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Nuorkauppakamarin jäsenille

Ei koske hyväntekeväisyyskoruja

Niin kuin yleensäkin, mutta erityises-
ti kamaritoiminnassa vuosi on lyhyt 
aika. LIOn tehtävä on tähän mennessä 
harjaannuttanut erityisesti projektin-

hallintataitojani ja stressinsietokykyäni. Kama-
ritoiminta tarjoaa paljon oppimisen ja itsensä 
kehittämisen paikkoja. Ja mikä parasta, myös 
onnistumisen elämyksiä! Jokainen voi halutes-
saan olla ainakin päivän johtajana, sillä pieniä 
ja suuria projektijohtamisen paikkoja on tarjolla 
kaikille. Myös johtamiskoulutusta on saatavilla 
useasti vuodessa. Viimeisimpänä aivan paikalli-
sesti Joensuussa, missä seurasimme Nordic Bu-
siness Forumin livelähetystä. 

Eskari-ikäisen äitinä saan miltei päivittäin 
seurata, ihan kotoa käsin, ailahtelevia tunteita, 

kiukkua, vitkastelua jne., tiivistettynä siis pienen 
ihmisen henkisiä kasvukipuja. Vaikka aikuisena 
tunteiden kirjo tasaantuukin, on henkiselle kas-
vulle aina paikkansa. Tässä henkisen kasvun ja 
aktiivisen kamaritoiminnan ytimessä on myös 
omasta ja muiden jaksamisesta huolehtiminen. 
Siksi tarvitsemme projektien ja koulutusten lo-
massa myös kevyempiä tapahtumia ja matkoja. 
Finalysonin Aappa-apinan sanoin ”Pidä huolta 
ihmisistä ja apinoista, syö hedelmiä ja hymyile, 
sano kiitos ja mene ajoissa nukkumaan”. 

Yhteistyöterveisin,
Anu Hirvonen
LIO 2016
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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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Viimeistä kvartaalia puheenjohtajana 
viedään! Innokas juhlatiimi suunnitte-
lee jo Kuusijuhlaa ja silloin onkin sitten 
aika luopua käädyistä jouluisissa tun-
nelmissa!

Viimeiset viikot ovat olleet kamariurani hui-
keimpia. Joensuun kamarin vaalikokous valitsi 
uuden hallituksen ja peräti seitsemän uutta jä-
sentä! Kansallisella tasolla vuoden tärkein ta-
pahtuma, Kansallinen Vaalikokous, vietettiin 
Hämeenlinnassa ja meitä oli Joensuusta aktiivi-
nen porukka paikalla. Ympäristö oli tilaisuuteen 
hieno Aulangon luonnonpuisto ja siellä sijaitseva 
Hotelli Rantasipi Aulanko. 

Hämeenlinnassa nähtiin joensuulaista yh-
teen hiileen puhaltamisen tuntua. Allekirjoitta-
nut oli ehdokkaana, ja myös voitti, kansallisen 
talousjohtajan vaalin, ja kamarilaisemme oli 
kampanjassa hienosti mukana. Kun tulin perjan-
tai-iltana GA:sta, käytäville oli ilmestynyt vaa-

lijulisteita ja hotellihuoneemme oli somistettu 
juhlakuntoon ehdokasjuhlia varten. Hienoa Jo-
ensuun porukka!

Vielä ennen kuusijuhlaa on edessä sekä ensi 
että tämän vuoden kannalta kaksi tärkeää vii-
konloppua: Johtajuusakatemia, jossa vanha ja 
uusi keskusliitto vaihtavat tietoja, ja hallitusaka-
temia, jossa on viimeinen puheenjohtajakokous 
ja pressat pääsevät ensimmäistä kertaa mukaan 
IPP-ohjelmaan.

Tällä Joensuun kamarin draivilla on hyvä jat-
kaa kohti vallanvaihtoa ja kohti viimeistä kama-
rivuottani Keskusliitossa.

Hyvää tulevaa kamarisyksyä toivottaen,

Mikko Karttunen
Joensuun Nuorkauppakamari ry.
Puheenjohtaja 2016

Joensuun Nuorkauppakamari ry
    Nuorten johtajien ja yrittäjien kansainvälinen verkosto

www.jcjoensuu.fi
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Verkkoläsnäolo, hakukoneoptimointi 
ja kotisivut yrityksille 

sitefactory.fi

Koejäsen 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

Moi!

Olen 30-vuotias Joensuulaistunut energia- ja 
ympäristötekniikan opiskelija. Olen myös graa-
finen suunnittelija ja siitä syystä olenkin nyt 
päätynyt taittamaan Nasakkaa. Samasta syystä 
kädessäsi oleva Nasakka voi olla ulkoasultaan 
hieman erilainen aiempiin verrattuna, jatkossa 
minun kädenjälkeni saattaa näkyä vielä vah-
vemmin lehden sivuilla.

Kotoisin olen alkujaan Imatralta, Joensuussa olen 
asunut nyt neljä vuotta ja koti on löytynyt Ot-
solasta. Perheeseeni kuulu yrittäjäpuoliso, 9- ja 
7-vuotiaat lapset sekä kaksi Bengalin kissaa. 
Opiskeluiden lisäksi aikani kuluu tällä hetkellä  
mm. järjestötoiminnassa. Toimin kaudella 2017 
Joensuun Insinööriopiskelijoiden hallituksessa 
sekä Karelia ammattikorkeakoulun oppilaskun-
nan POKA:n edustajistossa. Kesäisin minut voi 
löytää järjestämästä kesän parasta viikonloppua, 
eli Ilosaarirockia. Muuten vietän aikaani mielel-
läni kotona lasten kanssa tai ystävieni seurassa.

Kamaritoimintaan minut houkutteli mukaan  
Liina, hänen kanssa olemme tutustuneet ai-
kanaan erään työprojektin kautta. Projekti ei 
koskaan toteutunut, mutta ystävyys jäi. Kama-
ritoiminnassa toivon pääseväni mukaan toteut-
tamaan erilaisia projekteja ja poistumaan  myös 
omalta mukavuusalueelta. Itsensä haastaminen 
ja kehittäminen on minulle tärkeitä asioita, nii-
den tärkeys on korostunut ruuhkavuosien kes-
kellä, tuoden lisää jaksamista arjen haasteisiin. 

Mukavaa loppuvuotta kaikille,
Lotta Nurmi

Jon Norppa
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Eurooppakokouksen 
tähtihetkiä

Osamme kokoushuumasta saimme jo 
muun muassa Kolin aluekokouksessa, 
jonne tamperelaiset tulivat markki-
noimaan kokoustaan. Lisäksi ryhdyin 

keväällä hoitamaan Viron country managerin 
pestiä. Tämä oli oikein mieluinen tehtävä, ja 
ehdimme virolaisten kanssa ratkaista monta 
pulmaa ennen varsinaista tapahtumaa. Minulle 
kyseessä oli ensimmäinen kansainvälinen ko-
kous. Kun kerta kokous järjestettiin Suomessa, 
tilaisuuteen oli tartuttava!

Jo keskiviikon avajaisseremoniassa kansain-
välisen tunnelma saattoi aistia. Eri maiden liput 
liehuivat ja näyttävästä tilaisuudesta jäi varmasti 
kaikille hyvä ja odottava fiilis. Kokoukseen osal-
listui miltei 2000 kamarilaista. Virallista ja oheis-

ohjelmaa oli tarjolla paljon. Olimme käyneet 
etukäteen kokouksen internetsivuilla ihmette-
lemässä tapahtumien kirjoa. Ja jopa onnistuneet 
ilmoittautumaan osaan tapahtumista.

Osallistuimme muun muassa torstain ja per-
jantain aikana järjestettyyn European Econo-
mic Expert’s Forumiin. Tapahtuma oli kolmas 
koskaan järjestetty EEEF. Se sai alkunsa, kun 
Euroopan kansalliset puheenjohtajat halusivat 
nostattaa tietoisuutta ja aiheuttaa keskustelua 
paremmasta tulevaisuudesta ja Euroopan talo-
udellisesta kasvusta. He halusivat positiivisella 
tavalla tukea yrittäjyyttä, liiketoimintaa ja kou-
lutusta. Mielestäni tapahtuma oli todella mielen-
kiintoinen ja inspiroiva. Keynote-puhujina toi-
mivat formulalääkärinäkin tunnettu Aki Hintsa, 

ex-suurlähettiläs Bruce Oreck, Rovion Peter Ves-
terbacka, Slushin Marianne Vikkula ja Marime-
kon Tiina Alahuhta-Kasko. Näiden suuren yleisön 
puhujien lisäksi EEEF:ssä oli useampia lyhyempiä 
puheenvuoroja. Saimme kuulla muun muassa 
suomalaisesta matematiikan opetukseen liitty-
västä innovaatiosta sekä start-upista, joka vä-
hentää kehittämällään tekniikalla merkittävästi 
meriliikenteen päästöjä.

Nuorkauppakamarille tyypillisesti kokoukses-
sa oli myös mahdollista osallistua koulutuksiin, 
kuten JCI Achieve:iin tai JCI Impact:iin. Oheis-
ohjelmaan kuului paljon suomalaisia yrityk-
siä ja tapoja esitteleviä tilaisuuksia. Halukkaat 
pääsivät vaikkapa saunomaan, urheilemaan tai 

höyryjunan kyytiin. Ohjelma sisälsi myös paljon 
yritysvierailuja. Myös illat olivat täynnä tapah-
tumia. Osa meistä osallistui Tampereen kaupun-
gin viralliselle vastaanotolle. Lauantaina taasen 
kokous huipentui iltagaalaan, jossa juhlimme 
Pandoran tahtiin. Kokouksen aikana kanada-
laiset, latvialaiset, sveitsiläiset ja hollantilaiset 
markkinoivat tulevia kokouksiaan muun muassa 
maailloin. Aloimme jo suunnitella Joensuu-Kitee 
-porukan yhteistä matkaa Amsterdamin maail-
mankokoukseen 2017. Kaikki mukaan!  

Anu Hirvonen
LIO 2016

Pieni porukka joensuulaisia kamarilaisia ja senaattoreita 
osallistui kesäkuussa Tampereella järjestettyyn 
nuorkauppakamareiden Eurooppakokoukseen.
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Paikallista!

Paikallista! -tapahtuma järjestettiin tänä 
vuonna lyhyen historiansa toisen kerran 
elokuun 12.–13. päivä. Viime vuodesta 
poiketen tapahtuman yleisöosuus siirtyi 

Ravintola Kerubista keskeisemmälle paikalle 
Kauppakeskus Iso Myyhyn. 

Tapahtuma noudatteli viime vuonna hyväksi 
havaittua konseptia: perjantaina järjestimme 
myyntikoulutuksen tapahtumaan osallistuneille 
yrityksille ja nuorkauppakamarin sidosryhmille 
Sokos Hotel Kimmelin upeassa Sirkkala-salissa. 
Koulutusta meille oli pitämässä koko kansan 
suosikki, kiinteistönvälittäjä, yrittäjä, showmies 
Jethro Rostedt. Jethron koulutus keräsi osallistu-
jilta positiivista palautetta huumorista sekä suo-
rasta asenteesta yleisöä kohtaan.

Lauantaina myyntikoulutuksen niksit ja vin-
kit otettiin toden teolla käyttöön yritysten pitä-
essä myyntipisteitä Iso Myyn käytävillä. Yleisö-
tapahtumaa oli juontamassa perjantain tapaan 
Jethro, joka villitsikin osan kauppakeskuksen asi-
akkaista yhteiskuviin ja halauksiin. Iso Myyssä 
jaettiin myös Tuottava Idea -palkinnon voittaja.

Yhteenvetona tapahtuma keräsi mukavan mää-
rän osallistuneita yrityksiä, kiitos siitä teille. 
Paikallista! on tapahtumana vakiinnuttanut ase-
mansa ja järjestetään ensi vuonna uudestaan, 
joten pysykää kuulolla!

Projektipäällikkö Jere Lehtosaari 
Markkinointivastaava Jesse Luukkonen
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Päivä Johtajana 
-tempaus avaa näkymiä nuorille

Päivä Johtajana -tempauksella on jo mo-
nen vuoden mittaiset juuret Joensuun 
Nuorkauppakamarissa. Tempaus toteu-
tettiin syyskuisella viikolla ja yrityksistä 

mukana oli mm.  Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, 
Autotalo Hartikainen, Lakiasiaintoimisto Teräs-
kulma ja Karelian kiinteistötili. Nuoria tempauk-
seen osallistui kymmenkunta. Yrittäjien ja johto-
tehtävissä toimivien henkilöiden työpäivät ovat 
monipuolisia eivätkä yleensä vastaa mielikuvia, 
joita nuorilla on. Päivä Johtajana -tempaus on 
nuorelle ainutlaatuinen tilaisuus kysyä yrityksen 
toiminnasta ja johtajan työstä. Nuori voi luoda 
kontakteja tai kysellä vinkkejä kesätyön hakuun. 

PKO on ollut mukana Päivä johtajana -tem-
pauksessa myös aiempina vuosina. PKO:n toi-
mipaikkoihin tutustuneet nuoret pääsivät nä-
kemään niin matkailu- ja ravitsemiskaupan 
toimialajohtajan, myyntiryhmän päällikön kuin 
S-markettien aluepäälliköidenkin työpäiviä.

”Yhteiskuntavastuullisena toimijana halu-
amme olla mukana tässä hyvässä hankkeessa, 
jotta mahdollisimman moni nuori saisi lisää tie-

toa työelämästä omien tulevaisuuden valinto-
jensa tueksi”, PKO:n viestintäjohtaja Petri Vähä 
sanoo.

Tempaukseen osallistuneet nuoret olivat innois-
saan nuorkauppakamarin tarjoamasta mahdol-
lisuudesta. Useimmilla olikin jo selvillä yritys 
minne halusi mennä. Palautteista selviää, että 
päivä oli ollut monelle mieluinen ja he saivat 
paljon eväitä tuleviin opintoihin ja työelämään. 
Ensivuonna pitäisi nuoria houkutella jo kevääs-
tä lähtien tempaukseen mukaan. Palautteiden 
perusteella nuoret kaipasivat enemmän tietoa 
tapahtumasta myös sosiaalisiin medioihin. Olisi 
hienoa, jos jonakin vuonna tapahtuma järjestet-
täisiin yhdessä lähialueiden kamarien kanssa. 
Näin projektipäälliköt saisivat tukea ja tsemppiä 
toisiltaan.  

Sara Peltola
Joensuun Nuorkauppakamari
Päivä Johtajana -projektipäällikkö 2016

Suomen Nuorkauppakamarit tarjoavat nuorille ympäri maata 
mahdollisuuden tutustua työelämään ja johtajan arkeen. 
Päivä Johtajana -tempaus on nuorkauppakamarien vuonna 
2013 aloittama tapahtuma, jonka tavoitteena on antaa 
nuorille näkökulmia omiin ura- ja koulutussuunnitelmiin 
sekä työelämään. Päivä Johtajana -tempaus toteutetaan 
paikallisesti yhden viikon ajan, niin että nuori tulee 
oppilaitoksensa kautta yhdeksi päiväksi tutustumaan 
yrittäjän tai muun organisaation johtotehtävissä olevan 
henkilön työpäivään. 

Kauppatieteistä kiinnostunut Janne pääsi Autotalo Hartikaiseen päiväksi
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Vuonna 2006 tajusin eläväni elämäni yh-
ruuhkavuosia. Ammatilliset haasteet olivat 
heittäneet minut Joensuusta Nurmeksen 

kautta Mikkeliin. Työrintaman isot kuviot kou-
kuttivat ja kotiarjessa vastapainoa edusti elämä 
rakkaan tyttäreni Emman ja koiramme Rickyn 
kanssa. Kaipasin elämääni aikuisverkostoa ja 
sellaiseksi lopulta muodostui kuopiolaisen työ-
kollegani Markkasen Willen suosituksesta nuor-
kauppakamaritoiminta. Päivääkään en näistä 10 
vuodesta vaihtaisi pois. Upeita muistoja, ihania 
ystäviä ja paljon kansainvälisyyttä… niistä ovat 
minun jc-muistoni syntyneet.

Kamarivuodet Mikkelissä

Kamarivuoteni starttasivat Mikkelistä, jossa opin 
jc-toimintatapani; mitä enemmän itse toimin-
nalle annat, sitä enemmän harrastuksesta myös 
saat. Lähdin täysillä mukaan toimintaan. Minut 
palkittiin ensimmäisen vuoteni jälkeen oman 
kamarini ja silloisen alueen 6 Vuoden Koejäse-
nenä. Olin mukana kahdessa kansallisessa, alu-
eellisessa sekä kansainvälisessä kokouksessa 
(Tallinna, Korea). Osallistuin myös englannin kie-
liseen kouluttajakoulutukseen (PRIME) ja toimin 
projektipäällikkönä ensimmäisessä projektissani 
Ikävän Tappo Juhlissa. Tuon projektin toteutin 
yhdessä Jääskeläisen Tomin kanssa, josta muu-
ten sainkin itselleni kaipaamani mikkeliläisen 
hyvän ystävän! 

Mikkelin kamarin hallitukseen lähdin heti 
jäseneksi valinnan jälkeen. Vedin hallituksessa 
INT-viran, jonka puitteissa käynnistimme epä-
virallisen ”twinning” -toiminnan tanskalaisen 
Wonderful Copenhagen -kamarin kanssa, reis-
sasimme maailmalla isolla joukolla, järjestimme 
kansainvälisiä koulutuksia Mikkeliin ja lisäksi toi-

min itse aktiivisesti Team Finlandiassa sekä sak-
sankielisten maiden country managerina Turun 
EC2008 -kokouksen markkinointitiimissä. Mik-
kelin kamari palkittiin Turun eurooppakokouk-
sessa Kansainvälisin kamaritoiminta -palkinnolla 
vuodesta 2007. 

Puheenjohtajaksi Pieksämäelle

Kamarivuoteni 2008 oli erikoinen, koska lupau-
duin puheenjohtajaksi Mikkelin kummikamarille 
Pieksämäelle, jolla ei ollut puheenjohtajaa ja 
toiminta kaipasi hieman uutta pontta. Aloimme 
tekemään Pieksämäen toimintaa tunnetuksi  
hakemalla palkintoja, joista Turussa sain puheen-
johtajan roolissa pokata Parhaan Talousprojektin 
(Savon Solmu -messut) palkinnon. Kamaritoi-
minnan haasteena Pieksämäen talousalueella 
oli jäsenmäärä, jota lähdimme yhdessä halli-
tusten kanssa kasvattamaan. Pieksämäki näkyi 
ja kuului. Reissasimme porukalla kotimaassa ja 
maailmalla sekä toteutimme talousprojekteja, 
joilla pystyimme osittain rahoittamaan reissut. 
Monia ystäviä sain näistä Pieksämäen vuosista. 
Tiihosen Sari, Pölläsen Tommi ja Leväsen Mar-
co auttoivat minua monissa mutkissa, ja heidän 
kanssaan tapaamme vieläkin toisinaan vaikka 
yhteiset kamariprojektit ovatkin vähentyneet.

Pieksämäen kamarivuosien jälkeen oli aika 
siirtyä suurempiin ympyröihin. Toimin IPP-vuo-
teni ohessa alueen 6 markkinointipäällikkönä 
(RMM) ja vuodet 2010 (kansainvälisyyspääl-
likkö) ja 2015 (CEA eli johdon assistentti) kului-
vat sitten keskusliittotoiminnan parissa. Vuosi 
2010 oli työntäyteinen, mutta ehkäpä kamari-
vuosistani se monipuolisin. Sain käydä kama-
ritoiminnan puitteissa kaksi kertaa Århusissa ja 
Osakassa, markkinoida kansainvälisiä kokouksia 

kaikissa alue- ja kansallisissa kokouksissa eri-
puolilla Suomea sekä johtaa Team Finlandiaa, 
jossa tiimiläiset oli ympäri Suomen levittäyty-
neenä. Harrastetoiminnan etäjohtaminen ei ole 
helppoa, mutta hyvin mielenkiintoista kylläkin. 
Osakan maailmankokouksessa suomalaisia oli 
lähes 350, joten matkavastaavalla riitti teke-
mistä lähes 24/7. Osakasta suuntasinkin vielä 
viikoksi yhdessä 30 jc:n kanssa Guamille. Mui-
den bilettäessä, minä nukuin päivät rannalla ja 
yöt hotellissa. Upea viikko oli silti ja niin kovin 
tarpeellinen! Itselleen on nimittäin oltava myös 
armollinen – levättävä on, kun on sen aika!

Uuden kokemista jatkuvasti

Kaikkien jc-muistojen lisäksi koen nuorkauppa-
kamarin tuoneen elämääni monia upeita itseni 
ylittämisen ja kehittymisen paikkoja. En unohda 
koskaan jännitystä kamarin puhekilpailussa Mik-
kelissä 2007, menestyksekkäitä debaattikisoja 
Sundin Janin (Imatra) ja Pölläsen Tommin kanssa 
2008, jännittävää vaalipuheen pitohetkeä Kajaa-
nissa 2009, twinning-projektia Tampereella 2011 
ja monia monia muita hetkiä verkostossa, jossa 
on lupa myös mokata! Uskon vankasti, että vain 
menemällä epämukavuusalueelle voi kehit-
tyä!! Tämä upea harrastus tarjoaa noita uuden 
kokeilemisen paikkoja jatkuvasti – kannustan 
tarttumaan rohkeasti eteen tuleviin haastei-
siin ja kokeilemaan miltä itsensä haastaminen 

JOS HALUU SAADA ON 
PAKKO ANTAA

tuntuu. Uskon, että pidätte tunteesta – minä ai-
nakin pidän!

Kamaritoiminnan viimeiset jäsenvuoteni 
olen saanut viettää Joensuun upeassa poru-
kassa. Keskusliitto 2010 -kollegani Pakarisen 
Janne houkutteli minut mukaan yhteen upeim-
mista kamariprojekteista, Rocked In Joensuu 
-vaalikokouksen johtoryhmään. Olin ollut Tam-
merkosken vuosina mukana kansallisen koko-
uksen järjestämisessä aiemminkin, joten paloin 
halusta nähdä miten joensuulaiset toteuttavat 
vastaavan kokonaisuuden. Vastuulleni sain re-
kisteröinti- ja majoitusasiat. Yhdessä Karttusen 
Mikon kanssa teimme järkyttävän määrän tun-
teja projektin parissa. Samalla kuitenkin sain tu-
tustua upeaan joukkoomme ja erityisesti Mik-
koon. Joensuun kamarin hallitusvuoteni 2014 
(SECY) syvensi entisestään ymmärrystäni sekä 
verkostoani Joensuun kamariporukassa. 

Kiitokset Mikolle, Jannelle ja kaikille Joensuun 
kamarilaisille, että otitte minut omaksenne ja 
teitte minusta Joensuu-fanin. Kannan ylpeänä 
Kanazawassa saamaani Joensuun kamarin se-
naattoriarvoa #74557.  

Ihanaa loppuvuotta teille kaikille! Kuusijuhlassa 
nähdään!

Terveisin, 
Tiina Tykkyläinen #74557

Katsaus yhden senaattorin kamarivuosiin
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Rapujen syönnillä on hyvin pitkä histo-
ria. Rapuja on syöty aina antiikin ajois-
ta saakka, jolloin ihmiset söivät rapuja 
niiden terveysvaikutusten takia. Euroo-

passa ensimmäiset ravut on syöty keskiajan al-
kupuolella munkkiluostareissa. Munkit huomasi-
vat, että rapuja voi syödä rajattomasti etenkin 
paastokausien aikana, sillä rapujen pyrstö ei 
ole varsinaisesti lihaa. Varsinaiset juhlallisuu-
det rapujen ympärille ovat syntyneet euroop-
palaisissa hoveissa 1500-luvulla. Suomessa 
ensimmäisiä rapukestejä on tiettävästi pitänyt 
Ruotsi-Suomen kuningas Kustaa Vaasa 1500-lu-
vun puolivälissä, joka myös on istuttanut rapuja 
eurooppalaisia vieraitaan varten Ahvenanmeren 
saaristoon. 

Rapujuhlat 2016

Erakkorapu -Taskurapu - Jokirapu... 
Hei, nämähän oli JC-rapujuhlat!

Merkittävän ja mielenkiintoisen historian jat-
kumoa saimme siis tänäkin vuonna olla. Kamarin 
puheenjohtaja Mikko toivotti meidät kaikki ter-
vetulleiksi ja ohjasi meidät pöytään. Rapujuhliin 
osallistui paikallisten JC:iden ja heidän seuralais-
ten lisäksi myös vahvistus Kuopion kamarista, 
PRES Joonas Hämäläinen. Ravut lisukkeineen oli 
pöytään kattanut Amica-ravintola henkilökunti-
neen. Perinteisiin rapujuhliin kuuluu, että rapu-
jen syömiseen opastetaan melkein ”kädestä pi-
täen”. Tänä vuonna IPP Liina huolehti siitä, että 
jokainen onnistuu oikeaoppisesti käsittelemään 
ja syömään ravun. Opastus totisesti oli tarpeen, 
sillä kerran vuodessa nautittava herkku vaatii 
mieleen palauttamisen ja oikean tavan käyt-
tää terävää rapuveistä. Rapujen ja paahtoleivän 

lisukkeena nautimme Hermannin viinitilan erin-
omaisia Mezihiisi- ja Vertti-snapseja. LOM Arttu 
esitteli asiantuntevasti tarjolla olleita Hermannin 
viinitilan mesimarjasta ja lakasta valmistettuja 
viinoja, jotka sopivat maultaan tarjottavaksi juuri 
rapujen kanssa. Rapujen lisäksi nautimme karit-
san paistia lisukkeineen ja ruokakokonaisuuden 
kruunasi jälkiruoka, joka täytti viimeisenkin vat-
sansopukan juuri sopivasti. 

Yhteiseen ilonpitoon kuului myös perintei-
set rapujuhliin soveltuvat laulut, joita lauloimme 
yhdessä aina lauluvihkon viimeiseen lauluun 

Syyskuun alun tummuvana ja lämpöisenä lauantai-iltana kokoontui joukko JC:itä ja heidän 
seuralaisiaan Joensuun Yliopiston Aura-ravintolaan perinteeksi muodostuneeseen rapujuhlaan. 

asti. Tunnetusti myös alueen D-laulua laulettiin 
useampaan otteeseen. Mikä siinä lieneekään, 
että illan myötä laulu raikui ja kuului aina ulos 
saakka... :)  Illan vaihtuessa yöksi suuntasimme 
kaupungin toiselle laidalle, joen yli Hiluun, jossa 
meno jatkui hilpeänä yhdessäolona. Rapujuh-
lissa oli mukavan letkeä tunnelma, ystäviä oli 
ilo tavata ja useammassa keskustelussa sivuttiin 
illan onnistumista ja yhteistä tapahtumaa. Ensi 
vuonna siis uudestaan!

Marika Karttunen
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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

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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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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Miksi et kysyisi ensin meiltä?
grano.fi


