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päätoimittajalta

Hei kamarilaiset ja yhteistyökumppanit! 

Tällä kertaa teillä on käsissänne vuoden 2017 toinen 

Nasakka. Paikat ovat pikku hiljaa parantuneet 

ensimmäisen Nasakkan synnyttämisestä ja toinen tekele 

olikin jo helpompi ponnistus. Sujui lähes kuin rautakiskon 

uitto. 

Tällä erää Nasakasta löytyy myös asiasisältöä, kun 

talousjohtaja Karttunen kertoo 

keskusliittotyöskentelystä sekä JNKK:n viimeisin 

kunniajäsen Liina Matveinen kertoo ajastaan ja 

kokemuksistaan kamarissa. 

Muilta osin lehden sisältö onkin aikamoista ajatuksen 

juoksua, ilman sen selkeämpää punaista lankaa. 

Hallituksen sisällä pidimme vitsiaivoriihen, että saisimme 

sisältöä lehteen. Yllättäen lähes kaikki vitsit olivat sitä 

tasoa, ettei niitä tässä yhteydessä voi julkaista. Etenkin 

Suvi ja molemmat Antit saivat moraalipoliisi Fobba 

Forssilta ukaasin parantaa huumoriaan uhkasakon 

uhalla. 

Oi kesä, missä luuhaat? 

Tuomas, LIO 2017
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pressan terveiset

 Hyvvee kessee kamarilaiset! 

Kamarille on kehitetty uusi strategia, ja sillä mennään! Rategia kulminoituu kahteen sanaan: 

mahdottomat kokemukset ja itsensä ylittäminen. Näiden tiimoilta kehitämme itseämme ja kamaria 

tulevaisuudessa. 

Kesä ja lomat kolkuttelevat jo ovella, mutta vettähän tuo näkyy satavan. Tapahtumiakin on 

tulossa, joista voidaan mainita muun muassa Hävikkisota syksyllä sekä hallitusakatemia 

loppuvuodesta. Näistä lisää lähempänä. Lisäksi suunnitelmissa on kesäpäivät sekä kansallispelin 

eli pesäpallon haasteottelu, kunhan vastustaja löydetään. Minuthan tunnettiin aiemmin "Räpsy- 

Lajusena", kun koppi tarttui sen verta hyvin. 

Tällä hetkellä Joensuun Nuorkauppakamarissa on hyvä pöhinä päällä. Tästä on hyvä jatkaa 

hyvin alkanutta matkaa! 

Kesäterveisin, ANTTI LAJUNEN

PJ JNKK 2017

PUH.  0400 863 353

ANTTI.LAJUNEN@HARTIKAINEN.COM
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Tässä alan olemaan puolessa välissä talousjohtajavuottani. Takana kokoukset Orivedellä, 

Järvisydämessä, Ruotsinlaivalla, Rengossa, Lahdessa ja Naantalissa, edessä Turun Saaristossa, 

Karkussa (jossain Tampereen ja Porin välillä), Turussa ja Kuopiossa. Useimmalle kamarin 

paikallistoimijalle, kuten itsellenikin aikaisemmin, Keskusliitto tuntuu aika etäiseltä; keitä he siellä 

ovat, mitä siellä tehdään vai tehdäänkö mitään, miten sinne hakeudutaan? 

Ajattelin tässä vähän avata Joensuun jäsenistölle keskusliiton hallituslaisen arkea talousjohtajan 

näkökulmasta. 

Keskusliittotyöskentelyssä noudatetaan hyvin pitkälle samaa kaavaa, kuin paikallisyhdistyksen 

hallituksessa; kokoonnutaan noin kerran kuussa, jokainen lohko esittelee omat asiansa ja niiden 

mukaan tehdään päätöksiä. Kun ollaan kansallisella tasolla, kokoukset kestävät pidempään, 

koska päätetään suuremmista linjoista ja ihmiset tulevat paikan päälle ympäri Suomea Helsingin 

ja Rovaniemen väliltä. 

Osaan kokouksista on kutsuttuna koko keskusliitto, johon kuuluu hallituksen lisäksi myös 

keskusliiton päälliköt. Osaan taas ainoastaan keskusliiton hallitus (ne, joiden virkanimikkeessä on 

sana johtaja) sekä sihteeri (CEA), lainopillinen neuvonantaja (GLC) ja toiminnanjohtaja. 

keskusliitossa 

Elämää
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Keskusliittovuosi alkaa kansallisesta vaalikokouksesta edellisen vuoden lokakuussa ja päättyy 

käytännössä johtajuusakatemiaan marraskuussa. Viranhoidon päättymisajankohta riippuu 

virasta; esimerkiksi talousjohtaja vastaa oman vuotensa tilinpäätöksestä, eli viranhoito jatkuu 

seuraavan vuoden vuosikokoukseen saakka, jossa talousjohtaja esittelee tilinpäätöksensä. 

Yleinen käytäntö on usein myös, että edellisen vuoden talousjohtaja on seuraavan vuoden 

sisäinen tarkastaja. 

Talousjohtajalla riittää puuhaa koko vuoden ajan joka viikko; ostolaskujen käsittelyä, 

myyntilaskujen tekemistä, puhelinpalavereja ja sähköposteja kansallisen puheenjohtajan, muiden 

keskusliiton jäsenten  sekä toiminnanjohtajan kanssa, budjettiseurantaa sekä kokousten 

valmistelua. 

Jokaiseen kokoukseen tehdään hallitukselle esiteltäväksi talouskatsaus, budjettiseuranta sekä 

ennuste budjetin pitämisestä sekä tarvittaessa päätösesitysten valmistelu. Jonkin verran tulee 

myös neuvontapyyntöjä paikallisyhdistysten puheenjohtajilta ja rahastonhoitajilta, ja näissä 

mielelläni autan; olenhan itsekin toiminut molemmissa em. tehtävissä Joensuun Kamarissa. 
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Yleisin polku päätyä keskusliiton hallitukseen on aluevirkojen tai keskusliiton päällikköviran 

jälkeen. Koska allekirjoittanut haki ja vaaleilla tuli valituksi suoraan oman kamarin 

puheenjohtajan tehtävästä, voitte vaan kuvitella, että kokeneellekin paikallistoimijalle maailma 

on ollut monelta osin aivan uusi! 

Jos puheenjohtajavuotena verkostot moninkertaistuvat, keskusliitossa ne suorastaan räjähtävät! 

Uskon, että verkostojen laajentuminen on paljolti myös sen ansiota, että virasta oli kova kisa, 

jolloin oli tehtävä kovasti töitä valituksi tulemisen eteen jalkautumalla jäsenistön pariin kampanja- 

aikana jokaisella alueella. Se, mitä toimiminen keskusliiton hallituksessa on antanut, voidaan 

jakaa kahteen kokonaisuuteen: verkostot ja kamaritoiminnan oppiminen valtakunnan tasolla. 

Voinko suositella keskusliittouraa? Lämpimästi! Ja tiukkoja kisoja ei ole syytä pelätä; päinvastoin; 

ne antavat todella paljon, vaikka ei valituksi tulisikaan. Jos toiminta kiinnostaa, annan mielelläni 

lisätietoa. Toivon ja uskon, että joensuulaisia näkyy jatkossakin keskusliiton viroissa. Tällä 

hetkellä meillä on uusia, aktiivisia tekijöitä, joilla on vuosia runsaasti edessä. Heistä varmasti vielä 

kuullaan kansallisella tasolla! 

MIKKO KARTTUNEN 

Talousjohtaja 2017 

Suomen Nuorkauppakamarit ry 



”What we do in life, echoes in eternity”, sanoi 

Maximus Gladiaattorissa. Muutenkin kyseessä 

on hyvä elokuva, joka toimi erinomaisesti 

tällaisen vähä-älyisen kierroksen jälkeisenä 

päivänä, jossa on painettu tukka putkella ympäri 

Joensuuta. Muutoin noilla sanoilla ei ole kyllä 

mitään tekemistä tämän baarikierroksen kanssa, 

vaikka siitä aika legendaarinen ilta 

muodostuikin.  
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12 Bar Challenge 

pystynousu

Perjantai-iltapäivän pystykaljat Jet Setissä loivat 

pohjan rallille, josta harva edes uskaltaa uneksia.

Paikalla oli vielä päivävuoron ammattilaiset eikä 

menossa ollut juuri muutakaan katseltavaa, niin 

päätimme muutaman oluen jälkeen vaihtaa 

Gloriaan. Tämä muutaman askeleen siirtymä 

kaupungin keskustaa kohti ei vieläkään 

vakuuttanut, joten otimme askeleen lähemmäs 

keskustan ydintä ja siirryimme Bar Playhyn.

After workit Jetin lauteilla 

muodostuivat lopulta 

Joensuun omaksi Amazing 

Race –kisaksi. Tosin ilman 

kilpailua. Tai muutakaan 

yhteyttä ko. kisaan



Katsellessamme kiihkeää pesäpallopeliä, saimme idean, että jos tänä iltana kävisi läpi Joensuun 

baariskeneä hieman tarkemmin. Syntyi ”12 Bar Challenge.” Se, miksi päädyimme kahteentoista, 

oli kattavan pohdinnan lopputulos, johon haettiin viitteitä pitkältä historiasta: Jeesuksella oli 12 

opetuslasta, laulussa rallateltiin 12 apinasta, elokuvassakin apinoita oli 12, kuten myös öölejä 

mäyräkoirassa. Tuumimme myös, että 12 on sellainen määrä, joka ei sulje naisjäsenistöäkään pois 

kisasta - ehkä vain jatkoilta. 

Meillä edustuskunto kesti tyylikkäästi loppuun asti. Todennäköisesti näin, vaikkakaan tästä ei ole 

enää todistusaineistona valokuvia tai muistikuvia. Loppuhuipennuksen Kerubi-Ilona-Kimmel- 

Gloria -taksirallin jälkeen muistikuvat on heikohkot eikä kuvaajakaan tainnut enää kyydissä 

kestää. Tämän jälkeisistä tapahtumista ei enää tietoa ole. 

Kuten arpa ja vettä, nyt myös haaste on heitetty! 

10 

Illan kulku: 
Jetset - Gloria - Bar Play - 

Takatasku - 60’s Palaver – 

Kielo – Mikko – Sointula – 

Laila – Fever – Kerubi – 

Ilona – Kimmelin ovi – 

Gloria – snägäri? – Lehmon 

harjun miekkahotelli?

teksti: Tuomas 

kuvat: Antti L 





kakkua ja sakkoa 

uhkasakko 
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Roomalainen käveli baariin, nosti kaksi sormea ja sanoi: "viisi olutta, kiitos!" 

Mitä gynekologi sanoi, kun palasi kahvitauolta? 

-Mihinkäs v*ttuun sitä jäätiinkään? 

Missä venäläiset pitää heiniä? 

-Ladoissa. 

Onko vuokranantaja myös sijaissynnyttäjä, jos vuokraa kohtuu halvalla? 

Parhaat jouluvalot ovat anopin auton takavalot. 

Epäonnistuneet brasilialaiset vahaukset johtivat karvaisiin pettymyksiin. 

Taposella on bondagebileet. Sitovat ilmoittautumiset sähköpostiin. 

Kamari järjestää vappuna juhlat kaikille, jotka eivät kykene ejakuloimaan. Ilmoitathan jos et voi 

tulla. 

Aiemmin järjestetyt Lajusen bukkake-bileet olivat katastrofi, koska kukaan ei tullut. 



Nuorkauppakamarissa 
kytö voi kasvaa 

roihuksi  

Liina Matveinen 
KUNNIAJÄSEN 



Nuorkauppakamari toiminta oli minulle täysin vierasta. Törmäsin ensimmäisen kerran näihin 

pukuihin, lanketti kaulassa kulkeviin aktiivisiin tulevaisuuden toivoihin Oppia ja Työtä -messuilla, 

vuosi taisi olla 2007 tai -08. Olin radio Oi fm:n matkassa tekemässä radiolähetystä messuilta. 

Hieman kaukaiselta tuntui heidän meininki risoissa farkuissa ja Oi fm-paita päällä kortsuja 

nuorille messukävijöille jakaessani. Mutta, mutta mieleen jäi tekemisen meininki. Että he ihan itse 

ja mikä hulluinta nauraen ja halaillen toteuttivat ihan oikeat messut. Ständillä hääräsi mm. Juhana 

Kurki, Matti Airaksinen ja Ahosen Toni. Koko ajan lensi vitsi ja taputeltiin selkään. Illalla kutsuttiin 

kaikki näytteilleasettajat bileisiin ja hauskaa oli! 

Jäi kytö. 

Kytö sai hakemaan jäsenyyttä. Aluksi ja oikeastaan ekat vuodet, minua kummastutti ja hieman 

otti päähänkin tärkeät lyhenteet, puhekilpailut, pokkurointi gaalapuvuissa ja koko hierarkia. 

Taisin olla silloin kamarin pikkuisen pippurinenkin kapinallinen. Käädyt. Ne ne vasta kaukaiselta 

tuntuivat! Ja se eihän toiminta aina hauskaa ollutkaan. Pidinpä ihan taukoakin, kun tuntui etten 

sopinut sakkiin ja poltin projekteissa kynttilää molemmista päistä. Mieleen jäivät mm. Tuulia os. 

Kouvalainen, Anu Savolainen, Mari-kummi (nyk) Ahmed, Perttu Kouvalainen, Teemu Purmonen, 

Sami Timonen ja Janne Pakarinen. 

Kytö veti takaisin. Olihan vuosien aikana tullut uusia ystäviä kamarista ja ehkä itsevarmuuttakin 

lisää. Osasi arvostaa perinteitä, ystävien kokemuksia ja itsensä haastamista. Rocked in Joensuu 

-vaalikokous sitoi minut takaisin toimintaan. Uskalsi astua seuraavalle portaalle. Hallitusvirkoja ja 

ihania viikonloppureissuja huippuseurassa.Vaikken koskaan sinne maailmalle kamarireissuilla 

päässytkään, niin paikallinen toimintakin innosti. 

Tuoreelle yrittäjille toisten kaltaisten tuki oli kullan arvoista. Kamarissa toistaan tukien sätkyteltiin 

kuka milläkin tyylillä kohti parempaa tulevaisuutta. Nyt ystävillä on perheet, niitä pieniä jiiceitä, 

joita toivottiin vappuisin ja rapujuhlissa maljoja nostettaessa. 

Pressavuosi on kiireinen ja vaativa, mutta ei mahdoton. Reissut lisääntyivät. Harrastus alkoikin 

olla elämätapa. Koko perhe oli mukana. Puoliso hääräsi Nasakkaa sekä viikonloppuimatkoilta 

palaavalle rouvalle JC-makaroonilaatikkoa ja pojatkin oppivat nuorkauppakamarikavereita 

tuntemaan. Gaalamekkojen määrä kaapissa kasvoi. Ikuisia ystäviäkin sain niin monta.Tulitte 

mieleeni ekana: Sini, Mikko, Jenni, Miika, Jani, Ilkka, Lassi, Johanna, Mari, Antti... 
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Kytö ei sammu – siitä voi tulla Roihu... 

Kunniajäsenyys kruunasi kamariaikani joulukuussa 2016. Kiitos siitä. Kytö vaikuttaa jää 

palamaan. Nuorkauppakamarissa opin, että mukavuusalue laajenee, kun sitä haastaa. 

Epäonnistumisista oppii ja välillä saa väsyä ja himmailla. Sitten rohkeasti takaisin satulaan! 

Te, nykyiset koejäsenet: tarttukaa mahdollisuuksiin. Kysykää neuvoa ja apua. Lähtekää, voi ihme 

lähtekää reissuihin ja projekteihin! Jos ei muuten, niin siksi, että yksi päivä ne loppuu. 

Arvoisat Senaattorit ja Kunnijäsenet: opastakaa ja muistuttakaa. Jankuttakaa ja vaalikaa. 

Perinteiden hienous aukeaa kyllä ja vaikka uudistutaan ja uudistetaan, niin juuriahan ei pidä 

unohtaa, sitä ydinsyytä miksi nuorkauppakamarissa ollaan. 

Ja Jäsenet: Te teette Joensuun Nuorkauppakamarin. Onko kamarimme iloinen, aktiivinen ja 

innovatiivinen vai pohdiskeleva ja rauhallinen tai kenties eristäytynyt ja hiljainen. Te teette sen. 

Antakaa Roihun nuorkauppakamaritoimintaan leimahtaa! Koska kaikki on mahdollista – yhdessä. 

Liina Matveinen Kunniajäsen #15 
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Suomen Nuorkauppakamarien kansallinen vuosikokous pidettiin 

Lahdessa 21.-23.4.2017.  Teemana oli Business Up. Teeman tarkoituksena 

on nostaa yrityselämää, yrittäjyyttä sekä omaa aktiivista ja rohkeaa 

tekemistä esille. 

Teeman tarkoituksena oli myös kohottaa juhlavuoden kunniaksi SNKK:n 

strategian mukaisesti kestävää johtajuutta ja luottoa omaan 

tulevaisuuteemme jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. 


