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päätoimittajalta
Hei kamarilaiset ja yhteistyökumppanit! 

Kesäkuun 1. päivä satoi lunta. Kohta sataa lunta. Niin se 

kesä taas meni. Huomaamatta. 

Mutta ei synkistellä, koska vuoden kolmas Nasakka on 

jälleen edessämme, ja mielestäni lehti parantaa 

sisältöään kuin sika juoksuaan. 

Aikamoinen muutosten kesä on ollut, mutta niin vain 

eteenpäin mennään. Välillä nukutaan ja taas mennään 

eteenpäin, kuten Juti taannoin asian ilmaisi. 

Tällä kertaa puheenvuoron saa hallituslaisten lisäksi 

perutun Hävikkisota-projektin yhteistyökumppani ResQ 

Club, joka avaa hävikin merkitystä ja palvelunsa 

toimintaa. 

Myös rahastonhoitaja, TREAS, Jani Kuokkanen kertoo

omasta tehtävästään ja lisääntyneestä vastuustaan 

virkaatekevänä DP:nä. Huom! DP ei viittaa tässä 

yhteydessä tuplapenetraatioon vaan deputy 

presidentiin. 

Lisäksi mukana on paljon pyydetty koejäsenen esittely. 

Muutamalta koejäseneltä tämä jäi tekemättä, mutta 

vielä seuraavassa ja vuoden viimeisessä Nasakassa ehtii 

paikkaamaan erheen. 

Kaiken kaikkiaan tiukkaa tavaraa taas. 

Tuomas, LIO 2017 
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pressan terveiset

 Kesän aikana ollaan koettu muutoksia niin hallituksen kokoonpanossa kuin projekteissa. 

Hävikkisota-projekti piti pakon sanelemana siirtää ensi vuoden puolelle. Tiedän, että tietyt 

henkilöt ovat tehneet ison määrän töitä projektin eteen ja viime hetken peruutus syö rotan lailla. 

Mutta tähänkin sopeudumme, teemme ensi vuonna projektin suurempana ja parempana. 

Olemme myös yrittäneet miettiä päämme puhki, miten saamme hallituksen ulkopuoliset 

kamarilaiset aktivoitua toimintaan. Olemmekin suunnitelleet ja järjestäneet paikallisesti matalan 

kynnyksen tapahtumia, joihin on helppo lähteä mukaan. Otan mielelläni vastaan jäseniltä ja 

koejäseniltä ehdotuksia tapahtumista ja niiden sisällöistä, koska viime kädessä ihmiset tekevät 

tapahtuman. 

Syksystä alkaakin loppurutistus tälle kaudelle, jossa kohokohtina ovat meidän järjestämä 

hallitusakatemia ja Turun kansallinen kokous. 

Ja muistakaa ottaa osaa 23.9 järjestettävään 12 Bar Challengeen, 

joka on pilottihankkeena jo keväällä testattu. 

Kaboooooom! 

ANTTI LAJUNEN

PJ JNKK 2017

PUH.  0400 863 353

ANTTI.LAJUNEN@HARTIKAINEN.COM
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Tiesitkö, että jos ruokahävikki olisi maa, olisivat sen kasvihuonepäästöt maailman kolmanneksi 

suurimmat heti Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen. Arvioiden mukaan maapallon kaikesta vuosittain 

tuotetusta ruuasta menee hukkaan 1,3 miljardia tonnia. Suomessa hävikkiä syntyy vuodessa 

yhteensä 24 kiloa per kuluttaja, ja ravintola-alalla hävikiksi päätyy arviolta noin viidennes 

kaikesta ruuasta. 

Viimeisten vuosien aikana ruokahävikkiin on alettu kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota, ja 

sen ympärille on alkanut syntyä erilaisia innovaatioita. Yksi näistä innovaatioista on Helsingissä 

vuoden 2015 loppupuolella perustettu ResQ Club. 

ResQ on sovellus, jonka idea on varsin yksinkertainen. Ravintolat, kahvilat ja leipomot ilmoittavat 

ylijäämäruokansa, kuten esimerkiksi lounastarjoilusta ylijääneet annokset palveluun. Palveluun 

rekisteröitynyt asiakas saa ilmoituksia sovellukseensa, kun tarjouksia ilmestyy hänen 

määrittelemälleen lähialueelle. Ruoka ostetaan suoraan sovelluksessa, ja se noudetaan 

ravintolasta ravintolan ilmoittamaan viimeiseen hakuaikaan mennessä. Koska ruuat ovat 

tarjoiluylijäämää, myydään ne palvelussa alennettuun hintaan, joka on useimmiten 30–60 % 

alkuperäisestä hinnasta.
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ResQ muuttaa ruokahävikin mahdollisuudeksi

Kirjoittaja: Meri-Helene Mikkola, Community Manager @ ResQ Club



Palvelu lanseerattiin viime vuoden tammikuussa Helsingissä, ja se sai heti lämpimän vastaanoton. 

Kysyntää edulliseen hintaan myytävälle ravintolaruualle oli paljon, ja tästä syystä yritykseen 

palkattiin pian lanseerauksen jälkeen uusia työntekijöitä rakentamaan palvelua. Palvelu on 1,5 

vuoden olemassaolonsa aikana kasvanut ja kehittynyt nopeasti, ja helsinkiläislähtöinen startup 

onkin kasvanut useammassa maassa toimivaksi noin 40 ihmistä työllistäväksi kansainväliseksi

yritykseksi. Suomessa ResQ on aktiivinen tällä hetkellä noin 15 kaupungissa. Joensuuhun palvelu 

rantautui kesäkuun alussa. Palveluun on rekisteröitynyt tähän mennessä yli 170 000 käyttäjää, ja 

annoksia on pelastettu yli 300 000 kappaletta. 

ResQ:n voi sanoa olevan win-win-win -tilanne. Ravintolat eivät joudu heittämään pois jo 

valmistamaansa ruokaa, vaan he saavat mahdollisuuden saada siitä lisätuloja. Lisäksi palvelu tuo 

ravintoloille näkyvyyttä uusien asiakkaiden parissa, ja auttaa samalla vahvistamaan 

vastuullisempaa brändi-imagoa. Kuluttajille palvelu tarjoaa helpon, vastuullisen ja edullisen 

tavan kokeilla eri ravintoloita. Hävikin vähentäminen on myös ympäristöteko, sillä 

ruuanvalmistuksen aiheuttamat CO2-päästöt eivät ole pelastettujen annosten tapauksessa 

syntyneet turhaan. 

Olit sitten hyvän ravintolaruuan arvostaja, kulutuspäätöstesi vastuullisuutta pohtiva kuluttaja tai 

edullisen ruuan ystävä, on ResQ kokeilemisen arvoinen palvelu. ResQ-sovelluksen saat ladattua 

Android- tai iOS-laitteille, ja sitä voi käyttää myös internetissä osoitteessa: https://resq- 

club.com/app/ 
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Tehdä hommia verenmaku suussa. No siis hyi. Tehdä hommia tukka putkella. Parempi. 

Kun meidän tämän vuoden LIO Tuomas kertoi, että minun pitäisi kirjoittaa tulevaan Nasakkaan, 

oli reaktioni alkuun rehellisesti sanottuna vähän tuon ensimmäisen sanonnan kaltainen. Aihekin oli 

täysin hakusessa. Rennolta kesälomalta paluu takaisin töihin vaati taas hieman sisäistä 

tsemppausta ja positiivista asennetta, ja niinpä tuo hirveä raudalta maistuva sanonta pomppasi 

jostain mieleeni. Joten päätinkin tarttua aiheeseen. 

Meillä on firmassamme palaveripöydässä tullut parisen kertaa kiivasta keskustelua kyseisistä 

sanonnoista. En tiedä onko tämä sukupolvien välinen juttu, mutta itselle se, että töitä tehdään 

verenmaku suussa kuulostaa hirveältä pakkopullalta ja täysin epämotivoivalta touhulta. 

Vanhempi sukupolvi (ainakin meidän talossa) näyttäisi taas kokevan verenmaku suussa 

työskentelyn vain tarkoittavan kovaa työtä ja ahkeraa tekemistä. 

Liekö omaan negatiiviseen suhtautumiseen tuota veristä kielikuvaa kohtaan vaikuttavat muistot 

yläasteelta, kun liikuntatunnilla testattiin kuinka nopeasti kukin juoksi koulumme läheisen 

pururadan lenkin. Ensin mentiin tukka putkella ja sitten maalissa totisesti maistui veri suussa. 

Eihän sitä nyt kilpailuhenkinen ihminen muuta voi kuin kipittää niin, että keuhkoja korventaa ja 

yrjö kolkuttelee.
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YouCanDoIt 

YouCanDoIt 

YouCanDoIt
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Loppujen lopuksi nämä ovat makuasioita, ja eihän kaikille käy kuten minulle ja välittömästi nouse 

karvat pystyyn ja elin otsaan, kun töitä kehotetaan tekemään verenmaku suussa. Motivaation 

ollessa kuitenkin kiistaton tekijä työtehossa ja –innokkuudessa itse liputtaisin enemmän Tukka 

putkella –kaltaisen sanonnan perään, jonka ainakin itse koen verenmakua neutraalimmaksi. 

Työntekijöiden, työkavereiden ja itsensä motivoinnin kannalta olisikin hyvä koittaa kääntää 

virtakytkin päässä siihen asentoon, joka ihan niillä pieniltäkin tuntuvilla sanavalinnoilla ja 

lausahduksilla viljelee asennetta YouCanDoItYouCanDoItYouCanDoIt. 

V*ttuMitäP*skaaV*ttuMitäP*skaaV*ttuMitäP*skaa –asennoituminen kun harvemmin auttaa 

pääsemään kunnialla maaliin. 

Nyt kun kesä (ja ne kesälomat) alkaa pikku hiljaa olla taputeltu ja syksy jo antaa merkkejä 

lähenemisestään, saattaa mieliala helposti painua syysillan tavoin pimeän puolelle. 

Allekirjoittaneella ainakin jatkuva pimeys saa ajoittain päivät tuntumaan pururadan lenkiltä. Ei 

tosin vauhdin, vaan suuhun jäävän maun osalta. Tällöin sitä tarvitseekin muistutella itselle, että

kytkin oikeaan asentoon ja asenne kuntoon. Siltikin, vaikka Tuomas muistuttelisi tulevasta 

deadlinesta ja sinulla ei pyöri päässä muuta jutunjuonta kuin Lajusen PISTOL-huudot ja 

kokousmatkoilla kaikille tutuiksi tulleet Taposen käsittämättömän pitkäkestoiset 

pukeutumisrituaalit. 

Ja loppujen lopuksi tämä kirjoitushomma menikin yllättävän rivakkaasti, jopa melkein tukka 

putkella. 

Motivoitunutta syksyä kaikille! 

Suvi Hassinen, SECY 

Ps. YouCanDoItYouCanDoItYouCanDoIt



10 

KIRSTUNVARTIJAN 
TERVEHDYS 

Tänä vuonna olen päässyt tekemään Joensuun Nuorkauppakamarissa rahastonhoitajan tehtäviä. 

Tehtäviin kuuluu kamarin postin seuraaminen, laskutukset ja budjetin seuranta. Vuosi on kulunut 

nopeasti ja tehtävistä olen selvinnyt mielestäni hyvin. 

Tämä vuosi ei tietenkään vielä ole lopussa ja tehtävät kuuluu huolehtia vuoden loppuun asti. 

Vuosi toi kuluessaan myös aika paljon uusia tuulia ja asioita, mitä en vielä vähän aikaa sitten 

osannut odottaa. Kamarin Dp:n sivuun jääminen avasi minulle ison oven. Nyt olen myös virkaa 

tekevä Dp tämän loppuvuoden ja näin ollen kannan korteni kekoon myös näiden tehtävien 

osalta. Dp tarkoittaa tietysti myös pressaputkea ja tähän suostuin lahjonnan, kiristämisen ja 

pienen pakottamisen jälkeen iloisin mielin. Olen siis ehdokkaana ensi vuoden pressan virkaan. 

Isot saappaat on siis tulossa, jos kaikki menee niin hyvin ja minut valitaan virkaan syyskuussa 

pidettävässä vaalikokouksessa. Olen tietysti jonkun verran jo miettinyt ensi vuoden rakennetta ja

miten se tulisi toteutumaan. Tehdään pari koulutusjuttua, tarjotaan koejäsenille paljon uutta ja 

tehdään pari isompaa proggista, mistä saadaan tulosta myös kamarin kassaan.
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Näkisin, että Joensuun nuorkauppakamarissa ollaan myös murrosvaiheessa, kun seesteinen 

seitkytluku siirtyy alta pois ja kultainen kasari astelee puikkoihin. Muutoksen tuulet puhaltavat 

myös sillä saralla. Tehdään suunnitelma pitkäjänteiseen kamaritoimintaan strategian 

kirkastamisen avulla. Tavoitteenani olisi saada kamarilaiset osallistumaan kokouksiin ja muihin 

kamarin tapahtumiin. Siitä ideasta kuullaan varmasti vielä tämän syksyn aika lisää. 

Perinteitä en halua myöskään unohtaa. Vappusitsit ja rapujuhlat tullaan juhlimaan koko kamarin 

voimin. Muutos ei ole pahasta, vaan se avaa paljon uutta. Olkoon ensi vuosi meille kaikille upea 

seikkailu. Aloitetaan seikkailu Joensuun nuorkauppakamarin järjestämässä hallitusakatemian 

ihmemaassa tämän vuoden marraskuussa, jonka gaalaan kaikki koejäsenet, jäsenet, 

kunniajäsenet ja senaattorit ovat tervetulleita. 

Ystävällisin terveisin Treas / Dp Jani Kuokkanen



Projektitiimi koostuu käsittämättömän monipuolisesta joukosta kamariosaajia ympäri Suomea. 

Projektipäällikkönä toimii Tuula Sillanpää, joka on luotsannut joukkojaan erittäin esimerkillisesti ja 

tarmokkaasti. Projektitiimiläisten esittelyitä löytyy projektin edetessä Finland Youth Forumin 

some-kanavista. Koska muutos on ainoa pysyvä asia, myös allekirjoittaneen toimenkuva hyppäsi 

taustahäärääjästä viestinnän puolelle, joka tarkoitti sitä, että tyttö heitettiin projektissa suoraan 

syvään päähän allasta. Mutta koska Joensuunkin kamarissa korostetaan 

#mahdottomiakokemuksia ja #itsensäylittämistä, niin tartuin rohkeasti tilaisuuteen. 

Sitten itse projektiin. Finland Youth Forumin tarkoituksena on koota Suomen potentiaalisimmat 

nuoret yhteen Kakolan historialliseen lääninvankilaan. Forum toteutetaan Kakolan selliosastolla, 

13.10.2017 klo 12-16. Ennen tapahtumaa järjestetään verkostoitumislounas. 

Forumin osallistujat pääsevät jättämään kädenjälkensä maailmanlaajuisiin kestävän kehityksen 

haasteisiin. Pelin tuotoksena pyritään luomaan ratkaisun avaimia niin mukaan lähteneiden 

innovatiivisten yritysten haasteisiin kuin maailmanlaajuisiin YK:n kehitystavoitteisiin. Tämä 

toteutetaan käytännössä siten, että vankilan selleihin rakentuu erilaisia teemahuoneita 

haasteiden ympärille. Uudenlaiset ideat ja ratkaisut käsillä olevaan haasteeseen kirjoitetaan 

sellien seiniin ja näin päästään siirtymään jälleen seuraavaan selliin ja haasteeseen. Pelin 

päättyessä tiimit kokoontuvat vankilan kirkkoon, jossa kaikkien sellien tuotokset ovat kootusti 

nähtävillä.
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Erittäin ahkera ja iloinen 

projektitiimi on työstänyt 

kevään ja kesän aikana 

SNKK:n projektia nimeltä 

Finland Youth Forum.Finland Youth 
Forum 



Osallistuja saa tapahtumasta ainutkertaisen kokemuksen, jossa yhdistyy luovan 

ongelmanratkaisun ylimmät tasot höystettynä ripauksella ahdistuneisuutta, innostuneisuutta

sekä valtavan määrän endorfiiniä joka syntyy omasta konkreettisesta panoksesta tulevaisuuden 

hyväksi. Vankilan kirkon loppu-urkujen soidessa olo on taatusti merkittävällä tavalla erilainen 

kuin koskaan aiemmin.

Lisätietoja tapahtumasta löytyy osoitteesta www.finlandyouthforum.fi tai allekirjoittaneelta. 

Ilmoittautuminen tapahtumaan löytyy osoitteesta: 

https://www.lyyti.fi/reg/finlandyouthforum. 

Muistattehan siis rekkaroitua Kiss My Bussiness- kokoukseen SEKÄ Finland Youth 

Forumiin (tapahtuma on maksuton, paikkoja on rajoitetusti). 

Terveisin: 

Tiina Mikkonen, MC / JNKK
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JNKK:n

Kesäolympialaiset
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JNKK:n perinteiset kesäolympialaiset käytiin 29.7.2017. Lajeiksi oli valittu frisbeegolf 

Kirkkopuiston kentällä, minigolf Kuntokeitaalla sekä tietovisa JetSetin lauteilla. Voitosta sai 5 

pistettä, 2. sijasta 3 p. ja 3. sijasta 1 p. Alla tulokset. 

Tulokset: 

Frisbeegolf: 1. Lajunen 2. Tuomas 3. Suvi 

Minigolf: 1. Mikko 2. Tuomas 3. Anu 

Tietovisa: 1. Tuomas / Mikko 3. Lajunen (Keskeytetty; jatkoajalla Tuomas ja Mikko tilanteessa 2-2)

Voittajaa ei saatu julistettua tietovisan epäselvän jatkoajan suhteen. Myöskään tapahtuman 

jälkeisessä hallituksen kokouksessa emme saaneet asiaan selvyyttä. Tietovisan ja 

olympiavoittajan suhteen asia on jatkokäsittelyssä. Tilanne kärjen osalta ennen tietovisaa: 

Tuomas 6p, Lajunen 5p, Mikko 5p. 



Moro, 

olen Jarkko Peiponen, iältäni 30-vuotta ja Joensuun 

nuorkauppakamarin koejäsen vuosimallia 2017. 

Liityin kamariin alkuvuodesta työtovereideni 

suosituksesta ja kiinnostuksesta verkostoitumaan 

alueen nuorten osaajien kanssa. Kamaritoiminnassa 

keskeisin tavoitteeni on kehittyä johtajana ja 

verkostoitua samnahenkisten ihmisten kanssa. 

Työskentelen projektipäällikkönä Joensuun Seudun 

Kehittämisyhtiö Josekissa ja opiskelen työn ohella 

Kareliassa johtamisen ja liiketoimintaosaamisen 

YAMK-tutkintoa.

Koejäsenten esittely 
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Moi, 

olen Emilia Lammi, 25-vuotias parturi-kampaaja 

Joensuusta. Työskelenten vuokratuolilla parturi- 

kampaamo Ykköspaikassa. Opetan myös Joensuun 

kansalaisopistolla. 

Liityin kummieni inspiroimana toimintaan, kun olen 

sivusta seurannut miten paljon kamaritoiminta on 

heille tuonut. Näitä samoja asoita lähdin myös itse 

hakemaan eli  muun muassa uusia ystäviä ja 

kontakteja sekä mahdollisuuden kehittää itseään.
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