvälinen järjestö.

Jos kiinnostuit yhteistyöstä, ota yhteyttä puheenjohtajaan.

PRES MIKKO KARTTUNEN
mikko.karttunen@kareliankiinteistotili.fi

Joensuun Nuorkauppakamari ry
PL 64, 80101 Joensuu 

www.jcjoensuu.fi
facebook.com/joensuunnuorkauppakamari
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Koliday

Maaliskuussa 2015 Leppävirran aluekokoukses-
sa päätettiin, että Kiteen ja Joensuun Nuorkaup-
pakamarit saavat järjestettäväkseen alueen D 
aluevuosikokouksen 2016, paikkana kansallis-
maisemamme Koli. Muutama kuukausi oli tätä 
aluekokousta suunniteltu, kunnes saimme alu-
eelta B tiedon, että he haluaisivat järjestään D:n 
kanssa kokouksen yhdessä Kolilla.

Näin sitä sitten kesälomien jälkeen alettiin in-
nostuneella pöhinällä valmistelemaan kahden 
alueen kokousta maaliskuulle 2016. Kiteeläisistä 
ja joensuulaisista koostuva johtoryhmä kokoon-
tui tarvittavin määräajoin vuoroin Kiteellä, vuo-
roin Joensuussa. 

Viimeiseen saakka oli paljon järjesteltäviä asioi-
ta, mutta kaikki saatiin, kuin saatiinkin valmiiksi 
kokousviikonloppuun 18.–20.3. Puheenjohtajan 
kokousviikonloppu alkoi kansallisen puheenjoh-
tajan ja kahden vuoden takaisen NP:n vastaan-
ottamisesta Joensuun lentokentällä ja siitä sitten 
samalla kyydillä kokouspaikalle. Sosiaaliseen 
mediaan päivittyi pitkin päivää aurinkoisia kuvia 
Kolin rinteiltä, joihin monet olivat tulleet lasket-
telemaan jo ennen viikonloppua. Myös itse läh-
din heti Kolille saavuttuani rinteeseen ja sieltä 
tavoitinkin pian skimbaavat JC-ystäväni. Kolin 

upeat maisemat ja aurinkoinen sää tekivät sel-
västi vaikutuksen kokousvieraisiin, koska Face-
book alkoi iltaan mennessä olemaan täynnä hie-
noja maisemaotoksia kansallismaisemastamme. 
Rinnepäivän jälkeen olikin allekirjoittaneella 
vuorossa puheenjohtajakokous. Se venyi sen 
verran pitkäksi, että tulojuhla meni vähän ohit-
se. Kuitenkin, kuvista ja palautteesta päätellen, 
vieraamme viihtyivät erinomaisesti tulojuhlassa. 
Lauantai olikin sitten koulutustarjonnan pääpäi-
vä. Koulutusta oli tarjolla niin maakunnan elin-
keinoelämän edustajista JC-kouluttajien pitämiin 
koulutuksiin. Erityisesti kokousvierailta on tullut 
myönteistä palautetta Kouvalaisen Pertun pitä-
mästä Brändäys-koulutuksesta. Kuvaajamme 
Ilkan otoksista näkyi selvästi vieraidemme tyy-
tyväisyys kokousjärjestelyihin. 

Illalla koitti kokousviikonlopun kohokohta: ilta-
gaala. Järjestävän kamarin puheenjohtajana tuo 
ilta jää varmasti mieleen kamariuran ikimuis-
toisimpana. Ilta alkoi huoneessani järjestetyillä 
pressan kokkareilla, joihin osallistui lähes kaikki 
viikonloppuun osallistuneet Joensuun nuorkaup-
pakamarilaiset, n. 25 henkeä! Ilo oli nähdä, että 
Kolidayssa oli mukana niin pitkäaikaisia konka-
reita kuin uusia koejäseniämme. Itse lähdin kok-
kareilta pois ennen niiden loppumista ottamaan 

KOLIDAY-ALUEVUOSIKOKOUS: 
Menestyksekäs aloitus kamarivuoteen 2016!

Lauantai olikin sitten koulutustarjonnan 
pääpäivä. Koulutusta oli tarjolla niin maakunnan 
elinkeinoelämän edustajista JC-kouluttajien 
pitämiin koulutuksiin
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vastaan gaalavieraita yhdessä Kiteen kamarin 
puheenjohtajan sekä aluejohtajien kanssa. Hy-
väntuulisia vieraita oli mukava ottaa vastaan!

Mitä ihmiset kehuvat tai mistä he valittavat 
gaaloissa: ruoka! Pohjois-Karjala laittoi paras-
taan, taas! Moni tuli sanomaan, että kansallisen 
kokouksen tasoa. Juhlapuheesta en itse muista 
kovinkaan usein, että olisi keskusteltu gaalan 
jälkeen. Nyt kuitenkin, yhteistyökumppanimme 
PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelän mukaansa-
tempaava gaalapuhe sai paljon kehuja. Myös 
bändi, kiteeläinen Duo Tiekarhut Trio, sai poru-
kan tanssilattialle. Kun varsinainen gaala oli ohi, 
useimmat kokousvieraat jatkoivat iltaa viral-
liseen jatkopaikkaan, alakerran Hiekkapakka-
Pubiin!

Mikko Karttunen
Puheenjohtaja 2016
Joensuun Nuorkauppakamari ry.

Viimeistään karonkassa läpikäydyssä palauteky-
selyssä varmistui, että viikonloppu varmisti sen, 
että jälleen on näytetty, että Pohjois-Karjalassa 
osataan järjestää kamarikokouksia. Nyt puhun 
Pohjois-Karjalasta enkä Joensuusta, koska ko-
kous hoidettiin hyvässä hengessä yhteistyössä 
Kiteen kamarin kanssa. Missään vaiheessa pro-
jektia ei ollut napinaa siitä, kumpi projektissa 
hyötyy toisen kamarin kustannuksella, vaan 
projektitiimillä oli yhdessä erittäin hauskaa ja 
projekti tiivisti tulevaisuuttakin ajatellen rive-
jä maakuntamme toisen kamarin kanssa. Näin 
kamaritoimintamme jatkoakin ajatellen sanon, 
että yhteistyö toisen kamarin ja aluetasolla nyt 
myös toisen alueen kanssa kannattaa!
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Joensuun Nuorkauppakamari ry:n yhteistyö-
kumppaneista koostuva raati valitsi vuoden 
2016 Tuottavaksi ideaksi Joensuun seudulta Ka-
sauma Education Oy:n Keeduu-oppimisalustan. 
Keeduu on digitaalinen opetusratkaisu, joka yh-
distää oppikirjan, opetusvideot, oppilaan omaa 
tuottamista tukevat tehtävät, toistamiseen pe-
rustuvat harjoitukset ja tiimityöhön perustuvan 
sosiaalisen pelaamisen samaan pakettiin. 

Tuottava idea 2016

PRES Mikko Karttunen ja projektipäällikkö Tuo-
mas Vepsä palkitsivat Kasauma Education Oy:n 
Mari Kilpeläisen
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Tuomas Vepsä

Voittajan palkitsemisen lisäksi Granon Jukka 
Heikkinen antoi Kolo Designille kunniamainin-
nan hyvästä ideasta ja kotimaisen muotoilun 
esille nostamisesta. Vaikka idea ei riittänytkään 
voittoon asti, kiiteltiin sitä tuomaristossa lisäksi 
ekologisuudesta, yksinkertaisuudesta ja kauniis-
ta muotoilusta.

Osallistujat esittelivät ideansa raadille Kari Kaup-
pisen isännöimänä Nordea-pankin tiloissa 7.6. 
Kilpailu oli erittäin kovatasoinen, ja ideoiden 
laittaminen järjestykseen oli raadille haastavaa. 
Voittajan perusteluiksi raati kertoi muun muassa 
Keeduun potentiaalin kasvuun ja kansainväli-
syyteen, etenkin kehittyville markkinoille. 

Muut osallistujat Kasauman ja Kolo Designin 
lisäksi olivat potilassiirtoihin apua tuova väli-
neistö Carecare Oy:ltä, älykäs huonekohtainen 
lämmitysjärjestelmä Kotivo Oy:ltä ja FinEq In-
ternational Oy, joka toimii sekä tuotannollisena 
yrityksenä ohutmetallisille avotulisijoille ja gril-
leille kuin myös markkinointiyhtiönä omille ja ul-
kopuolisille suomalaisille erähenkisille tuotteille.
Tuomaristoa edustivat Kari Kauppinen Nordeal-
ta, Arttu Taponen Hermannin viinitilalta, Jukka 
Heikkinen Granolta, Petri Vähä Pohjois-Karjalan 
Osuuskaupasta sekä Mikko Karttunen Joensuun 

Nuorkauppakamarista. Tuomariston puheenjoh-
tajana ja Joensuun alueen Tuottava idea -projek-
tipäällikkönä toimi allekirjoittanut. 

Joensuun kilpailun kova taso osoittaa innovatii-
visen toiminnan voivan hyvin Joensuun seudulla. 
Vaikka ideat ovat erilaisia ja eri aloilta, ovat ne 
helposti skaalautuvia ja niillä on hyvät mahdolli-
suudet kansainväliseen menestykseen. 
 
Tuottava Idea -kilpailuaika oli 4.4.–22.5.2016, ja 
kaikki Joensuussa osallistuneet ideat lähetettiin 
myös kansalliseen kilpailuun. Kilpailussa tullaan 
palkitsemaan alueellisesti sekä kansallisesti par-
haat ideat kolmessa sarjassa, joita ovat yritys-, 
yhteiskunta- sekä palveluliiketoimintasarja. Pal-
kinnon ovat aiempina vuosina saaneet monet 
maamme innovatiivisimmat ideat ja tunnetut 
yritykset.

Tuottava Idea -kilpailun juuret ovat Turun Nuor-
kauppakamarissa, joka järjesti kilpailun alueelli-
sesti Varsinaissuomessa vuonna 1977. Kilpailun 
tavoitteena on edistää innovaatioiden ja yrittä-
jyyden arvostusta sekä osoittaa niiden tärkeys 
talouskasvussa.

Tuottava Idea -kilpailun juuret ovat Turun 
Nuorkauppakamarissa, joka järjesti kilpailun 
alueellisesti Varsinaissuomessa vuonna 1977
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Pohjois-Karjalan kauppakamari on elinkeino-
elämän päävaikuttaja ja alueellinen asiantuntija 
sekä aktiivinen elinkeinoelämän edustaja niin 
maakunnallisissa kuin valtakunnallisissakin toi-
mielimissä.  Kauppakamari tekee aloitteita, an-
taa lausuntoja viranomaisille ja osallistuu asioi-
den valmisteluun eri toimikunnissa. 

Vahvuutena valiokunnat
Kauppakamarin vaikuttavuus pohjautuu suurel-
ta osin sen jäsenkunnan edustajista koostuviin 
valiokuntiin. Valiokuntien jäsenet ovat kukin 
oman toimialansa asiantuntijoita. Voidaankin 
hyvällä syyllä sanoa, että kauppakamari on va-
liokuntiensa ansiosta maakunnan asiantuntevin 
verkosto. Valiokuntatoiminta on vapaaehtoista 
luottamustyötä oman maakunnan elinvoiman 
kehittämiseksi. Se luo ikään kuin tukevan ja 
konkreettisen selkänojan kauppakamarin päivit-
täiselle työlle. Anti on kahdensuuntainen: valio-
kuntalaisena pääsee vaikuttamaan elinkeinoelä-
män asioihin ja saa ympärilleen ainutlaatuisen 
osaajien verkoston. 

Toimialakohtaisuutta ja 
paikallista näkemystä
Kansainvälistymisvaliokunta  tukee ja edistää 
Pohjois-Karjalan pienten ja keskisuurten yritys-
ten kansainvälistymistä. Kaupan, palvelun ja 
matkailun valiokunnan tehtävänä on edesauttaa 
ko. toimialojen menestymisedellytyksiä sekä 
vetovoimaisuutta ja valvoa ko. toimialojen yh-
teisiä etuja sekä edistää viranomaisten välistä 
yhteistoimintaa. Tärkeänä nähdään myös mat-

kailun ja sen liitännäistoimialojen toimijoiden 
verkottuminen. Koulutus- ja työvoimavaliokunta 
edesauttaa työelämän ja koulutusorganisaatioi-
den yhteistyön kehittämistä perusasteelta yli-
opistoon sekä ohjaa verkostoitumista osaavan 
työvoiman saamiseksi sekä työnantajien hou-
kuttelevuuden lisäämiseksi. 

Liikenne- ja viestintävaliokunnan tehtävänä on 
seurata ja edistää liikenne- ja viestintäympä-
ristön kehitystä, lisätä alan elinkeinoelämän ja 
viranomaisten yhteistoimintaa sekä valmistella 
kauppakamarin hallitukselle aloitteita ja lau-
suntoja. Lisäksi valiokunta edistää oman toimi-
alansa kehityksen huomioimista kauppakamarin 
muiden valiokuntien työssä. Teollisuusvaliokun-
nan tehtävänä on edesauttaa maakunnan teol-
lisuus- ja palvelualan menestymisedellytyksiä 
sekä vetovoimaisuutta ja valvoa ko. toimialojen 
yhteisiä etuja sekä edistää viranomaisten välistä 
yhteistoimintaa.

Toimialakohtaisten valiokuntien lisäksi Pohjois-
Karjalan kauppakamarilla on neljä paikallisvalio-
kuntaa. Kukin valiokunta edistää oman alueensa 
elinkeinoelämän edunvalvontaa sekä valmiste-
lee alueensa kannalta tärkeitä asioita kauppa-
kamarin hallitukselle ja henkilöstölle toteutetta-
vaksi.

Juniorikilta reittinä 
valiokuntatoimintaan
Vuonna 2009 perustettu juniorikilta on Pohjois-
Karjalan kauppakamarin ja Joensuun nuorkaup-
pakamarin yhteistyössä toimiva verkostoitumis-
väylä nuorkauppakamarilaisille.

Maakunnan 
asiantuntevin verkosto
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 Nuorkauppakamarilaiset voivat hakeutua Junio-
rikiltaan ja sitä kautta kauppakamarin valiokun-
tatoimintaan, yksi kiltalainen kuhunkin valiokun-
taan.

Juniorikilta on erinomainen tapa verkostoitua ja 
vaihtaa näkemyksiä. Sen tavoitteet ovat: 

Mahdollistaa nuorkauppakamarin jäsenille oppi-
minen kokeneilta yritysjohtajilta.

Tuoda tulevaisuuden tekijöiden näkemykset tä-
män päivän elinkeinoelämän kehittämiseen 

Verkostoitua sekä saada ja vahvistaa hyviä kon-
takteja maakunnan elinkeinoelämässä 

Saada yritykset, yksilöt ja yhteisöt tietoiseksi ja 
kiinnostuneeksi sekä kauppakamarin että nuor-
kauppakamarin toiminnasta. 

Elokuussa 2015 oli kauppakamarin toimitusjoh-
taja Anne Vänskän helppo hymyillä valiokunta-
risteilyä aurinkoisessa säässä emännöidessään. 
Taustalla entinen juniorikiltalainen Mari Tarvai-
nen.

Käytännössä tämä tapahtuu osallistumalla 
oman valiokunnan kokouksiin. Toimintatapa on 
koettu molemmin puolin erittäin antoisaksi ja 
kauppakamarin puolelta sitä halutaan ehdotto-
masti jatkaa. Painavin edellytys juniorikiltaan 
hakeutumiselle on kova into ja halu verkostoitua 
ja kehittää Pohjois-Karjalan elinkeinoelämää.

Teksti: Anne Vänskä
Kuva: Niina Mustonen
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Huhtikuussa meillä oli ilo kokoontua yritysvierailulle Mainostoimisto Fabrikiin. Toimitusjohtaja Perttu 
Kouvalainen esitteli meille Fabrikin toimintatapoja ja hiljattain päivitettyjä arvoja. Vierailun pääasialli-
sena puheenaiheena oli brändien merkitys. Perttu havainnollisti asiaa mielenkiintoisten esimerkkien, 
kuten muun muassa IFK:n ja Kyrö Distillery Companyn avulla, ja johdatti meidät ajattelemaan brän-
diydintä, joka sisältää pyrkimyksen, kyvyt, persoonan ja yhteisön. 

Totuttuun tapaan, kiinnostavien aiheiden lomassa aika loppui jälleen kesken. Vierailu päättyi nuor-
kauppakamarin tämän hetkistä brändiä koskevaan hedelmälliseen keskusteluun. 

Fabrikin yritysvierailu

Anu Hirvonen
LIO 2016

Vierailun pääasiallisena puheenaiheena 
oli brändien merkitys
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Huhtikuussa kokoonnuimme JC-lounaalle ravintola Kerubiin. Maittavan aterian lomassa keskuste-
limme onnistuneesta Kolidaystä ja Kesäntekijäisten elinkeinopaneelin järjestelyistä. PRES Mikko 
Karttunen kertoi Salon valtakunnallisen kokouksen kuulumisia ja kansallisen talouspäällikköhaun 
etenemisestä. Lounaan kruunasi viattomasti viereiseen pöytään istahtaneen Fabrikin Arttu Käyhkön 
rekrytointi Joensuu2030-paneelin juontajaksi. Seuraavan kerran lounastetaan 27.7.

Joensuun Nuorkauppakamari ry järjesti ensimmäistä kertaa Joensuu 2030 -tulevaisuuskeskustelun 
Joensuun torilavalla 13. toukokuuta. Paneeli oli osa Pohjois-Karjalan Kauppakamarin järjestämää Ke-
säntekijäiset-yleisötapahtumaa.
 
Koko kansalle suunnatussa paneelikeskustelussa käsiteltiin Pohjois-Karjalan tulevaisuuden näkymiä 
yhdessä kiinnostavien puhujien kanssa. Maakuntamme tulevaisuutta olivat avaamassa PKO:n toimi-
tusjohtaja Juha Kivelä, Joensuun innovaatiojohtaja Aki Gröhn, Abloyn toimitusjohtaja Ilkka Kivisaari, 
Itä-Suomen yliopiston professori Jyrki Saarinen ja Nolwenture Oy:n toimitusjohtaja, sarjayrittäjä Antti 
Vikman. Puhujia haastatteli Arttu Käyhkö Mainostoimisto Fabrikista.

Tulevaisuuskeskustelu keräsi runsain mitoin yleisöä kauniin keväiseen perjantai-iltapäivään. Haas-
tattelija Käyhkö tiedusteli panelistien näkemyksiä digitalisaation vaikutuksesta maakuntaamme ja 
sen palveluihin tulevaisuudessa. Lisäksi pohdittiin mikä Joensuusta ja Pohjois-Karjalasta tekee ve-
tovoimaisen tulevaisuudessa. Ja kuinka houkutella osaamista työelämään sekä matkailijoita maa-
kuntaamme muualta Suomesta ja maailmalta. Myös paremman asiakaspalvelun ja kilpailukyvyn 
saavuttaminen oli kuuma aihe läpi paneelin. Monen nuorkauppakamarilaisen sydäntä lähellä oleva 
aihealue johtaminen ja erityisesti johtamiskulttuurin muuttuminen kirvoitti mielenkiintoista keskus-
telua tulevaisuuden tuomista muutoksista perinteisiin toimintatapoihin ja ajattelumalleihin.

Tallenne keskustelusta on katsottavissa YouTubesta JOSEK Oy:n kanavalta nimellä 
Joensuu 2030 -paneelikeskustelu 13.5.2016.

Anu Hirvonen
LIO 2016

JC lounas 27.4.

Tulevaisuus puhutti Joensuussa

Suvi Hassinen
projektipäällikkö Joensuu 2030-paneeli

Koko kansalle suunnatussa paneelikeskustelussa 
käsiteltiin Pohjois-Karjalan tulevaisuuden näkymiä 
yhdessä kiinnostavien puhujien kanssa



18

Uusi E-sarjan sedan alkaen autoveroton hinta sis. alv 45 050 € + arvioitu autovero  
7 882,03 € + toimituskulut 600 € = 53 532,03 €. Vapaa autoetu 960 €/kk, käyttöetu  

795 €/kk. C0
2
-päästöt102 g/km, EU-keskikulutus 3,9 l/100 km. Kuvan auto lisävarustein.

Uusi E-sarja - auto, jossa on ajatusta.

Masterpiece of Intelligence.

Mercedes-Benz Suomi

Uudessa E-sarjassa on useita merkittäviä innovaatioita, joista yksi on vallankumouksellinen Intelligent Drive -konsepti, 
joka parantaa ajotuntumaa nerokkaasti suunnitelluilla, älykkäillä avustin- ja turvajärjestelmillä.  
Lisätietoja autosta, joka liikkuu kuin ajatus löydät osoitteesta mercedes-benz.fi.

@mbsuomi

TEITÄ  VARTEN

Mercedes-Benz-myynti:
Antti Lajunen 0400 863 353
Esa Kinnunen 0400 543 088

Pamilonkatu 31
80130 Joensuu
www.hartikainen.com
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Hermannin palkitut kuohuviinit ja
viinit, lahjatuotteet ja -pakkaukset,
erikoisherkut sekä tuliaiset.

Hermannin palkitut kuohuviinit ja
viinit, lahjatuotteet ja -pakkaukset,
erikoisherkut sekä tuliaiset.

Viini- ja lahjamyymäläViini- ja lahjamyymälä

Hermannin Viinitilalta saat aidot suomalaiset 
kuohuviinit, kuohujuomat ja marjaviinit omalla,
lahjan saajan mukaan personoidulla etiketillä.
Voit teettää etiketin vaikka omasta valokuvasta. 

Kevätjuhliin juomat omalla etiketillä!

Hermannin tuotteet yrityksen omalla etiketillä
erottuvat edukseen. Meiltä saat tuotteet omalla
logollasi tai muulla liikemerkillä edustus-, ja
juhlatapahtumiin tai liikelahjaksi.

Hermannin tuotteet yrityksen omalla etiketillä
erottuvat edukseen. Meiltä saat tuotteet omalla
logollasi tai muulla liikemerkillä edustus-, ja
juhlatapahtumiin tai liikelahjaksi.

Yritysetiketit

Tutustu: hermannin.fiTutustu: hermannin.fi

Kesäaikaan ma-pe 9-17, la 10-17,
heinäkuussa myös su 12-17.
Muuna aikana ma-pe 9-16.

Avoinna:

Kesän kuohuihin

         alkoholiton kuohujuoma

  Mielikki!
Kesän kuohuihin

         alkoholiton kuohujuoma

  Mielikki!

Hermannin Viinitila │ Käymiskuja 1, 82900 Ilomantsi │ p. 0207 789 230 │ info@hermanninviinitila.fi │ www.hermannin.fi
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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

Miksi et kysyisi ensin meiltä?
grano.fi


