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Päätoimittajan palsta

Nuorkauppakamaritoiminta 
ja yrittäjähenkisyys

Syksyisin JC- terveisin,
LIO Ville Hämäläinen

A Daimler Brandwww.mercedes-benz.fi

Jo yli 35 vuotta sitten Mercedes-Benz esitteli auton, jota ojat eivät pysäytä eivätkä maastot 
hidasta. Nykyään tämä klassinen G-sarja on saanut rinnalleen kokonaisen malliston. Tule 
tutustumaan täysin uusiin GLC ja GLE Coupé -malleihin sekä uusittuihin GLA ja GLE -malleihin.  
Koeaja niin tiedät, mihin Mercedes-Benz SUV-uutuudet pystyvät.

GLC 220 d 4Matic A Premium Business autoveroton hinta sis. alv. 47 100 € +  
arvioitu autovero 12 265,90 € + toimituskulut 600 €  = 59 965,90 €. Vapaa autoetu  

1 065 €/kk. Käyttöetu 885 €/kk. CO2-päästöt 129 g/km, EU-keskikulutus 5,0 l/100 km.

GLE 250 d 4Matic autoveroton hinta sis. alv. 64 250 € + arvioitu autovero  
20 805,50 € + toimituskulut 600 € = 85 655,50 €. Vapaa autoetu 1 425 €/kk.  
Käyttöetu 1 245 €/kk. CO2-päästöt 149 g/km, EU-keskikulutus 5,7 l/100 km.

GLE 350 d Coupé 4Matic autoveroton hinta sis. alv. 69 650 € + arvioitu  
autovero 30 292,11 € + toimituskulut 600 € = 100 542,11 €. Vapaa autoetu 1 635 €/kk.  

Käyttöetu 1 455 €/kk. CO2-päästöt 180 g/km, EU-keskikulutus 6,9 l/100 km.

Kuvan autot lisävarustein.

Uusi SUV-mallisto. Parhaimmillaan kaikkialla.

Autotalo Hartikainen
Pamilonkatu 31, Joensuu
www.hartikainen.com

 Facebook  Instagram

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

Vuosi etenee vauhdilla ja käsissänne on vuoden 
kolmas Joensuun Nuorkauppakamarin jäsenlehti 
Nasakka. Nuorkauppakamarissamme on tapah-
tunut vuoden aikana paljon ja vaikkakin eletään 
jo loppuvuotta, projekteista ja tapahtumista 
odotettavissa on ainakin vielä perinteiset Joulu-
puu- keräykset ja Kuusijuhla. 

Tässä Nasakan numerossa voimme lukea mm. 
yhteistyökumppanimme Nordean ajatuksia kas-
vavista yrityksistä ja rahoituksesta sekä Tuot-
tava Idea- palkinnon pokanneen Havusportin 
kasvutarinaa yrittäjähenkisyyden näkökulmas-
ta.  Kamaritoiminnassa kuin myös normaalissa 
arjessa ja työssä tarvitaan aktiivisuutta ja yrittä-
jähenkisyyttä. Rohkeutta ja yrittäjähenkisyyttä 
kaivataan etenkin vaikeina aikoina, mutta mitä 
oikeastaan on tämä paljon puhuttu yrittäjähen-
kisyys?

Yleensä yrittäjähenkisyys tarkoittaa käytän-
nössä yrittäjänä toimimista. Näin ei asian laita 
kuitenkaan aina ole vaan yrittäjähenkinen voi 
olla myös toimiessa toisen palveluksessa, kou-
lussa, harrastuksissa tai vaikkapa hetkellisesti 
työttömänäkin. Yrittäjähenkisyys on asenne, jol-
la työskentelet, kannat vastuutta, luot uutta ja 
ajattelet. 

Yrittäjähenkisessä ihmisessä on paljon niitä omi-
naisuuksia, joita yrittäjänäkin tarvitsee. Yrittäjä-

henkinen ihminen on valmis kantamaan vastuu-
ta, on motivoitunut, osaa motivoida niin itseään 
kuin ympärillä olevia ihmisiä, on tavoitteellinen, 
päämäärätietoinen, kehittää aktiivisesti itseään, 
pitää huolta omasta terveydestään ja auttaa 
muita ihmisiä, jotta kokonaisuutena päästäisiin 
suurempiin tuloksiin. 

Samalla tavoin myös yrittäjähenkisyys yrityksen 
sisällä pitää koko yrityksen pystyssä, saavute-
taan kasvua, työllistetään lisää ja luodaan lisää 
hyvinvointia. Tämä pätee etenkin pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä, joissa luodaan valta-
osa uusista työpaikoista ja tuottavuudesta lisää-
misestä ylipäätään.

Kärjistetysti voisi sanoa, että yrittäjähenkisyys 
pitää yhteiskuntaa pystyssä ja me tarvitsemme 
yrittäjähenkisyyttä niin nuorkauppakamaritoi-
minnassa kuin jokapäiväisessä elämässämme. 
Mitä Sinä voisit tehdä oman ja ympärilläsi ole-
vien ihmisten yrittäjähenkisyyden kasvattami-
seksi?

Rohkeus ja #muutosmyötärinta
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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: Grano Oy
Kuvat: Joensuun Nuorkauppakamari 
tai ilmoitettu kuvaaja
Yhteystiedot: Joensuun Nuorkauppakamari ry, 
PL 64, 80101 Joensuu

Kannen kuva: Jesse Luukkonen
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.

Pressan terveiset

Aika tehdä hyvää
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Viime aikoina olen paljon pohtinut hyvää. Hyvää seuraa, hyvää ruokaa, hyviä ystäviä, kokemuksia, 
koulutuksia, matkoja... Nuorkauppakamaritoiminta on näitä kaikkia minulle suonut jo vuodesta 2008.
Missä sitten on hyvä olla? Kotona totta kai, töissäkin aika usein, syksyisen sävyisessä metsässä, 
leffateatterissa popcornien kanssa, saunassa ystävien kesken... Näitäkin hyviä paikkoja on lukuisia 
ja kun tätä olen pohtinut nyt useampana iltana ymmärrän, että meillä menee sitten kuitenkin aika 
hyvin. Hyvää on niin paljon täällä Joensuussakin! Mistä aloitan? Joen varsi, Ilosaari, Hasanniemi, ra-
vintolalaivat kesällä ja luistelukentät talvella.

Mutta ( ja kyllä tässä kohdassa on hyvä paikka mutalle) siis mutta, jos itse ei pyri ylläpitämään hyvää 
omassa elämässä ja ympäristössään, niin kauanko hyvä elää ilman tekijöitä? Minä uskon vahvasti, 
että ei kauan. Se kutistuu, kurjistuu, harmaantuu ja lopulta katoaa (mietin tuota kauppahallia esi-
merkkinä). Nuorkauppakamarilaiset ovat tulevaisuuden tekijöitä. Me yhdessä voimme ylläpitää hy-
vää. Hyvää pöhinää, hyvää paikkaa perheille asua, hyviä koulutuksia tarvitseville ja joskus voimme 
tehdä hyvää täysin pyyteettömästi. 

Ole mukana Joulupuu-lahjakeräyksessä, jolla joensuulaiset JC:t tuovat hyvää sadoille ja sadoille Jo-
ensuun sosiaalitoimen lapsiaisiakkaille. Joulupuu antaa myös muille joensuulaisille mahdollisuuden 
auttaa näitä lapsia. Jotkut Joulupuu-lahjan saavista lapsista ja nuorista eivät ehkä muista mitä on 
hyvä koti, hyvä ruoka, hyvä seura ja hyvät kokemukset. Ole sinä hyväntekijä.

Hyvää Syksyä kaikille

Liina Matveinen
Pres2015

Ps. Tutustu myös JCI Active Citizen Framework -malliin, jolla projektien 
yhteiskuntavaikutusta voidaan kehittää entisestään.
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Kasvun ja rahoituksen lähteillä
Kasvava yritys tarvitsee pääomia kasvun rahoittamiseksi. Kuitenkin kasvuun käytettävien pääomien 
niukkuus on erityisesti aloittavien yritysten ja nuorten kasvuyritysten haaste. Se korostuu, kun liike-
toiminta alkaa kasvaa ja etupainotteiset rahan tarpeet alkavat realisoitua. Silloin alkaa tasapainoilu 
kasvun, kannattavuuden ja vakavaraisuuden kanssa. Yrittäjän on investoitava muun muassa tuote-
kehitykseen ja kalustoon sekä käytettävä rahaa henkilöstöön, myyntiin ja markkinointiin. Kasvaako 
kannattavuus samaa vauhtia kuin liikevaihto? Miten käy omavaraisuuden? Sitoutuuko tulos käyttö-
pääomaan vai saadaanko kassaan rahaa? Useassa tapauksessa kaikki edellä mainitut tekijät kiristy-
vät kasvuvaiheessa yhtä aikaa. Erityisesti silloin, kun tehdään suuria investointeja tai käyttöpääoma 
turpoaa liikevaihdon kasvun myötä.

Kasvun edellytys on rahoitus, joka on yrityk-
sen/yrittäjien omaa tai muualta hankittua vie-
rasta pääomaa. Usein sekä aloittavan että voi-
makkaasti kasvavan yrityksen oma rahoitus ei 
kuitenkaan riitä, joten on etsittävä myös muita 
rahoituslähteitä. Suomessa merkittävin vie-
raan pääoman lähde on yhä pankki. Toki myös 
Finnveran rooli on olennainen niin rahoittajana 
kuin riskinjakajana. TEKES puolestaan panostaa 
vahvasti PK-yritysten innovaatioiden rahoit-
tamiseen kaikilla toimialoilla. Kasvuyritysten 
kansainvälistymiseksi on Team Finland lansee-
rannut uuden Let’s Grow –paketin, jota on voinut 
hakea toukokuun lopusta alkaen. Yksityiset pää-
omasijoittajat, bisnesenkelit, ovat olleet vah-
vasti esillä viimeisten vuosien aikana menossa 
olevan startup-keskustelun ympärillä. Kansain-
väliseen tunnettuuteen on noussut Slush, joka 
on teemaa tukeva kotimainen tapahtuma. Näillä 
eri rahoituslähteillä on tuettu monien yritysten 
menestystarinoita. Aivan tuoreimpana lähteenä 
on esiin noussut joukkorahoitus, jonka rooli on 
vielä absoluuttisesti vähäinen, mutta kasvaa tu-
levaisuudessa.

Sampsa Laine
Liiketoimintajohtaja, Pk-yritykset
Nordea Pankki Suomi Oyj

lityspalvelut ovat keskeisessä roolissa. Järjestel-
mä on ollut toimiva etenkin suurille yrityksille ja 
yhteisöille.

Silti markkinat ovat muuttumassa erityises-
ti kasvuyritysten näkökulmasta. Yhteisöllisyys 
ja internet-pohjaiset jakelukanavat mahdollis-
tavat sekä oman että vieraan pääoman kana-
voinnin kustannustehokkaasti yhä pienemmille 
toimijoille. Uudet joukkorahoitusmuodot ja si-
joittajien kasvava kiinnostus niin startup- kuin 
kasvuyrityksiinkin on luonut kasvavaa, joskin 
vielä pienimuotoista aktiviteettia PK-sektorin 
vaihtoehtoiseksi rahoittamiseksi. Perinteisempi 
private equity -sijoittaminen on saanut rinnal-
le uusia muotoja, joissa yritys on voinut hank-
kia pääomaa hyvin joustavan prosessin kautta. 
Rahoituksen lähteiden monimuotoistuminen 
on kiistatta yritystoiminnan etu. Samalla myös 
piensijoittajien on mahdollista osallistua kiinnos-
tavien yritysten toimintaan jo hyvin varhaisessa 
vaiheessa. Ja olla mukana luomassa uutta yrittä-
jien Suomea.

Kasvun edellytys on rahoitus, 
joka on yrityksen/yrittäjien omaa 
tai muualta hankittua vierasta 
pääomaa.

Rahoitusmarkkinat ovat muuttuneet vahvasti 
menneen viiden vuoden aikana. Sääntely ohjaa 
ja valitettavasti myös rajoittaa esimerkiksi pank-
kien perinteistä luottotoimintaa aiempaa voi-
makkaammin. Pankit ovat silti pysyneet tehok-
kaimpana ja keskeisimpänä vieraan pääoman 
lähteenä. Näin etenkin, jos huomioi pankkien 
keskeisen roolin joukkolainarahoituksen järjes-
täjänä. Tällöin sijoittajat ja lainaajat kohtaavat 
pankin avustuksella. Samoin oman pääoman 
ehtoisen rahoituksen hankinnassa pankkien vä-

Yhteistyökumppanin blogi:
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JCI Nordic Inspiration Conference 2015 järjestet-
tiin Tallinnassa 18.08.–23.08.2015. Seurueeseen, 
jolla reissun teimme, kuuluivat Artun lisäksi Ta-
pio Honkonen, Hanna Markuksela, Ilkka Laitinen 
sekä Heini Huotarinen. Jokainen matkusti Hel-
sinkiin omalla tahollaan. Siirtyminen Tallinnaan 
tapahtui yhdessä lautalla, jossa ensimmäisen 
kerran tuli ensimmäinen tarjotillinen JC-henkeä. 
Tapahtuman avainohjelma oli vain kolme päivää, 
koska ensimmäisenä päivänä oli erillisiä koulu-
tuksia. Senaatin ohjelmaa sekä nähtävyyksien 
katselua oli niin ikään myös ensimmäisenä, niin 
kuin viimeisenä päivänä. Nähtävyyksiin sekä 
vanhaan kaupunkiin pystyi tutustumaan myös 
omatoimisesti. Seikkailuita aikatauluttivat vain 
mielenkiintoiset puhujat.

Saavuttuamme Tallinnaan suuntasimme erään 
tehtaanmyymälän kautta hotelli Viruun, jossa 
majoituimme tapahtuman ajan. Olimme vuok-
ranneet kaksi huonetta. Toinen huoneista oli 
puhtaasti nukkumista varten ja toinen huoneis-
ta, joka sijaitsi ylimmässä kerroksessa, oli varat-
tu nukkumisen lisäksi seurustelulle sekä sauno-
miselle. Hotellille saavuttuamme majoituimme 

ja ilmoittauduimme tapahtumaan, jolloin saim-
me kaulaamme nimilaput, jotka oikeuttivat mm. 
käyttämään julkista liikennettä ilmaiseksi vii-
konlopun ajan.

Hotellihuoneeseen rauhoituttua oli aikaa tutus-
tua matkatovereihin hiukan paremmin, koska 
tuttavuutta oli takana tässä vaiheessa vasta 
muutama tunti. Hotellihuoneessa latasimme 
puhelimiamme sekä akkujamme iltaa varten. 
Illan ohjelmassa oli luvassa modernit Virolaiset 
”Terviseks” tervetuliaisjuhlat. Muutaman to-
vin jutustelun ja istuskelun jälkeen Jyväskylän 
vahvistukset päättivät lähteä ruokailemaan ter-
vetuliaisjuhlien miljööseen, jossa oli järjestetty 
ruokailu. Itse jäin odottelemaan Arttua, joka työ-
kiireiden takia joutui tulemaan hieman myöhäs-
sä lentämällä. Vajaan tunnin odottelun jälkeen 
herra Taponen saapui kohteeseen. 

Nopean siistiytymisen ja vaatteiden vaihdon 
jälkeen suuntasimme Artun kanssa ruokaile-
maan itsekin. Emme olleet varmoja oliko siinä 
vaiheessa juhlissa enää ruokaa jäljellä, joten 
pelasimme varman päälle ja lähdimme suunnis-

tamaan Tallinnan keskustassa kohti lähintä ra-
vintolaa. Ruokailtuamme viitoimme itsellemme 
taksin ja suuntasimme kohti tervetuliaisjuhlia, 
jotka sijaitsivat 8 € päässä hotellilta. Paikalle 
saavuttuamme aloitimme paikantamaan seu-
ruettamme. Emme kuitenkaan löytäneet heitä, 
joten päätimme tutustua muihin paikalla ole-
viin. Saimme tietää, että nimilappuihin oli pai-
nettu Japaniksi merkkejä. Jokaisen tuli löytää 
neljä samaa merkkiä omaavaa kaveria, jolloin 
rekisteröinti pöydästä saisi tietää mitä merkit 
tarkoittivat tarkalleen. Lapuissa luki vain, että ne 
toimisivat Japanin maailmankokouksessa  jään-
murtajina. Aikamme oltuamme sosiaalisia pää-
timme lähteä hotellille nukkumaan.

Perjantaina oli mielenkiintoinen puhuja Bayeri-
sche Motoren Werkeltä, Max Kalbfell, joka ker-
toi tulevaisuuden ihmisten liikkumisesta. Puhu-
jan jälkeen päätimme suunnata koko porukalla 
lounastamaan vanhaan kaupunkiin. Asetuimme 
kauniille, suurilla varjoilla katetulle ravintolan 
terassille. Aterioituamme ja virvoitusjuomat juo-
tuamme irtaannuimme Artun kanssa tutkimaan 
vanhaa kaupunkia. Kyseessä oli ensimmäinen 
kerta, kun olin Tallinnassa, joten halusin tutustua 
vanhaan kaupunkiin. Seikkailemisen lomassa 
pysähtelimme aika ajoin kastelemaan kurkku-
jamme, joita aurinko täydeltä terältä paistaes-
saan kuivatti. Olimme sopineet, että niitämme 
sanaa ”Vittu” pois sanavarastostamme. Aina 
kun kyseinen sana lipsahti suusta, oli velvollinen 
tarjoamaan toiselle virvoitusjuoman. Muutaman 
tunnin seikkailun jälkeen ohjelman jatkuminen 
ajoi meidät takaisin hotelli Viruun.

Seurueessamme mielenkiintoa puhujista herät-
tivät Philips designin Paul Gardien sekä Pentago-
nin Dan Pantaleo. Puhujien jälkeen ohjelmassa 
oli valmistautumista illan juhliin, joiden teema-
na oli ”James Bond on the beach”. Seurueemme 
kerääntyikin saunomaan yhdessä hotelli Viruun. 
Naiset saunoivat ensin, koska heillä tunnetusti 
kestää pidempään laittautua. Saunomisen ohes-
sa oli mukava käydä viilentymässä parvekkeella 
ja ihailla Tallinnan kaupunkia alapuolellamme. 
Saunomisen jälkeen jokainen alkoi laittautu-
maan ja pukeutumaan.

”James Bond on the beach” juhlat järjestettiin 
paikallisen kylpylän tiloissa. Kellon näyttäessä 
19:00 alkoi valoshow, musiikki soimaan ja koh-
talokas nainen laulamaan ” Diamonds are fore-
ver, they are all I need..”. Alkuohjelman jälkeen 
oli mahdollista ruokailla sekä keskustella va-
paamuotoisesti. Allasosaston avauduttua suurin 
osa paikallaolijoista siirtyi saunomaan ja naut-
timaan virvokkeita allasosastolle, johon kuului 
sisätilojen lisäksi suuri ulkoallas terassilla. Itse 
jäin viettämään aikaa sisälle, koska olin saanut 
kutsun tanssiin naisporukalta. Tanssilattialle liit-
tyi hetken kuluttua lisää JC-hengessä olevia ih-
misiä. Ilta kului oikein rattoisasti ja allasosaston 
sulkeuduttua siirryimmekin virallisille jatkoille 
paikalliseen soittoruokalaan kuuntelemaan dis-
konjytkettä. Jatkojen lähestyessä loppua olin 
kadottanut toverit ja lähdinkin suunnistamaan 
kohti hotelli Virua.
 
Matkalla kuitenkin mieleni teki vielä kaataa yksi 
janojuoma, joten pysähdyin lähimpään baariin. 
Baarissa kaikki olivat todella huomaavaisia ja ti-
laamani juoma maksoi 10 €. Kesti hetken ennen 
kuin tajusin mihin olin epähuomiossani kävellyt. 
Kumosin juoman loppuun erittäin tuuhea kul-
makarvaisen omistajan kanssa, joka saapui pai-
kalle keräämään yrityksensä tuottoja, ilmeisesti 
viedäkseen ne pankkiin. Ihan mukavan oloinen 
vanhempi venäläinen herrasmies, joka puhui to-
sin hieman huonoa englantia. Selvittyäni pihal-
le molemmat munuaiset tallella, päätin kävellä 
suoraa reittiä hotellille, jonne kaksi paikallista 
herrasmiestä minut saattoi.

Lauantain ylivoimaisesti kiinnostavin puhuja 
oli Soulaima Gourani, joka puhui heti aamus-
ta. Hänen lisäksi mielenkiintoisia puhujia olivat 
Frooshin Brendan Harris sekä Anna Rise. Harley 
Davidsonin esitys oli lievä pettymys. Muuten 
päivässä ei ollut oikein muuta mainittavaa en-
nen iltaa. Saunoimme ja vietimme aikaa yhdes-
sä hotellihuoneessa, jossa Arttu järjesti pienen 
viskitastingin halukkaille. Tämän jälkeen alkoi 
valmistautuminen Beyond Borders Official Par-
ty: Nordic in Wonderlandiin. Jokainen pisti yllen-
sä parasta, koska olihan tapahtuman pukukoodi 
miehillä tumma puku ja naisilla iltapuku.

JCI Nordic Inspiration 
Conference 2015
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Juhlapaikalle saavumme taksilla, koska matkaa 
sen verran, että se olisi ollut tuskaista naisten 
kävellä korkokengillä. Juhlapaikkana toimii park-
kitalli, jonne on ”pop up”-henkisesti järjestetty 
äänentoisto, baaritiskejä, esiintymislava, nouto-
pöytiä, säkkituoli saarekkeita, valokuvausseinä, 
jatkuvasti täynnä virvoitusjuomia oleva pöytä 
sekä paljon muuta pientä kivaa. Juhlat alkavat 
nuorten tanssiesityksillä, jonka jälkeen meidät 
toivotetaan tervetulleiksi ja voimme alkaa ruo-
kailemaan. Illan aikana puhuimme eri maiden 
kamareiden edustajien kanssa ja solmimme 
uusia tuttavuuksia. Seikkailimme seurueesta 
toiseen, koska olimme taas onnistuneet huk-
kaamaan omamme. Juhlat olivat oikein mielen-
kiintoiset ja varmaan suurimmat jossa olen ollut.

Juhlien lähestyessä loppua alkaa alkoi ehty-
mätön pöytäkin jo ehtyä. Nappasimme juomat 
vielä, kun niitä riitti ja menimme säkkituolisaa-
rekkeelle hiomaan illan sotasuunnitelmaa. Nau-
tittuamme juomat aloitimme siirtymisen kohti 
parin korttelin päässä olevaan jatkopaikkaa. Täs-
sä vaiheessa ilmeisesti matkapuhelimeni tippui 
taskusta säkkituolille, koska loppureissun vietin 
ilman puhelinta. Puhelimen hukkaaminen tai hu-
kassa oleminen ulkomailla ei ollut onneksi uut-
ta, koska olin ollut muutama vuosi aikaisemmin 
Saksassa viikon kodittomana saatuani häädön 
motellista, jossa majoituin, mutta se on koko-
naan eri tarina. Epäonnekseni huomasin puheli-
meni katoamisen vasta, kun olimme poistuneet 
parkkihallista ja kävelleet jatkopaikkaan. 

Jatkopaikalla alkoi ensimmäisenä tuttavien ja is-
tumapaikan metsästys, koska ilta ei vielä ollut 
siinä vaiheessa, että tanssiminen on hyvä idea. 

Mutta onneksi se asia saatiin nopeasti korjat-
tua päädyttyämme hytkymään musiikin tahtiin. 
Hurjimmat uskaltautuivat jopa tanssahtelemaan 
pöytätasoilla. Kuten tavallista loppui tämäkin ilta 
liian lyhyeen, joten lähdimme vaappumaan koh-
ti hotelli Virua. Itselläni oli kaksi saattajaa, jotka 
taluttivat minut olillaan perille asti. Tämä syys-
tä, että olin rikkonut polveni juoksemalla liikaa 
kylmiltään ja kipeytynyt polvi ei enää antanut 
ravata kunnolla. Hotellille saavuttuamme haim-
me hotellihuoneesta punaista ja valkoista joita 
menimme nauttimaan parvekkeelle samalla 
ihastellen Tallinnan yön valoja.

Sunnuntaina ei ollut enää avainohjelmassa 
muuta, kun hotellin aamupala. Syönnin jälkeen 
pakkasimme kamat ja aloitimme siirtymisen 
satamaa kohti. Ennen laivaan nousua poikke-
simme saman tehtaanmyymälän kautta, missä 
vierailimme tullessamme. Ostimme tuliaisia ko-
tijoukoille ennen kuin siirryimme terminaaliin ja 
astuimme laivaan. Suomeen rantauduttuamme 
hyvästelimme seurueemme sitä mukaa mitä 
tiemme erkanivat. Pakkasimme tavaramme au-
toon ja aloitimme kotimatkan, joka taittui Jyväs-
kylän kautta, koska meidän piti kotiuttaa seuru-
ettamme sinne. Ajamista vuorottelimme koko 
matkan ajan, koska se oli hieman puuduttava 
ajaa yötä vasten. Artun kotiin heitettyäni kotiu-
duin vihdoin hieman jälkeen puolen yön. Olipa-
han reissu kerrakseen.

Jesse Luukkonen

Lauantain ylivoimaisesti kiinnostavin puhuja oli 
Soulaima Gourani, joka puhui heti aamusta. Hänen lisäksi 
mielenkiintoisia puhujia olivat Frooshin Brendan Harris 
sekä Anna Rise. 

Illan aikana puhuimme eri maiden kamareiden 
edustajien kanssa ja solmimme uusia tuttavuuksia. 

Seikkailimme seurueesta toiseen, koska olimme taas 
onnistuneet hukkaamaan omamme. 
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Kasvuyritys - Yrittäjähenkisyys

Idea HavuSportiin tuli syksyllä 2013, eli aikalailla 
kaksi vuotta sitten. Minä ja kaverini Juuso Oino-
nen huomasimme puutteita junioritoiminnassa 
ja halusimme tuoda muutoksia sille pelikentälle. 
HavuSport kerää dataa junioreista, joukkueista 
ja seuroista. Lisäksi se toimii loistavana viestin-
tävälineenä eri sidosryhmien välillä.

Kaksi vuotta on nopeasti mietittynä kohtuulli-
sen pitkä aika, mutta tässä tapauksessa se on 
tuntunut erittäin lyhyeltä ajalta. Asioita tapah-
tuu välillä sellaisella nopeudella, ettei sitä oikein 
kerkeä edes ymmärtää. Ideasta on kasvanut 
meidän näköisemme yritys Havusport Oy, jossa 
on työntekijöitä ja jolla on muutamia asiakkai-
takin!

Jos joku olisi joitakin vuosia sitten kysynyt, että 
tulenko pyörittämään sovellusalan yritystä, joka 
toimii ympäri Suomea niin en varmaankaan olisi 
heti vastannut, että kyllä. Näin siinä nyt kuiten-
kin kävi ja täytyy heti todeta, että onneksi kävi. 

Ihan helposti pelkästä ideasta ei myytävää tuo-
tetta tule. Meillä kyseisessä prosessissa kesti 
2 vuotta. Se on vaatinut uskomattoman paljon 
työtä ja onnistumisia. Kehitysaskeleet harvoin 
ovat kovinkaan isoja. Niitä on kyettävä otta-
maan paljon ja on kyettävä tiedostamaan miksi 
kehitystä tapahtuu.

Jokainen uusi maksava asiakas vaatii useita pu-
heluita, sähköposteja sekä asiakaskäyntiä. Ja 
asiakkaita on ympäri maata. Idässä, lännessä, 

Havusport Oy, Jiri Jormakka

Jiri Jormakka
JCI

Kuva Rajala studiot

pohjoisessa, etelässä sekä keskellä. Ja kaikkea 
siltä väliltä. Voisi todeta, että puolet viikosta tu-
lee oltua ”on the road”. 

Tämä kuluva viikko on ollut meille hyvä. Saimme 
Ville ”MM95” Peltoselta vuolaasti kehuja sekä 
luvan käyttää hänen lausettaan nettisivulla sekä 
mainosmateriaaleissa. Lisäksi Ensimmäinen 
joukkue Ruotsissa aloitti HavuSportin käytön. 
Ensimmäiset lähetetyt laskutkin taisi erääntyä! 
Täytyykin seurata, onko rahat tilillä vai ei. En-
simmäiset laskuista tulleet rahat täytyy kuulem-
ma juhlia pois.? Onko asia todella näin?

Tätä kaikkeahan on mahdollista seurata kevääl-
lä nettiteeveestä! Olemme yksi kuudesta yri-
tyksestä Suomessa, jotka ovat mukana StartUp 
Realityssa nimeltä Trombaajat. Meillä on kamera 
mukana ja änkytämme siihen mitä milloinkin. Li-
säksi meitä kuvataan välillä kameraryhmän voi-
min. Saa nähdä mitä tästäkin tulee? 

Tulevaisuudesta sen verran, että puhumme su-
juvaa ”hokirallia”, joka on yhteinen kieli ilman 
maarajoja. Pyrimme tekemään HavuSportista 
käsitteen Suomalaisessa juniorijääkiekossa ja 
lähteä sitten ulkomaille samalla tuotteella. Siir-
rymme myös muihin lajeihin pikkuhiljaa. Ensim-
mäinen laji on jo päätetty ja yhteistyökumppa-
nuuksista sovittu. 

Joensuun Nuorkauppakamari ry:n yhteistyö-
kumppaneista koostuva raati on valinnut Nuo-
reksi Johtajaksi 2015 joensuun seudulta Jussi 
Hurskaisen. Hurskainen toimii joensuussa pää-
paikkaa pitävän Arcusys Oy:n toimitusjohtajana. 
Hurskainen on työssään osoittanut esimerkil-
listä asennetta ja kiinnostusta ihmisiä kohtaan. 
100 hengen yrityksen toimitusjohtajana toimiva 
Hurskainen on edelleen tiukasti mukana rekry-
töinti tilanteissa ja esimerkillään innoittaa muita 
kehittymään johtajana.

Raati koostui Joensuun Nuorkauppakamarin 
yhteistyökumppaneista, Nordea, Josek, Vinnin 
Rauta, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ja E. Har-
tikainen. Raati arvioi saapuneita johtajaesitte-
lyitä ja valitsi niistä voittajaksi, henkilön jonka 
suoritukset johtajana ovat olleet esimerkillisiä. 
Voittaja valittiin edustamaan Joensuuta Suomen 
Nuorkauppakamarin Ry:n järjestämään valta-
kunnalliseen Nuori Johtaja 2015 kilpailuun.  

Nuori Johtaja 2015 – on yhdeksäs kerta kun kil-
pailu järjestetään. Kilpailun suojelija Raimo Hel-

minen esittää ”Hyvä johtaja on hyvänä esimerk-
kinä. Vuoden Nuori Johtaja –kilpailu luo esikuvia 
ja esimerkkejä hyvästä johtamisesta meille kai-
kille. Kilpailu kannustaa meitä kaikkia olemaan 
positiivisena esimerkkinä ja esikuvana muille. 
Hyvien esimerkkien ja kokemusten avulla voi 
oppia itse hyvää johtamista.” Kilpailu aika oli 
9.2.-13.9.2015 ja kansalliset voittajat palkitaan 
perjantaina 20.11.2015 Tampereen teatterilla 
(Keskustori 2, Tampere). Tilaisuus on julkinen ja 
avoin kaikille. Tilaisuuden ohjelma julkistetaan ja 
ilmoittautuminen avataan elo/syyskuussa. 

Lisää tietoa: nuorijohtaja.fi

Janne Krohns
Projektipäällikkö
Joensuun Nuorkauppakamari ry
puh. 045 1878 933
janne.krohns@gmail.com

Nuori Johtaja 2015
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ansallinen vaalikokous: 
    Kohti Korkeuksia!K

Levin huikeissa maisemissa noustiin Kohti Korke-
uksia kansallisessa vaalikokouksessa lokakuun 
toisena viikonloppuna. Vaalikokous on vuoden 
kohokohtia ja korkealle se meidät joensuulaiset 
veikin. Levillä oli nuorkauppakamarilaisia Han-
gosta Rovaniemelle noin 450 henkilöä kertoi 
kokouspäällikkö Mari Viirelä. Kokouksen (lähes) 
täysillä arvostelupisteillä veivät läpi Kuusamon, 
Liminganlahden, Meri-Lapin, Oulun, Oulun Ter-
vaporvarien ja Rovaniemen nuorkauppakamarit 
yhteistyössä. 

Tällä kertaa Joensuun edustus saapui paikalle 
Koliday-kumppanin Kiteen Nkk:n kanssa. Olihan 
tämä huikea tilaisuus myös markkinoida kevään 
aluekokoustamme. Koliday tuli kokoustajille tu-
tuksi. Costo:n hatut turkoosin tupsun kruunaa-
mina jäivät taatusti mieleen niin tradeshowsta 
kuin tulojuhlastakin. 

Vaalikokouksessa valitaan ensi vuoden toimijat. 
Alue- ja kansallisentason tekijät kampanjoivat-
kin pitkin syksyä aktiivisesti ja itse vaalitilaisuus 
tarjosi kamareiden äänioikeutta käyttäville jän-
nitysnäytelmän toisensa jälkeen. Alueemme 
johtajaksi (VP) haki kolme innokasta: Kiteen 
Vesa Tiainen, Kuopion Jere Niskanen ja Kajaanin 
Minna Haataja. Itsekin jännitin, koska olinhan 
kisassa aluksi mukana ollut minäkin. Alue D:n 
ehdokas keskusliittoon ratkesi suljetulla lippuää-
nestyksellä ja varsinaiseen SNKK:n kokoukseen 
marssi Kuopion Nuorkauppakamarin Jere Niska-
nen. RIO:n eli aluetiedotuspäällikön tehtävään 
haki Joensuun Nkk:n IPP2015 Miika Natunen ja 

hän pestin ansiokkaasti pokkasikin. Tapahtumis-
ta vastaa eli R-LOMina (kovasti koitin ehdottaa 
lyhenteen muuttamista muotoon ROMmi) hää-
rää ensi vuonna joensuulaisillekin tuttu, ex-jä-
senemme, Siilinjärven eli naapurikamarin Jenni 
Isoviita. 

Kansallinen vaalikokous lauantaina tarjosi myös 
jänniä hetkiä. Ensiksi jännitettiin onnistuuko 
kolmannella vai neljännellä kerralla kännykkä-
äänestys ja sitten itse tuloksia. Moneen virkaan 
oli nimittäin tunkua. Eniten keskustelua herätti 
kansallisen varapuheenjohtajan virka, onhan se 
tie kansalliseksi puheenjohtajaksi. Reggaerek-
kaan Jenni Rajahalmeen kyytiin (Kankaanpään 
Nuorkauppakamari ry) saatiin houkuteltua suu-
rin osa pressoista ja näin ollen Jenni on vuoden 
2016 puheenjohtaja (NP) Mervi Vuorisen (Lohjan 
Nuorkauppakamari ry) jalanjäljissä uraputkessa 
seuraavaksi NP:ksi. 

Viikonloppuu mahtui paljon muutakin totta kai. 
Tulojuhla ja gaala legendaarisessa Hullu Porossa, 
seikkailuja rinnettä ylös ja alas, koulutuksia ja 
paljon uusia ystäviä.

Levi on kyllä meistä(kin) nähden ihan pikkasen 
kaukana, mutta matka oli sen arvoinen.

Kolidaytä jo odottaen,

Liina Matveinen
Ps. Vuoden 2016 tekijät netissä: 
nuorkauppakamarit.fi/tekijat2016/

Suomen Nuorkauppakamareiden kansallista vaalikokousta vietettiin 9.-10.1.015 Levillä. Samassa 
kokousviikolopussa valittiin niin keskusliiton virkailijat kuin aluejohtoryhmäkin. Alue D:ltä valittiin 
SNKK:n keskusliittoon kehitysjohtajaksi (vastuualueena yhteiskuntavaikuttaminen) Mari Viirelä Ou-
lun Nkk:sta, koulutusjohtajaksi Sanna-Riikka Hakio Oulun Nkk:sta, projektipäälliköksi (Vuoden Nuori 
Johtaja) Auli Kangas Oulun Nkk:sta sekä Alue D:n aluejohtajaksi Jere Niskanen Kuopion Nkk:sta. Kes-
kusliiton ensimmäisessä kokouksessa myös Teemu Pelkonen Siilinjärven Nk:sta valittiin kansalliseksi 
palkintokoordinaattoriksi.

Alue D:n aluejohtoryhmään valittiin aluejohtaja Jere Niskasen lisäksi aluekoordinaattoriksi Maria Sip-
pala Oulun Tervaporvarien Nkk:sta, aluetiedotuspäälliköksi Miika Natunen Joensuun Nkk:sta, alue-
tapahtumapäälliköksi Jenni Isoviita-Parikka Siilinjärven Nkk:sta sekä aluekoulutuspäälliköksi Sanna 
Mathlin Liminganlahden Nkk:sta. Lisäksi aluejohtaja kutsui aluesihteeriksi Johanna Visurin Limingan-
lahden Nkk:sta.

Vuoden 2016 virkailijat on valittu!

Kuvat Mikko Karttunen

Tällä kertaa Joensuun edustus saapui paikalle Koliday-
kumppanin Kiteen Nkk:n kanssa. Olihan tämä huikea 
tilaisuus myös markkinoida kevään aluekokoustamme.
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Moikka! Olen 25-vuotias pikkuhiljaa kauppatieteiden maisteriksi (toivottavasti) valmistuva kaveri. 
Aloitin työni asiakkuuspäällikkönä Mainostoimisto Fabrikilla kesän alussa. Opiskeluiden ohella työ-
kokemusta on kertynyt niin rauta- kuin viinakaupasta. Opintojen aikana olin aktiivisesti mukana 
ainejärjestötoiminnassa. Tällä hetkellä asustelen keskustan vilinän keskellä Houkutuksen kahvilan 
kupeessa.
  
Vapaa-aikaani vietän pääosin urheillen ja ystävien kanssa hengaillen. Kesäisin minut löytääkin 
useimmiten golfkentältä. Talviaikaan saatan eksyä kuntosalille.
  
Nuorkauppakamarista innostuin kuullessani siitä pomoni kautta ja toiminnassa eniten odotankin it-
seni kehittämistä ja verkostojen laajentamista. Oon kuullut huhuja myös jonkin sortin juhlista, jotka 
eivät kuullosta myöskään yhtään hassummilta.
  
 
Jere

Koejäsenen esittely
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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/
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Joensuun Nuorkauppakamari Ry
Tapahtumakalenteri 2015

Tapahtumakalenteri 2015

Olethan mukana toteuttamassa yhtä vuoden tärkeimmistä projekteistamme.
Joensuun Nkk on kerännyt jo vuosia joululahjoja Joensuun sosiaalitoimen lapsiasiakkaille,
heille joiden luona pukki ei aina pysähdy. 

Osallistu keräystiimiin ottamalla yhteyttä Teemu Ahtoseen tai Jani Kuokkaseen. 

Keräys alkaa tänä vuonna jo 13.11. 

Teemu: teemucs@gmail.com
Jani: jani@undergroundstore.fi

JCI-World Congress, Japani    3-8.11.2015  
Yritysvierailu ja hallituksen vaihtokokous   27.11.2015
Kuusijuhla     12.12.2015

Joulupuu tuo Joulun!
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Joensuun ja Kiteen Nuorkauppakamarit 
järjestävät yhteistyössä Suomen 

Nuorkauppakamarien alueiden 
B ja D aluevuosikokouksen 

18-20.3.2016. 

Tapahtumapaikkana on upea Koli.

Koliday 2016

www.koliday.fi 
www.facebook.com/koliday2016

”Yksi salaisuus, yks henki” - E. Järnefelt


