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Päätoimittajan palsta

Kesän satoa

Vilja Ndiwalana, tiedottaja
Joensuun Nuorkauppakamari ry

Helteinen kesä on takana ja on aika aktivoitua 
kamaritoimintaan. Näin syksyn alkajaiseksi ka-
marissamme tapahtuu paljon ja toimintamme 
tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia. 

Tule ja hyppää mukaan Joensuun Nuorkauppa-
kamarin upouuteen ja reippaaseen myyntitii-
miin, joka on avoin ja mukaan mahtuu. Myyn-
titiimi kerää tukea kamaritoiminnallemme. 
Vaihtoehtoisesti, jos olet kiinnostunut luomaan 
Joensuun Nuorkauppakamarin uutta strategiaa, 
liity mukaan strategiatiimiin, joka työskente-
lee SECYn Tiina Tykkyläisen johdolla Strategia! 
-koulutuksen pohjalta. Koulutuksesta voit lukea 
lisää tästä numerosta. 

Kamarimme koejäsenten määrä on myös kas-
vanut kiitettävästi. Tämä tarjoaa kaikille jäse-
nille, senaattoreille ja kunniajäsenille mahdol-
lisuuden ottaa kummilapsi perehdytettäväksi 
kamaritoimintaan. Tutustu uusiin koejäseniim-
me "Koejäsenesittelyt" osiossa. Yhteyshenkilö-
nä kummiasioissa toimii IPP Esa Kärnä.

Pikkuhiljaa on myös jäsenistömme aika alkaa 
miettimään mahdollista tulevaa hallitusvirkaa 
- kamarimme virallinen vaalikokous pidetään 
1.10.2014. Olisitko sinä mukana hallitustyösken-
telyssä 2015?

Hyvää alkavaa syksyä kaikille!
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NASAKKA
Tässä numerossa:

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.

Julkaisija: Joensuun Nuorkauppakamari ry
Päätoimittaja: Vilja Ndiwalana
Jakelu: Joensuun Nuorkauppakamarin jäsenet, 
koejäsenet, kunniajäsenet, senaattorit ja eri sidos-
ryhmät sekä Suomen Nuorkauppakamarien puheen-
johtajat, aluetiimit ja keskusliitto
Paino: Painokanava Oy
Kuvat: Joensuun Nuorkauppakamari 
tai ilmoitettu kuvaaja
Yhteystiedot: Joensuun Nuorkauppakamari ry, 
PL 64, 80101 Joensuu

Kannen kuva: Merja Puustinen
Taitto: Petri Matveinen
Kiitos kaikille lehden toimitukseen osallistuneille!

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

Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti ke-
hittämällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, 
sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvä-
lisyyttä.

Joensuun Nuorkauppakamari on yksi Suomen 
Nuorkauppakamarit ry:n 71 jäsenyhdistykses-
tä. Kamarimme on sekä jäsenmäärältään että 
toiminnallaan 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: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 kontakti-
verkosto, joka vaikuttaa aktiivisesti yhteiskun-
nassa. Periaatteena on tekemällä oppiminen, 
jolloin jäsen tekee kamaritoiminnassa etupääs-
sä sellaisia asioita, joita ei työelämässään käy-
tä. Oppiminen tulee konkreettisesti esille myös 
siinä, että jäsen voi olla jäsenyytensä aikana 
kussakin hallitusvirassa vain yhden vuoden.

Joensuun Nuorkauppakamarin toiminta on hy-
vin monimuotoista, pitäen sisällään mm. kuu-
kausitapahtumia, koulutuksia, erilaisia projek-
teja sekä kamari-, alue-, valtakunnan- sekä 
kansainvälisen tason kokous- ja koulutusta-
pahtumia.
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Joensuun Nuorkauppakamari ry
Nuorten johtajien ja yrittäjien 
kansainvälinen verkosto

Kestävä johtajuus - osaamisen johtaminen

Kestävä johtajuus on termi, jonka sisältö on 
alati muuttuvassa johtajuustermistössä yhtenä 
pysyvänä muutosyksikkönä. Kestävä johtajuus 
on vastuullisen ja kannattavan toiminnan joh-
tamista, joka huomioi ihmisten ja luonnon hy-
vinvoinnin. Kestävässä johtajuudessa keskeistä 
on ihmisten, yksilöiden, osaamisen jalostami-
nen. Puhutaan niin sanotusta jatkuvan kehit-
tämisen periaatteesta. Yksilön osaaminen ei 
jalostu ilman tarvittavia resursseja ja ilman sel-
keitä pelisääntöjä osaamisen kehittämiseksi. 
Yhtälö koskee niin työntekijöitä kuin johtajia - 
toimialasta riippumatta. Yksilön tärkein voima-
vara osaamisen jalostamiseen on organisaatio 
ja organisaation näkemys, visio, kestävästä 
johtajuudesta. 

Suomalaisessa yrityskentässä ja julkishallin-
nossa puhutaan jatkuvasta resurssipulasta. Re-
surssointi on budjetointia, osaamiseen resurs-
sointi on johtajuutta. Johtajuudelle pitää antaa 
aikaa. Johtaminen on vuorovaikutusta erilais-
ten yksilöiden kanssa erilaisissa tilanteissa. 
Onnistunut johtaminen luo työyhteisöön hy-
vinvoinnin, motivoi yksilöitä ja tuottaa tuloksia. 
Valitettavasti työelämässä liian usein johtaja 
ja esimies ovat sekä asiantuntija että esimies. 
Asiantuntijan rooli nielee yksinkertaisesti aivan 
liikaa aikaa johtajuudelta. Esimiestyön tulisi 
olla tärkeintä. Esimies varmistaa organisaati-
on iskukyvyn ohjaamalla osaamisen jatkuvaa 
jalostusta. Osaamisen johtaminen luo kestä-
vyysajattelua johtamisen arkeen ja mahdollis-
taa yhteisön saumattoman yhteistoiminnan ti-
lanteista riippumatta - kannattavasti.

Avoimessa ja osaamiskeskeisessä organisaa-
tiossa hyödynnetään yksilön osaamista ja 
nähdään kunkin yksilön osaamisen merkitys. 
Kestävässä johtajuudessa huolehditaan yksilön 
osaamisesta ja sen jatkuvasta jalostamisesta. 
Osaaminen rakentuu soveltuvuudesta tehtä-
vään, oikeanlaisesta koulutuksesta, osaamisen 
jalostamisesta ja jatkuvasta analysoinnista. 
Osaaminen tulee kaikilta osin pitää ajan tasalla 
muutosten keskellä. Vain muutos on pysyvää. 
Osaamisessa askeleen edellä oleva yksilö on 
valtava voimavara yritykselle – yksilölle itsel-
leenkin. Ennakointi osaamisen jalostamiseen 
auttaa organisaatiota kohtaamaan tulevat 
haasteet tulevatpa ne sitten organisaation si-
sältä tai ulkoa. Osaamisen jalostaminen tulisi 
nähdä kilpailuetuna johon panostaminen luo 
välillisesti tuloksia. Osaavista yksilöistä koos-
tuu osaava organisaatio. Tämä tosiseikka tulisi 
huomioida osaamisen johtamisessa. Osaami-
sen jalostaminen ei saisi olla kustannus vaan 
investointi osaamispääomaan.

Kestävä johtajuus vaatii rohkeutta ottaa ja 
kohdata haasteita, kohdata omat alaiset ja olla 
esimies haastavissakin tilanteissa. Toimintata-
pana kestävä johtajuus antaa henkilöstölle roh-
keutta ottaa kantaa omaan osaamiseen työssä, 
työyhteisön osaamisen kehittämiseen ja tehdä 
aidosti oikeita valintoja aina organisaation hy-
väksi.

Kim Wallenius
Aurajoen nuorkauppakamari
#73091

Osaamisessa askeleen edellä oleva yksilö on valtava 
voimavara yritykselle – yksilölle itselleenkin.

#aurajokijc.fi
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Koejäsen esittelyt

Olen Arttu Taponen Joensuun Marjalasta — 
ensi vuonna, yhdessä vaimoni kanssa, kolme-
kymppisiä juhlistava kahden lapsen isä. Teen 
toistaiseksi hommia Pohjois-Karjalan Uusyri-
tyskeskuksella, jossa sparraan startuppeja yri-
tystoiminnan alkuvaiheessa ja kierrän ympäri 
maakuntaa kertomassa nuorille yrittäjyydestä. 
Tämän lisäksi omistan osan ilomantsilaisesta 
Hermannin Viinitila Oy:stä ja sitä kautta heinä-
kuussa 2014 perustetusta Valamon Luostarin 
Tislaamosta. Kuluvan vuoden loppupuolella 
lähdemme yhdessä luostarin kanssa valmis-
tamaan tällä hetkellä maailman ainutta luos-
tariviskiä. Viini- ja viskiasioissa vastuullani on 
myynti ja brändin rakennus, johon koulutusta-
kin jonkin verran löytyy. Olen ollut viskiharras-
taja jo kymmenkunta vuotta ja nyt tislaamon 
perustamisen myötä pääsen toteuttamaan 
yhtä suurta (joskin vielä ennen kuluvaa vuot-
ta melko epärealistiselta tuntuvaa) haavettani! 
Odotan innolla miten homma lähtee liikkeelle 
ja kuinka viski lähtee kypsymään. Päivätöit-

teni lisäksi tapanani on tehdä yhtä sun toista 
kiinnostavaa sekä harrastus- että työpuolella. 
Yrittäjyyteen liittyvistä jutuista Joensuu Ent-
repreneurship Society ry on yksi . Kuulun myös 
Pohjois-Karjalan Ekonomit ry:n hallitukseen. 
Näiden lisäksi nyt viimeisimpänä sitten JCI, jon-
ka veikkaan ottavan tulevaisuudessa leijonan 
osan aikaisemmin mainituilta... 

Kamaritoiminnalle minusta voi olla apua mo-
nessakin asiassa. Alkoholipuoli sekä työn että 
harrastuneisuuden osalta ei liene näistä vähäi-
sin ;-) Asiapuolelta sitten tapahtumien järjestä-
minen, suhteet yhteiskunnalliseen vaikuttami-
seen, yhteydet puhujiin & esiintyjiin ja yleinen 
innostuminen/innostaminen. Näihin ainakin 
tuonen hieman lisäväriä Joensuun Nuorkaup-
pakamarille. Innolla tulen ja olen jo vähän tul-
lutkin mukaan toimintaan! Nähdään syksyn 
mittaan eri tapahtumissa! Cheers.

Arttu

Olen 24-vuotias rento neitokainen, joka uskoo 
rehellisyyteen sekä karmaan. Taide ja musiikki, 
eläimet sekä pelit ovat lähimpänä sydäntäni. 
Osaan imitoida eläimiä, jolla voi tietyissä tilan-
teissa olla jonkinlaista huumoriarvoa. Jos jotain 
hommaa alan tehdä, niin hoidan sen kyllä myös 
loppuun tai ainakin varmistan, että joku tekee. 
Se on yks miun motoista. 

Asun tällä hetkellä Joensuussa yhdessä avo-
puolisoni Pekan ja koirani Romin kanssa. Har-
rastuksiini kuuluu piirtäminen, valokuvaami-
nen, maalaaminen, laulaminen & säveltäminen 
sekä erinäisillä pelikonsoleilla pelaaminen. Ra-
kastan ruokaa ja ruuanlaittoa, joten ehkä sekin 
laskettakoon yhdeksi harrastukseksi.

Valmistuin medianomiksi tänä kesänä ja olen 
nyt yrittäjänä/omistaja yrityksessä Punapanda 
Oy, joka tekee erinäisiä media-tuotantoja, ku-
ten mainoksia sekä tekstiilituotantoja, esimer-

kiksi vaatemerkkiäni Pelisa design, jossa toimin 
pääsuunnittelijana. Yritykseni idea lähti lentoon 
keväällä 2013, kun olin mukana Karelia AMK:n 
DRAFT -kehittämisyhteisössä, jossa kehitettiin 
innovaatioita ja potentiaalisia yritysideoita. 
Tuohon yhteisöön pääsin Pelisa design -ideal-
lani ja lähdin sitä sitten kehittämään. Nyt olen 
siinä vaiheessa, että nettisivut/verkkokauppa 
on auki osoitteessa: www.pelisadesign.com. 
Pelisa design asiakaskuntaan kuuluu nuoret ai-
kuiset ja aikuiset, jotka eivät ota elämää liian 
vakavasti, vaan uskaltavat unelmoida ja nauttia 
joka hetkestä. Punapanda Oy:n asiakaskuntaan 
kuuluvat yritykset ja yksityishenkilöt, jotka ha-
luavat laadukasta mediatuotantoa tai tekstiili-
tuotantoa ison maailman meiningillä.

Erityisosaamisena mainittakoon mm. valoku-
vaus, videokuvaus, graafinen suunnittelu, asi-
oiden järkkäily ja voin toki laulaa joskus jossa-
kin tapahtumassa, jos tarve vaatii! 

Kuulin nuorkauppakamaritoiminnasta esihau-
tomovaiheessa ollessani eräältä koejäseneltä, 
joka kehotti tutustumaan toimintaan. No minä 
otin härkää sarvista ja soitin tapaamisen pu-
heenjohtajan Miikan kanssa. Miikan puheet 
vakuuttivat, että tässä voisi olla minulle sopiva 
järjestö, jossa pääsisin tekemään ja vaikutta-
maan asioihin. Erityisesti tapahtumatuotanto 
kiinnostaa kovasti sekä monipuoliset koulutuk-
set, joita kamarilla on tarjota. Verkostoituminen 
on todella tärkeää ja uskon, että pienyrittäjien 
ja kaikkien meidän Pohjois-Karjalaisten tulisi 
vetää yhtä köyttä ja tuoda sitä rahaliikennettä 
tänne, ja näin ollen samalla myös niitä haluttuja 
työpaikkoja. Olen itse onnistunut palkkaamaan 
yhden henkilön. Liiketoiminnan olen aloittanut 
1.6.2014. 

Olen jo tähän mennessä tavannut todella ihania 
ihmisiä, joilla on erittäin hyvä draivi! Mahtavaa 
päästä tekemään projekteja tämmöisen jengin 
kanssa ja odotan innolla tulevaa. 

Terveisin: Elisa Rauma

Arttu Taponen

Elisa Rauma

Tervehdys! 



8 9

Jouni Räsänen, 29 vuotta. Olen lähtöjäni Kuo-
piosta. Heitin Pohjois-Pohjanmaan ja Helsingin 
kautta lenkin päätyen Joensuuhun.

Nyt työskentelen toimitusjohtajana osittain 
omistamassani yrityksessä Koju Film Company 
Oy:ssä. Yhtiö on perustettu kaksi vuotta sitten 
neljän alan osaajan voimin. Koju Film Company 
Oy on erikoistunut audiovisuaaliseen tarinan-
kerrontaan.

Olen tavallinen jamppa, jolla on kolmenkym-
pinkriisi. Opettelin mm. äskettäin skeittamaan 
ja talvella on aikeissa kokeilla ensi kertaa lumi-
lautailua...
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Kamaritoiminnasta kuulin ensi kertaa työreis-
sujeni ohessa ja ihmiset jotka siitä minulle pu-
huivat kehuivat toimintaa kovasti. Pakkohan 
siitä oli itse päästä ottamaan selvää.

Kamarilta odotan sopivia haasteita, hyviä ihmi-
siä, koulutuksia ja eteenpäin vievää asennetta.

On tietty mukavaa, kun aloittaa uuden hom-
man ja pääsee olemaan ihan vaan kesäpoika.

Terveisin Jouni Räsänen, kesäpoika.

Jouni Räsänen

Olen Ville Hämäläinen, 30-vuotias BBA tra-
denomi. Asun Joensuun Vehkalahdella ja per-
heeseeni kuuluu avovaimo, kaksi tytärtä ja 
mukavan piskuinen puudeli. Työskentelen 
myyntipäällikkönä viitasaarelaisessa Pisla 
Oy:ssä, joka on rakentamis- ja sisustustuot-
teilla rautakauppoja ja tavarataloja palveleva 
konserni. Päävastuualueeni on Kotakeittiö®-
tuotteiden myynti ja tuotekehitys, mutta olen 
myös vahvasti mukana yrityksen vientipuolel-
la. 

Ville Hämäläinen

Terve,
Morot,

Harrastuksiini kuuluu pääasiassa kuntosali, 
jalkapallo, vesiurheilu ja kaikki muu monipuo-
linen urheilu laidasta laitaan, mukaan lukien 
penkkiurheilu, jos sille päälle sattuu. Myös 
matkustaminen kuuluu harrastuksiini, siitäkin 
huolimatta että työn puolesta tulee kilometrejä 
mukavasti alle. 

Kuulin ensimmäistä kertaa nuorkauppaka-
maritoiminnasta kaveriltani Jormakan Jiriltä 
ja hetken aikaa mietittyäni päätin lähteä kat-
somaan millaista nuorkauppakamaritoiminta 
oikeasti on. Erityisesti odotan toiminnalta eri-
laisia koulutuksia ja tapahtumia sekä tietenkin 
niiden järjestämistä verkostoitumisen ja itseni 
kehittämisen vuoksi. Valitettavasti en ole vie-
lä kerinnyt osallistumaan kuin muutamaan ta-
pahtumaan tai tapaamiseen, mutta toivon että 
päästään tutustumaan toisiimme erilaisten pro-
jektien merkeissä mahdollisimman pian. 
Syysterveisin,

Ville Hämäläinen, koejäsen
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Olen Sanna, Kokkolasta kotoisin oleva 27-vuo-
tias suomenruotsalainen, mutta monen mut-
kan kautta Pohjois-Karjalaistunut yrittäjä. 
Asun avomieheni Villen kanssa, joka on myös 
liikekumppanini. Perustimme Villen kanssa 
Super Smoothie -yrityksen Joensuuhun. Super 
Smoothie tarjoaa ruokaa, joka antaa aidosti li-
säenergiaa päivään ja edistää ihmisten hyvin-
vointia. Yrityksen synty on pitkä tarina. Kaikki 
alkoi siitä, kun 10 vuotta sitten havahduin, mi-
ten paljon ravinto vaikuttaa ihmiseen. Olin sil-
loin huonommassa kunnossa kuin nyt, vaikka 
olin vasta 17-vuotias. Siitä alkoi opiskeluni ter-
veellisestä ravinnosta, josta on tullut minulle 
sydämen asia ja elämäntehtäväni.

Hola!  

Mielestäni Super Smoothie on ehdottomasti 
kaikille soveltuva paikka. Ei tarvitse olla erityi-
sen kiinnostunut terveellisestä elämäntyylistä 
tullakseen meille. Halusimme luoda paikan, jos-
sa voit olla varma siitä, että kaikki mitä on tar-
jolla on hyvinvointia edistävää. Pidän työssäni 
siitä, kun ihmiset saavat oikeasti apua, avaavat 
silmänsä ja saavat jopa uuden elämän terveel-
lisemmän ruokavalion avulla.  

Nuorkauppakamarista kuulin ystävieni kautta. 
Kävin myös Kauppakamarin kevätkokouksessa 
Joensuussa ja lopulta vielä eräs asiakkaamme 
sekä yhteistyökumppanimme sanoi, että mei-
dän kannattaisi liittyä Nuorkauppakamariin. 
Hänen suosituksesta meihin otettiin yhteyttä, 
ja odotan innolla tätä matkaa nuorkauppaka-
marilaisten kanssa! Meidät otettiin vastaan to-
della lämpimästi ja iloisesti, eli heti alussa tun-
tui siltä että nyt ollaan tultu oikeaan paikkaan! 
Toivon saavani uusia ystäviä, hyviä koulutuksia 
sekä lisää positiivista energiaa, jotta jaksan 
toteuttaa omaa unelmaani. Tämän sanoneena 
olen valmis antamaan saman myös muille. In-
nostun todella helposti asioista, ja voisin sanoa 
jo varoituksen sanat siitä, miten minulla välillä 
saattaa mennä pasmat sekaisin innostuksesta!  
Yrittäjän hullunkurista elämää tasapainotan 
mm. ratsastuksen, joogan ja välillä golfin avul-
la. Kokeilen mielelläni uusia lajeja ennakkoluu-
lottomasti. Toivon paljon uusia tuttavuuksia, 
hyviä keskusteluja ja haluan jakaa sitä tietoa 
mitä minulla tässä vaiheessa on kertynyt - ha-
luan oppia myös muilta.  

Nähdään pian!  
Sanna

Sanna Hjulfors

Mahtavaa päivää sinullekin! Olen 28-vuotias, 
mutta metaboliselta iältäni 20-vuotias Joen-
suusta kotoisin oleva nuori liikemies. Muutam-
me juuri avovaimoni Sannan kanssa Ylämyllylle 
(veroparatiisiin) asumaan ja meistä tulee vi-
rallisesti siis liperiläisiä. Juureni ovat tukevasti 
Joensuussa, jonka lisäksi olen laajentanut revii-
riäni asumalla Tampereella, Espoossa ja hetken 
myös Helsingissä viettelämässä Sannan mu-
kaani!! 

Tällä hetkellä pääosa ajatuksistani on kiin-
ni Sannan kanssa perustamassani Super 
Smoothie -pikaravintolassa. Idea Joensuun 
Super Smoothieen syntyi käytännössä hetken 

mielijohteesta, vaikka taustalla meillä on val-
tava halu auttaa muita ihmisiä, varsinkin ravin-
toon liittyen. Tämän lisäksi olen mukana myös 
kahdessa muussa yrityksessä. Toisen yrityksen 
juuret ulottuvat hetkeen, jolloin kaksi insinöö-
riopiskelijaa perusti Omenatori-verkkokaupan, 
joka kauppasi iPhonen lisävarusteita (olimme 
Suomen ensimmäinen Applen tuotteisiin kes-
kittynyt verkkokauppa). Omenatori vaihtui In-
noCover Oy:ksi, joka tuo tällä hetkellä maahan 
kosketusnäyttöjen suojakalvoja. Kolmas yri-
tys on toiminimeni WauDesign, jonka perustin 
opiskelujen aikana (vuonna 2008), kun minun 
”täytyi” alkaa laskuttamaan tekemistäni suun-
nittelutöistä. Aluksi suunnittelin ja toteutin 
kotisivuja sekä verkkokauppoja asiakkailleni, 
mutta sitten huomasin että Google-näkyvyys 
on suurin vaikuttaja bisneksen onnistumiseen 
netissä. Tällä hetkellä asiakkaani löytyvätkin 
Googlen kärkisijoilta haluamillaan hakusanoilla 
ja WauDesign keskittyy täysin auttamaan asi-
akkaita markkinointiin Internetissä. 

Kamarista kuulin viime kesänä, kun olin tut-
tavani synttärijuhlissa. Tutustuin siellä Petri 
Niskaseen ja lyhyen tutustumisen jälkeen Pet-
ri pääsikin Villen tenttipenkkiin, jonka jälkeen 
paloin halusta tutustua kamaritoimintaan. Toi-
minnalta odotan uusia tuttavuuksia ja sitä että 
voimme vilpittömästi auttaa toisiamme sekä 
tehdä yhteiskunnasta enemmän meidän nä-
köisemme. Odotan myös hyviä ja inspiroivia 
koulutuksia. Haluan päästä myös itse koulutta-
maan muita ja jakamaan omia ajatuksiani mui-
den avuksi. Erityisosaamiseni on painottunut 
Internetin saloihin, jossa varmasti voin tarjota 
osaamistani JNKK:lle. Harrastukseni painottu-
vat hyvin pitkälti liikuntaan. Tykkään pelata 
golfia ja koripalloa. Lisäksi olen höyrähtänyt 
täysin vedenalaiseen maailmaan laitesukel-
luksen myötä. Loistavaa syksyn alkua kaikille 
kamarilaisille!

Ville

Ville Kinanen
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Strategia 2014 –koulutus, 
Hämeenlinna

Tulin jäseneksi Nuorkauppakamariin vuonna 
2006. Heti ensimmäisenä vuonna osallistuin 
aktiivisesti kaikenlaisiin tapahtumiin ja kou-
lutuksiin käyden koejäsenaikana mm. Prime 
–kouluttajakoulutuksen. Strategia! –koulutus 
jäi työkiireiden vuoksi käymättä ensimmäisinä 
kamarivuosina, mutta onneksi koulutukseen 
järjestyi osallistumismahdollisuus tänä vuon-
na. Strategia! –koulutusta on ”haukuttu” tämän 
järjestön parhaaksi koulutukseksi eikä syyttä. 
Tiukka koulutusviikonloppu ja paljon materi-
aalia, mutta sunnuntaina myös ammatillisesti 
mielenkiintoisia ideoita pää täynnä suuntasin 
takaisin Joensuuhun. Wau.

Strategia! –koulutus järjestettiin toukokuun 
loppupuolella Hämeenlinnassa, jonne ajelin jc-

tyyliin kimppakyydillä perjantaina työpäivän 
jälkeen. Koulutuksessa ideana oli luoda Hämeen-
linnan Nuorkauppakamarille strategia hyödyn-
täen uutta strategiatyökalua, joka oli koulutuk-
sen pohjalla ensimmäistä kertaa. Hämeenlinnan 
Nuorkauppakamari on kohtuullisen iso kamari 
jäsenmäärältään, mutta heidän toimintansa on 
murroksessa aktiivisten jäsenten vanhetessa ja 
uusien innokkaiden jäsenten väsähtäessä, kun 
kaikki toiminta pitää pyörittää pienellä porukal-
la. Näiden ongelmien ratkaisemisen kimpussa 
työskentelimme kokousviikonlopun ajan. 

Saimme jo ennen koulutusviikonloppua ennak-
kotehtäviä strategiatyöhön liittyen. Meidät oli 
jaettu pienryhmiin, joissa sitten viikonlopun 
ajan työstimme strategisia suuntaviivoja Hä-

meenlinnan kamarille. Minut oli nimetty Kaup-
piaat–nimiseen työryhmään, jossa tiimikoulut-
tajana oli Ritalan Susanna Helsingistä. Oman 
ryhmäni osallistujat olivat minulle tiimikoulut-
tajaa lukuun ottamatta täysin tuntemattomia 
vielä koulutusviikonlopun alkaessa, mutta taas 
kerran sunnuntaina lähdin koulutuspaikalta 
n. 20-30 uutta jc-tuttua rikkaampana. Kaiken 
kaikkiaan koulutuksessa oli noin 80 osallistu-
jaa, mutta koulutuksen intensiivisyyden vuoksi 
iltaisin ei jäänyt kovin paljoa verkostoitumisai-
kaa oman ryhmän ulkopuolisten kanssa.

Strategia! –koulutus on ehdottomasti siihen ku-
luneen ajan väärti. Innostuin itse asiasta siinä 
määrin, että aloitamme tekemään myös Jo-
ensuun Nuorkauppakamarille lähikuukausina 

omaa strategiaa. Strategiatyöhön tullaan ko-
koamaan työryhmä teistä uusista, vanhoista, 
aktiivisista ja passiivisista kamarilaisistamme. 
Tarkoitus on kaivaa esille ne syyt miksi jäsenis-
tömme on mukana järjestössä ja se millaisen 
toiminnan avulla saisimme teidät kaikki aiem-
paa aktiivisemmin mukaan kamarin toimin-
taan. Tulkaa rohkeasti mukaan strategiatyöhön 
ja ennen kaikkea kertokaa toiveitanne toimin-
nan osalta. Vain tuomalla toiveet esille voimme 
kehittää kamarin toimintaa jäsenistölle hyödyl-
lisempään suuntaan!

Aurinkoisin terveisin,

Tiina Tykkyläinen
SECY2014

Innostuin itse asiasta siinä määrin, että aloitamme tekemään myös 
Joensuun Nuorkauppakamarille lähikuukausina omaa strategiaa.
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Kuten tiedetään on kaikkitietävä ja kaukaa vii-
sas kaikkivaltias luonut maailmaan häikäisevän 
upeita maisemia, tyrskyävältä mereltä suojaa-
via suloisia poukamia ja paahtavalta auringolta 
ihanasti varjostavia kasveja. Ihminen, luoma-
kunnan kruunu, on myöhemmin oppinut jalos-
tamaan näistä keitaista vielä pidemmälle vie-
tyjä paikkoja, joissa vanheta turvallisesti... Tai 
vaihtoehtoisesti kokoustaa pari päivää itsensä 
kehittämisen merkeissä. Tällainen edellä ku-
vattu paikka on mm. Maltan saari, jonne JNKK 
lähetti edustuksen parempaa Eurooppalaista 
JCI toimintaa kehittämään.

Puheenjohtajamme ei jättänyt mitään sattu-
man varaan vaan matkusti kaksi päivää edellä 
varmistamaan kokousmatkan kaikinpuolisen 
onnistumisemme. Ikuinen first-timer Miika Su-
nikka, IPP Esa Kärnä, Senaattori Sami Timonen 
sekä Nasakan kirjeenvaihtaja Perttu Kouvalai-
nen muodostivat ryhmän kovan ytimen. Kuo-
pion kamari lähetti yhteiseksi iloksemme Se-
naattori Marko Kieman, joka kokemuksellaan, 
avoimella luonteellaan ja yhteisillä harrastuk-
sillaan löysi paikkansa joukostamme välittö-
mästi. Pienikin ranneliike sai meidät toteutta-
maan hänen tahtonsa välittömästi.

Panamahattuinen JNKK osallistui hellettä uh-
maten kokoukseen sen kaikkina päivinä. Sellai-
nen lukija, jolla on kokouskokemusta ymmärtää 
kyllä järjestelyjen tason, kun ne voidaan määri-
tellä "perinteisiksi". Siihen lisätään Maltalaisille 
erittäin tyypillinen rauhallinen palveluasenne, 
niin poikamainen hätäily poistui kuin itsestään. 

JCI Joensuu Maltan 
Eurooppakonferenssissa 

Iltagaala oli kuitenkin upea kokemus sikäli, että 
se järjestettiin kokonaan ulkona. Välimeren 
lämpimän yön ottaessa juhla-alueen haltuunsa 
jäi pikkuasioista motkottaminen pois mielestä. 

Kokouksen parasta antia oli jälleen kerran pai-
kalliset ihmiset sekä heidän arkeensa tutustu-
minen. St. Julian alue on erittäin vilkas ympäri 
vuorokauden eikä vähiten vesiliikenteen vuok-
si. Maltalle on rekisteröity n. 6300 laivaa sekä 
siihen päälle kymmenettuhannet huviveneet. 
Merellä ei tullut yksinäinen olo kiertäessämme 
vuokraveneellä Gozon ja Cominon pikkusaaria. 
Upea Blue Lagoon sai seminaarilaiset hyppää-
mään aaltoihin ja pittoreski rantaravintola idyl-
lisessä kalastajakylässä tarjosi matkan parhaan 
kulinaristisen kokemuksen juuri merestä nos-
tetun hummerin muodossa. Yksi meistä päätti 
annoksen nähtyään tilata toisen samanlaisen 
ehtimättä maistaa vielä palaakaan. Enää ei 
tarvitse ihmetellä edes kreikkalaiseen mytolo-
giaan kuuluvan Odysseian 7 vuoden rakkaus-
vankeutta näillä saarilla Calypson tähden. Upea 
kokemus nykyisin turvallinen myös perheelli-
sille.

Reissulla merelle opimme myös pari uutta nik-
siä. Meriveden kastelemien vaatteiden kuivu-
essa kihoaa suola ikävästi kankaan pinnalle, 
jonka voi ehkäistä riisuutumalla ennen veteen 
menoa. Toinen niksi oli tarkastaa vierustove-
rin päivetyksen taso tökkimällä häntä sormel-
la naamaan. Jos ihoon jää valkea jälki hän on 
vaarassa palaa, jos vieruskaverin hermo tässä 
tilanteessa palaa olet itse vaarassa.

Malta on tunnettu myös ristiretkiajalta ja 
vahvaa symboliikkaa historiasta on edelleen 
nähtävissä. Senaattorimme seurasi kiihkeää 
futismatsia Esp-Hol silmäkovana ja eläytyi ti-
lanteeseen erittäin voimakkaasti. Robin van 
Persien upean puskumaalin vanavedessä puk-
kasi tilannetta kerratessaan TV:n näyttöä. Lop-
putulos 5-1 Hollannille  ja senaattorin otsassa 
legendaarinen Maltan Risti. 

Team Finland toimi jälleen esimerkillisesti huo-
lehtien jopa järjestäjien puolesta tapahtumien 
sujuvuudesta. Kehitysehdotuksena esitämme 
kuitenkin tekstiviestitiedotuksesta siirtymis-
tä vuorovaikutteisimpiin kanaviin. Esimerkiksi 
paikallisten aktiivisessa käytössä oli WhatsApp 
ja sen nuorisomaineesta huolimatta myös JNKK 

sai tätä kautta arvokasta informaatiota. Kan-
nattaa harkita.

Maltan ilmasto on valittu 2013 maailman par-
haaksi kansainvälisen asumisen lehdistössä ja 
sitä jää ehdottomasti kaipaamaan valmistautu-
essamme Suomen sateiseen mutta viileään ju-
hannukseen. Kiitos kaikille kokouksen tekijöille 
ja osallistujille, Be Better (and Beacher) teema 
toteutui upeasti. Haluamme nostaa maljan kai-
kille, jotka uskaltavat kansainvälisiin kokouksiin 
osallistua! Kippis Maltalaisittain "SAHA"

Roomassa 16.6.2014
Perttu Kouvalainen
Tähtireportteri, Nasakka

Panamahattuinen JNKK osallistui hellettä uhmaten 
kokoukseen sen kaikkina päivinä.
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Kesäbrunssi – kesäkuun 
mukavin lauantai

Joensuun nuorkauppakamarin tiettävästi ihka 
ensimmäinen Kesäbrunssi pidettiin sään su-
loisesti suosiessa Kanervalassa kamarin DP:n 
residenssissä (kuten kutsussa hienosti Liinan ja 
Petrin kotia tituleerattiin).  Kamarilaisten kes-
ken haluttiin kehitellä uusi tapa viettää koko 
perheen kesäpäivää hyvän ruuan ja seuran 
merkeissä ja ajankohdaksi valittiin Facebook-
kyselyn avulla 28. kesäkuuta. Ja hyvin olivat 
kamarilaiset valinnan tehneet, sillä alkukesän 
päivinä ei aurinkoisista hetkistä ole juurikaan 
päästy nauttimaan.  

Ensimmäisen Kesäbrunssin ajatuksena oli viih-
tyä yhdessä perheiden ja seuralaisten kanssa, 
tavata uusia ja mahdollisia tulevia jäseniä ja 
osoittaa nyyttikestiperinteen voivan edelleen 
hienosti. Nuorkauppakamarilaisia kokoontuikin 
paikalle parikymmentä ja mukana pari potenti-
aalista tulevaa koejäsentä. Aterioinnin lomassa 
oli helppo jutella kamaritoiminnasta ja hieman 
haastatella koejäsenkandidaatteja. Vieraaksi 
saapui myös pitkän linjan nuorkauppakama-
rilainen Sampo Kallunki perheineen. Kallunkin 

perhe on vasta joensuulaistunut, joten olikin 
luontevaa etsiä käsiinsä paikallisia kamarilaisia. 

Pöydät notkuivat LOM Anu Hirvosen ja koejä-
sen Johanna Mutikaisen koordinoimana mm. 
hedelmiä, leivonnaisia, mehuja ja kuohuvaa, 
tuoreita mansikoita ja lasten toiveesta myös 
suklaamuroja. Kukin vieras oli ilmoittautumi-
sen yhteydessä voinut joko valita annetuis-
ta ruokavaihtoehdoista jonkun tuomisikseen 
tai ilmoittaa mitä on tuomassa. Näin brunssi-
menusta tulikin todella runsas ja monipuolinen. 

Ei tainnut kukaan meistä yhdellä kierroksella 
selvitä! Aurinko paistoi ja jopa lämmitti, juttu 
luisti ja nauru raikasi, lapset viihtyivät ja her-
kut maistuivat. Talon kuopus, Aatu oli hienosti 
suunnitellut ohjelmaa lapsille. Kamaritoiminta 
on parhaimmillaan myös koko perheen harras-
tus! Toivon todella, että Kesäbrunssista tulee 
perinne. Matalan kynnyksen yhteinen projekti 
jätti hymyn pitkäksi aikaa huulille. Ollaan me 
vaan mainio sakki! 

Ehtoisa emäntänne
Liina Matveinen, DP
Joensuun Nuorkauppakamari ry

Aurinko paistoi ja jopa lämmitti, juttu luisti ja nauru 
raikasi, lapset viihtyivät ja herkut maistuivat.

Kamarilaisten kesken haluttiin kehitellä uusi tapa viettää koko perheen 
kesäpäivää hyvän ruuan ja seuran merkeissä.
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Tavoitimme senaattori Tuomo Moilasen 
(# 51333, v. 1993) kesälaitumilta. Hänen nykyi-
nen toimenkuvansa kattaa käsitteet "vapaa 
herra”, talousneuvos, eläkeläinen, muutama 
hallitusvirka ja ”tulosvastuullinen” harrastami-
nen raviurheilun ja pesäpallon parissa.

Avain verkostoitumiseen
Muutin Kiteelle vuonna 1980, jolloin myös aloi-
tin kamariurani Kiteen Nuorkauppakamarissa. 
Katsoin, että se oli vaihtoehdoista paras tapa 
tutustua ikäisiini ja verkostoitua paikkakuntaan. 
IPP-vuonna 1986 muutin Joensuuhun ja siirtojä-
senenä liityin Joensuun kamariin. Pienellä paik-
kakunnalla kamaritoiminta (ainakin tuolloin) 
oli tiiviisti paikkakunnan iholla. Vaikutimme 
yhteiskunnallisesti vahvasti alueen kehittä-
misessä. Kamarilaisia käytettiin paikkakunnan 
yhteisten asioiden mielipiteen muodostajina 
ja kaupunginjohtajien aamukahvikutsuja sateli 
melko tiheästi. 

Yhteiskunnallista vaikuttamista
Kiteellä puheenjohtajavuonna aloitimme 
konkreettisesti yhteiskunnallisen keskustelun 
Keski-Karjalan talousalueajattelusta. Panimme 

”Yhteiskunnallista 
vaikuttamista ja verkostoja”
Lähikuvassa senaattori 
Tuomo (Tommi) Moilanen

päämme keskenään riitaisten kuntien keski-
öön.  Omassa toiminnassamme laajensimme 
jäsenpohjaa kaikista Keski-Karjalan kunnista, 
muutimme Kiteen Asumisen – ja Vapaa-ajan 
näyttelyn Keski-Karjalan Messuiksi sekä teim-
me viihtyvyystutkimuksen koko talousalueel-
la.  Lisäksi Messujen yhteydessä toteutimme 
arvovaltaisen paneelin nimellä: ”Keski-Karjalan 
talousalueajattelu, hyöty vai haitta Keski-Karja-
lan kunnille.” Paneeliin osallistui parlamentaa-
rikkoja, ministereitä, kunnanjohtajia ja yrittäjiä 
aina Sanoma Oy:n Ministeri Aatos Erkkoa myö-
ten.

Tsemppiä Joensuun kamariin
Ehkä haastavin tehtävä kamaritasolla oli Jo-
ensuun ”nukkuvan” kamarin herättäminen. 
Joensuuhun  tuloni aikaan paikallisen kamarin 
tsemppi oli hukassa. Samaan aikaan kamariin 
tuli myös Kuopiosta siirtojäsenenä Ilkka Rotko, 
senaattori #55750. Istuimme alas ja huoma-
simme, että meillä oli yhteinen tahto herättää 
kamari . Herättämiseen innostui istuvista ka-
marin jäsenistä erityisesti Kari Ehari senaattori 
#52188. Keinovalikoimista otimme käyttöön 
kesäisin pidettävät ns. kaiken kansan ilojuhlat, 
”Ilo elää Karjalassa” slogan syntyi tuolloin, sekä 
kansallisen vuosikokouksen hakuprosessin. 
Ilkka otti haasteen kamarin puheenjohtajana.  
Haimme ensin Press Lio -kokousta Joensuuhun 
1988 (se oli kansallisella tasolla ensimmäinen 
laatuaan). Saimme sen hinnalla, taidettiin mel-
kein maksaa osallistujille, mutta tuolloin kama-
rimme maineella ei päästy ratsastamaan. Tämä 
n. 200 kamarien vaikuttajille pidetty kokous 
tehtiin huolella, sillä hehän äänestivät sitten 
1989 Rovaniemen  vaalikokouksessa vuoden 
1990 vuosikokouspaikasta. Onnistuimme saa-
maan vuosikokouksen jo monia vuosia kokous-
ta hakeneilta kamareilta.  Huomaamattaan  
kamarin jäsenet innostuivat. Press Lio -kokous-
järjestelyissä oli mukana 2/3 kamarilaisista ja 
vuosikokouksessa yli sata prosenttia. Minulla 
oli tilaisuus toimia näiden molempien kansallis-
ten kokousten kokouspäällikkönä. 

Parhaimpia kokemuksia
Tuohon aikaan kansallisten kokousten hake-
minen niiden kamarille tuoman taloudellisen 
tuloksen takia, oli haluttua ja verrattavissa 
jenkkimeininkiin. Kansallisia kokouksia, alueko-
kouksia ja myös äänimäärältään merkittävien 
kamarien kokouksia kierrettiin vuosi markki-

noiden karjalaista erinomaisuutta. Openfooru-
mit olivat luovuudeltaan ja haastavuudeltaan 
mainioita paikkoja laittaa itsensä likoon. Yh-
dessä puhekilpailujen kanssa nämä olivat hie-
noja hetkiä. Mieleenpainuvaa oli myös sekä 
Press Lio -kokouksessa että Vuosikokouksessa 
Värttinöiden (alkuperäinen kokoonpano) ai-
kaansaama innostus ja liikutus kokousyleisös-
sä. Jotain sykähdyttävää oli Rukalla tulojuhlas-
sa, kun SkiBistron edessä taivaalle ilotulitettiin 
palamaan teksti ”JOENSUU 1990”. Kansa ensin 
hiljeni - suorastaan mykistyi - ja puhkesi sitten 
valtaviin suosionosoituksiin saavuttaen kevät-
yössä lähes karnevaalitunnelman. 

Profiilin nostatusta 
aluekouluttajana

Henkilökohtaisesti jouduin kovan paikan eteen 
Suonenjoen kaupungin koulun yläluokassa. Olin 
80-luvun alussa kansallisen OTA-projektin (oi-
kea tieto ammatista) aluekouluttaja.  Projektin 
tavoitteena oli ammatinvalintaiässä oleville 
koululaisille kertoa tuolloin vähemmän halu-
tuista teollisuuden ammateista; poistaa ennak-

Kansallisia kokouksia, aluekokouksia ja myös äänimäärältään merkittävien kamarien 
kokouksia kierrettiin vuosi markkinoiden karjalaista erinomaisuutta.



20 21
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koluuloja pölystä, noesta, melusta ja likaisista 
haalareista ja teollisuushalleista. Innostuneena 
olin vienyt tunnin esitykseni läpi ja alkoi ky-
selyvaihe. Oppilaat kyselivät innokkaina joko 
omia kysymyksiään tai opettajan heille anta-
mia kysymyksiä. Olin jo melkein hyvästellyt 
luokan kun eräs oppilas huusi perään, että kuin-
kas kauan minä olin työskennellyt teollisuuden 
ammatissa. Se oli melkoinen haaste olla romut-
tamatta koko tunnin sanomaa kun jouduin vas-
taamaan, että olen ollut kaupan palveluksessa 
koko ikäni. Huh.

Tekemisen meininkiä
Kamariurani ajoittui vuosille 1980 – 1993. Ki-
teen kamari oli juuri itsenäistynyt Joensuun 
kamarin isällisestä hoivasta. Oli into näyttää 
ja tehdä elämyksiä talousalueella. Tuolloin Ki-
teellä kamarilaisilta melkein vaadittiin lääkärin-
todistus poissaolosta. Joensuukin heräsi ja kun 
vielä vuosikokous jätti pesämunaa lähes  40T€  
(tuolloin reilut 200 000 mk), meininki oli innos-
tunutta.  Vuosikymmenten 1980/1990 vaihteen 
innokkaista kamarilaisista viidestä tuli aluejoh-
taja ja seitsemästä senaattori eli tsemppi kan-
toi ja se huomattiin laajemminkin.

Haastavinta kamariurallani oli
omien kamariaktiivivuosien sattuminen pääl-
lekkäin työurani haasteellisimpien vuosien 
kanssa;  Prisman rakentaminen ja startti, koko 
PKO:n kaupallisesta toiminnasta vastuun otta-
minen ja siihen vielä uuden perheen perusta-

minen. Kamaritoiminta oli osattava ottaa sen 
haasteellisesta vaiheesta huolimatta arjesta 
irrottavana henkireikänä ja voimavarantoa li-
säävänä.

Aikansa haasteita oli mm. se, että toiminnan 
aktiivisuus ja laatu vaihteli eri vuosien välillä. 
Puheenjohtajien ja hallitusten erot viedä vuo-
tensa läpi kunniakkaasti ailahteli melkoisesti.  
Myös jäsenistön rakenteen objektiivisuus oli 
haaste joskus vallalle pyrkineen nepotismin 
takia.

Kamaritoiminnan kehittyminen 
ja kehittäminen 
Luonnollisesti kamaritoiminta on kehittynyt 
toimintaympäristön muutoksen vauhdissa.  
Learning by doing on nyt kestävän johtajuuden 
kehittämistä. Yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä 
korostavat projektit kumpuavat yhteiskunta-

Learning by doing on nyt kestävän 
johtajuuden kehittämistä.
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vastuullisuudesta. Kansainväliset kohtaamiset 
ovat arkipäiväistyneet. Yhteistyö toimintaym-
päristössä on viety kumppanuuden tasolle.  
Tosin kamarien välillä strategisissa toimintata-
voissa näyttää olevan vielä paljon eroja, ehkä 
niin pitääkin olla oppimisjärjestössä.

Suomi on järjestöjen ja yhdistysten luvattu 
maa. Siinä joukossa on helppo näkyä,  mutta 
sinne on myös helppo hukkua.  Nuokauppaka-
marilaiset ovat nuoria, ennakkoluulottomia  ja 
yleensä erinomainen mixi  erialojen osaajia ja 
kehittäjiä. Lähtökohdat yhteiskunnalliseen vai-
kuttamiseen ovat mitä mainioimmat. Toistuvat 
projektit ovat ok, mutta kyllä kamarilaisten ka-
pasiteetilla niitä tulisi syntyä joka vuosi vähin-
tään yksi lisää palvelemaan omaa toimintaym-
päristöä.

Senaattorin rooli
Mielestäni senaattorin velvollisuus on tukea 
kamaria. Se voi olla mentorointia, omien ver-
kostojen avaamista ja toiminnan esiin tuomista 
oman alueen kehittämisjärjestönä. Tässä olisi 
varmasti peiliin katsomisen paikka niin meil-
lä senaattoreilla kuin kamarin hallituksellakin. 
Senaattorivuosinani olen ollut mukana kan-
sallisissa kamarin kokouksissa sekä senaatin 
kokouksissa ja melkein aina kamarin järjestä-
missä laadukkaissa pikkujouluissa. Isännöin 
myös kaksikymmentä vuotta kamarin käätyjen 
kiillottajaisia. Tänä vuonna osallistun senaatin 
vuosikokoukseen Tampereella.

Suhteet kantavat
Nuorkauppakamarilaiset ovat ystävänsä an-
sainneet. Vuosien ja vuosikymmenten aikana 
tehdyt yhteiset projektit, virat ja kokemukset 
ovat kypsyneet tuttavuudesta ystävyydeksi. 
Näin vapaaherrana niiden merkitys entisestään 
korostuu. Sanomani tuleville JNKK:n puheen-
johtajille: "Kun olet Joensuun resursseiltaan 
ennakkoluulottomimman yhdistyksen johtaja, 
anna sen näkyä ja kuulua äläkä myöskään huk-
kaa omaa julkisuusarvoasi. Puheenjohtajavuot-
tasi et voi uusia."

Vilja Ndiwalana tiedottaja, 
Joensuun Nuorkauppakamari ry

Mielestäni senaattorin velvollisuus on tukea 
kamaria. Se voi olla mentorointia, omien verkostojen 
avaamista ja toiminnan esiin tuomista oman alueen 
kehittämisjärjestönä.

”Kun olet Joensuun resursseiltaan ennakko-
luulottomimman yhdistyksen johtaja, anna sen 
näkyä ja kuulua äläkä myöskään hukkaa omaa 
julkisuusarvoasi. Puheenjohtajavuottasi et voi 
uusia.”
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Teimme 24. huhtikuuta yritysvierailun käve-
lykadulla sijaitsevaan Mokkamaahan. Yrittäjä 
Pekka Laine kertoi meille kivijalkayrittämisen 
haasteista ja mahdollisuuksista tujujen kah-
vikupposten ja makeiden konvehtien äärellä. 
Liike myy pääasiassa erikoiskahveja, teetä ja 
suklaata, ja liikkeen takaosassa toimii myös 
tunnelmallinen kahvila. Yrityksen alkuvaihees-
sa sen päätuote oli suklaa, mutta nykyisin se 
on ehdottomasti kahvi. Tuotteet taipuvat myös 
yritysten tarpeisiin. Muun muassa läheiset kah-
vilat hakevat liikkeestä kahvia valikoimiinsa. 
Yritykset voivat myös teettää liike- tai henki-
löstölahjoiksi nimikoituja kahveja tai konvehte-
ja. 

Toimiala on hyvin sesonkikeskeistä, esimerkik-
si Mokkamaan liikevaihdosta 35-40 prosenttia 
muodostuu joulusesongin aikaan. Eettisyys 
on yritykselle tärkeä osa toimintaa. Suurin 
osa tuottajista on pientuottajia, jolloin myös 
laatuun voin luottaa helpommin. Tämä johtuu 
muun muassa siitä, että suurtuottajien on usein 
ostettava viljelijältä koko sato, eivätkä he voi 
ostaa pieniä laadukkaita eriä. Laine on tyy-
tyväinen päätökseen ryhtyä yrittäjäksi. Hän 
on saanut kiinnostuksestaan kahveja, teetä 
ja suklaata kohtaan harrastuksen lisäksi työn. 
Kivijalkayrittäjyys on ollut kannattavaa Hä-
meenlinnasta Joensuuhun muuttaneelle yrittä-
jälle, toisin Mokkamaan tulevaisuuden visioihin 
kuuluu trendin mukaisesti myös verkkokaupan 
perustaminen.

Anu Hirvonen
LOM, Joensuun Nuorkauppakamari ry

Yritysvierailu Mokkamaahan

Kokoonnuimme 6.8 JC-lounaalle helteiseen 
Kesälatoon. Maittavien pitsojen äärellä kes-
kustelimme muun muassa mahdollisista kv-
projekteista. Teemu Purmonen kertoi Turun 
nuorkauppakamarin Venäjän valloituksesta 
ja pohdimme oman kamarimme mahdollisia 
Petroskoihin suuntautuvia toimintoja. Jaoim-
me myös kokemuksia yrittäjyydestä ja lopuksi 
myös festarielämästä :) Kiitokset mukana ol-
leille! 

Anu Hirvonen
LOM, Joensuun Nuorkauppakamari ry

Elokuun JC-lounas

Joensuun Nuorkauppakamarin
perinteinen Kuusijuhla
13.12.2014
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Tapahtuman ideana oli yhdistää jäsenistön 
aktivointi ja koejäsenten Start-koulutus sekä 
kerrata, muistella ja opettaa nuorkauppaka-
mariin liittyviä asioita läsnäolijoille. Tapahtu-
massa osallistujat saivat paljon tietoa erilaisten 
puheenvuorojen muodossa. Tarjolla oli myös 
erittäin maukasta ruokaa ja kylmää juotavaa. 
Osallistujia oli paikalle ehtinyt reilut kymmenen 
henkeä, joista noin puolet oli koejäseniä. 

Illan tunnelma oli rennonletkeän asiapitoinen 
ja kisailultakaan ei vältytty. Anu ja Jiri olivat 
valmistelleet porukalle hauskan kuuden rastin 
tehtäväradan. Rasteilla nopein oli Arttu, joka 
sai palkinnoksi ilmaisen osallistumisen Kuusi-
juhlaan. Onnea tehtävissä loistaneelle tiimiläi-
selleni!!

Mukava ilta, joka venyi mitaltaan lähes ylipit-
käksi jc-työpäiväksi. Kun itse poistuin Hilusta 
klo 02.00 jäi vielä porukka soittelemaan kitaraa 
ja laulamaan ihania lauluja. Tästä on hyvä jat-
kaa kohti loppuvuoden tapahtumia. Päätimme 
muuten lähteä isolla joukolla Helsingin kansal-
liseen vaalikokouksen lokakuussa. Tulethan si-
näkin mukaan?!!

Hymyssä suin,
Tiina
SECY 2014

Elokuun Start!
Jäsentapahtumasta paljon tietoa ja uusia tuttuja           
Joensuun Nuorkauppakamarin elokuun jäsentapahtuma 
järjestettiin helteisenä elokuisena lauantaina Hilussa. 
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