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Päätoimittajan palsta

Vuosi paketissa

Vilja Ndiwalana, tiedottaja
Joensuun Nuorkauppakamari ry

Vuosi 2014 on paketissa. Kamarissamme on 
tapahtunut paljon viimeisen vuosineljännek-
sen aikana. Uusi hallitus on valittu ja on ollut 
ilo katsoa, miten uuden hallituksen jäsenistä 
sekä uusista rivijäsenistä on löytynyt aktiivisia 
projektipäälliköitä mm. Tuottava Idea ja Nuori 
Johtajuus projekteihin. Tässä numerossa juttua 
kummastakin projektista.

Kamarimme oli sankoin joukoin edustettuna 
lokakuisessa ELE2014 Suomen Nuorkauppaka-
marit ry:n vaalikokouksessa Helsingissä. Koko-
uksessa saimme uuden senaattorin kamariim-
me - onnea senaattori Teemu Purmoselle tästä 
saavutuksesta! Kamarimme hallituksenvaihto 
sujui vauhdikkaasti Mercedes-Benz koeajojen 
siivittämänä Autotalo E.Hartikainen Oy:n isän-

nöimänä. Perinteeksi muodostuneella Joulupuu 
-projektilla tuotimme varmasti paljon iloa mo-
nelle lapselle ja nuorelle - lahjoja kertyi paket-
tiautollinen. Kamarivuotemme huipentui joka-
vuotiseen Kuusijuhlaan, jossa uusi pressamme 
Liina Matveinen kohotti pressan maljan tuleval-
le vuodelle. Onnea ja menestystä Liinalle sekä 
uudelle hallitukselle.

Kiitokset kaikille yhteistyöstä kuluneen vuoden 
aikana. Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 
2015!

A 160 CDI, autoveroton hinta alk. 22 850 € + arv. autovero 4 125,97 € + toim.kulut 600 € = 27 575,97 €. 
Vapaa autoetu alk. 615 €/kk, käyttöetu alk. 435 €/kk. CO2-päästöt 98 g/km, EU-keskikulutus 3,8 l/100 km.  
Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 24 €/kk. Kuvan auto lisävarustein.
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Mercedes-Benz myynti:
Esa Kinnunen 0400 543 088
Antti Lajunen 0400 863 353

Pamilonkatu 31, JOENSUU
Ma-pe 9-17, la 10-14.
www.hartikainen.com

A-sarja. 
Suomessa valmistettu. 

Ei mitään vanhaa. Ajettavuus, urheilullisuus ja turvallisuus 
luokkansa kärkeä – kuin myös taloudellisuus:  
alk. 3,6 l/100 km ja 92 g/km.

Alk. 27 576 €
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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: JCI Helsinki
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.

Joensuun Nuorkauppakamari ry
Nuorten johtajien ja yrittäjien 
kansainvälinen verkosto

On aika vetää yhteen vuoden tapahtumia ja ih-
metellä sitä samaa asiaa kuin monet aikaisem-
mat puheenjohtajat – Mihin tämä vuosi oikein 
katosi…? 

Kun puheenjohtajavuoteni oli alkamassa, kes-
kustelin useiden aikaisempien vuosien teki-
jöiden kanssa tulevasta vuodesta ja aina jos-
sain vaiheessa keskustelua sain muistutuksen 
”vuosi on lyhyt aika, käytä se tehokkaasti”.. 12 
kuukautta, 365 vuorokautta, 8760 tuntia… Kyl-
lä tuossa ehtii vaikka mitä. Ja paljon tehtiinkin 
asioita paikallisesti, kansallisesti ja kansainvä-
lisesti. Joensuun Nuorkauppakamarin edustus 
oli paikalla kaikissa alueellisissa, kansallisissa 
sekä kansainvälisissä kokouksissa. Teimme 
paikallisesti useita yhteiskunnallisia projekteja, 
kuten Nuori Menestyjä, Tuottava Idea, Joulupuu 
sekä Päivä Johtajana -projektit. Vaikka kaikissa 
projekteissa jäsenemme osoittivat jälleen hie-
noa omistautumista projekteille, haluan nostaa 
noista esille erityisesti kaksi viimeksi mainittua:

Päivä Johtajana: Tämä projekti oli hieno esi-
merkki yhteistyön voimasta, jota tehtiin Kiteen 
Nuorkauppakamarin kanssa. Projektipäällikkö-
nä toimi Mari Tarvainen, joka sitkeydellään ja 
verkostojemme avulla sai paikalliset työnan-
tajat hyppäämään projektiin mukaan ja tarjo-
amaan kymmenille nuorille mahdollisuuden 
tutustua yritysjohtamisen ihmeelliseen maail-
maan. Kansallisesti projekti sai mahtavan nä-
kyvyyden, kun MTV3 Seitsemän Uutiset tekivät 
jutun Päivä Johtajana -päivän tapahtumista 
meidän alueella.  

Joulupuu: Tämä projekti oli myös hieno esi-
merkki yhteistyön voimasta, jossa kamarimme 

jäsenet hienolla organisoinnilla ja omistautu-
misella veivät projektin haasteellisessa aika-
taulussa läpi erittäin onnistuneesti Joulupuu 
-projektin suojelijan E. Hartikainen Oy:n myötä-
vaikutuksella. ”Vitollinen paketteja” oli keräyk-
sen saldo. Ja niitähän mahtuu MB Vitoon satoja 
ja satoja. 

Vuoden alkuun sisältyi paljon tapaamisia jäsen-
ten kanssa, toiminnan strategista suunnittelua 
ja toteuttamista. Maailma ei ole koskaan val-
mis, eikä myöskään kamaritoiminta ole koskaan 
itsestäänselvyys. Vaaditaan jatkuvaa kehittä-
mistä, aallon harjalla oloa ja jatkuvaa ympäröi-
vän yhteiskunnan tapahtumien seuraamista. 
Haluamme vaikuttaa positiivisesti yhteiskun-
taa samalla kehittäen itseämme paremmaksi 
johtajaksi, aktiiviseksi tekijäksi, ihmiseksi. Näi-
den ajatusten siivittämänä kehitimme yhdessä 
vuoden aikana kaksi uutta tapahtumaa, joilla 
tulee olemaan varmasti positiivinen vaikutus 
Joensuun elinkeinoelämään sekä kansalaisten 
aktiivisuuteen. Mutta niistä kuulette lisää vuo-
den 2015 alussa. 

Mutta SummaSummarum: Tuleva roolini on 
2015 hallituksessa toimia tukena uudelle hal-
litukselle ja sen lupaan myös toteuttaa. Ensi 
vuoden tekijät on siis valittu kamariimme vie-
mään asioita edelleen eteenpäin ja luottavaisin 
mielin voin vain todeta yhteisesti tulevan vuo-
den tekijöille: ”Vuosi on lyhyt aika, käyttäkää 
se tehokkaasti”

Vuodesta kaikkia jäseniä ja yhteistyökumppa-
neitamme kiittäen, 

Miika Natunen, PRES 2014

Puheenjohtajalta
Vuosi on lyhyt aika…
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Joensuun Nuorkauppakamarin vaalikokous pi-
dettiin 1.10.2014 Joensuun Tiedepuistossa Pro-
cess Genius Oy:n tiloissa. Kokouksen alkajai-
siksi Process Genius Oy:n toimitusjohtaja Jani 
Akkila esitteli meille yrityksensä toimintaa ja 
pääsimme tutustumaan  Process Geniuksen 
innovatiivisen PGtool myynnin ja markkinoin-
nin työkaluun, minkä Joensuun Nuorkaup-
pakamari valitsi Vuoden Tuottavaksi Ideaksi 
aikaisemmin syksyllä. Kokouksessa saimme 
neljä uutta varsinaista jäsentä: Jani Akkilan, 
Janne Krohnsin, Arttu Taposen ja Elisa Rau-

Matveisen tukena ja oikeana kätenä yhteis-
työkumppanuuksien hankinnassa. PRESsamme 
Liina puolestaan lupasi uusia kamariprojekteja 
ja tapahtumia, joka edesauttavat kamarilais-
temme tapaamisia. Hän painotti, että meidän 
kamarilaisten on tunnettava toisemme hyvin ja 
lupasi myös herätellä ensi vuonna kamarimme 
"uupuneita kukkoja"! Ehkäpä tiukin vaalitaisto 
käytiin INT/IND:in virasta Ilkka Kosken ja Teemu 
Ahtosen välillä. Kummatkin jäsenet olivat erit-
täin vahvoja ja varteenotettavia ehdokkaita, jo-
ten valinta suoritettiin suljetulla äänestyksellä. 
Kuopion kamarista Joensuun kamariin siirtynyt 
Ilkka Koski nappasi äänienemmistön ja vuoden 

man. Asioita, joita upouudet jäsenemme odot-
tavat innolla ovat mm. koulutukset, projektit ja 
esiintymisvarmuuden lisääminen ja jopa kan-
sainvälisissä viroissa toimiminen. Tavoitteita 
on hyvä olla. 

Subwayn virkokkeista nauttien saimme kuulla 
jännittäviä vaalipuheita siirtyessämme äänes-
tämään tulevan vuoden hallitusta. Tuleva DP/
COM Mikko Karttunen lupasi vaalipuheessaan 
sopivan combon koulutuksia, projekteja, haus-
kanpitoa. Hän lupasi myös toimia PRES Liina 

2014 hallituksessa TREASin virassa toiminut Ah-
tonen joutui tyytymään rivijäsenen paikkaan.  
Samassa kokouksessa varsinaisen jäsenyyden 
saaneet Arttu Taponen ja Elisa Rauma lähtivät 
rohkeasti mukaan tulevaan hallitukseen SECY:n 
ja LIO:n tehtäviin. Lisäksi Antti Lajunen aktivoi-
tui reippaasti mukaan LOM:in virkaan sekä Jani 
Kuokkanen MC:n tehtävään. IPP:nä toimii Miika 
Natunen. Lue lisää hallituksen kokoonpanosta 
Hallitus 2015 esittely -osiosta.

Vilja Ndiwalana
tiedottaja, Joensuun Nuorkauppakamari ry

Uuden varsinaiset jäsenet: Jani Akkila, Janne Krohns, Elisa Rauma ja Arttu Taponen

Hallitus 2015: Janne Krohns, Miika Natunen, Mikko Karttunen, Liina Matveinen, Antti 
Lajunen, Elisa Rauma, Arttu Taponen ja Ilkka Koski. Kuvasta puuttuu Jani Kuokkanen

Vaalikokouksessa 
uutta intoa hallitukseen

kuvaaja Vilja Ndiwalana
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Hallitus 2015

Arttu Taponen, SECY

Sparrailen työkseni startuppeja ja pyrin kehittämään Itä-Suomen yrittäjyysilmapiiriä parem-
paan suuntaan. Yleisesti pyörin erityisesti aloittavien yrittäjien ja yrittäjyyttä suunnittelevien 
parissa. Lisäksi olen mukana alkoholibisneksessä suomalaisen marjaviinin ja luostariviskin 
puolestapuhujana. Yhdistystoiminnasta kokemusta on kertynyt parista eri hallitustoimesta 
ja pyrkimyksenäni ensi vuonna onkin omalta osaltani lähentää yhteistyötä JNKK:n ja muiden 
samanhenkisten toimijoiden kanssa.

Hallitustyö kiinnosti heti JC-hommiin mukaan lähdettyäni ja syyskokouksessa koejäsenyyden 
taakan vierähtäessä harteilta ilmoittauduin SECY:n rooliin. Miika minua värvätessään sanoi 
tämän olevan ennen kaikkea oppimispaikka ja koska paperihommat ovat aina tuntuneet 
minusta hankalilta ja epämieluisilta; mikäpä olisikaan hallitusuralle parempi paikka aloittaa! 
Epämukavuusalueella ollaan, vahvasti ;-) 

Hallituksessa aion auttaa muita tekijöitä parhaan kykyni mukaan erityisesti koulutusten ja 
tilaisuuksien järjestelyissä sekä kiinnittää erityisesti huomiota yhteistyökumppanuuksien 
myyntiin. Ensi vuoden hallitukselta odotan tekevää otetta ja asennetta! JNKK2015 olkoon 
vuosien vuosi; osaamisen ja sisältöjen kautta!

Tervehdys jälleen kaikille tutuille ja tutuiksi tuleville. Olen Miika Natunen, vuoden 2014 pu-
heenjohtaja ja vuonna 2015 roolini hallituksessa on IPP. Asustelen Kontiolahden Lehmossa ja 
työskentelen omassa yrityksessäni Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy:ssä toimitusjohta-
jana. Yritykseni tutkii ja ratkaisee kiinteistöjen rakennusteknisiä ja sisäilmaongelmia. Harras-
tukset ovat viime vuosina painottuneet lähinnä järjestötoimintaan, joskin mukaan sovittelen 
aina ajoittain jotain liikunnan näköistä toimintaa. 

Vuoden 2015 hallituksessa olen mukana automaattisesti ja toimenkuvani on pääasiassa toi-
mia istuvan hallituksen tukena. Ensi vuodelle otan hoitaakseni myös muita tehtäviä, kuten 
koejäsenasiat ja kummitoiminnan, sekä olen mukana yhteistyökumppanuus- ja strategia-
työryhmässä.

Nähdään! 

Miika Natunen, IPP eli 
Immediate Past President 
eli Aiemman vuoden puheenjohtaja
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Elisa Rauma, LIO

Jani Kuokkanen, MC

Olen Elisa Rauma 24-vuotias yrittäjä. Valmistuin kesäkuussa 2014 medianomiksi ja perustin 
1.6.2014 yrityksen nimeltään Punapanda oy:n, joka tekee mediatuotantoja kuten mainosvi-
deoita, graafista suunnittelua sekä animaatiovideoita ja myös suurempia tekstiilisuunnittelu/
toteutus -keissejä. Lisäksi perustin Punapandan alle aputoiminimeksi vaatemerkkini Pelisa 
design:in. Asun Joensuussa yhdessä avopuolisoni Pekan ja koirani Romin kanssa. 

Harrastan kaikenlaista taiteilua (piirtäminen, maalaaminen, askartelu, ompeleminen), mu-
siikkia sekä videopelien pelaamista. Lähdin mukaan vasta muutama kuukausi sitten ja ei voi-
nut kuin ihailla järjestössä vallitsevaa energiaa, jolloin oli selkeää, että haluan päästä mukaan 
toimintaan! Olen ollut alusta asti aktiivisesti mukana ja näin ollen hallitukseen pyrkiminen 
ei tuntunut ollenkaan mahdottomalta ajatukselta. Etenkin kun sain muilta kannustusta, niin 
uskaltauduin mukaan uuteen hallitukseen. 

LIO:n tehtävät odottavat minua vuoden 2015 hallituksessa - aika jännittävää! Hallituksessa 
pyrin vaikuttamaan tuomalla positiivista energiaa ja tekemällä hommani hyvin. Vaalilupauk-
seni on: "Ilon kautta!". 

Olen Jani Kuokkanen ja vuoden 2015 MC. Ikä huitelee kolmenkympin paremmalla puolen ja 
kamarissa olen vaikuttanut noin kolme vuotta. MC:n pesti on ensimmäinen hallitusvirkani.

Työkseni pyöritän Underground Store firmaani Iso Myyn kauppakeskuksessa. Yritystyöni li-
säksi olen myös Elma-Koti Oy:n palkkalistoilla. Siellä työnkuvaani kuuluu kehitysvammaisten 
kanssa työskentely. Vapaa-aikani meneekin sitten harrastusten parissa ja niitähän riittää. 
Salibandy vie suurimman osan ajastani ja se on ehkä se päälaji. Käyn harrastamassa myös 
lukkopainia ja rygbya. Mistä sitten löydän aikaa tähän kaikkeen ja vielä kamarin hallitusviran 
hoitamiseen? Vastuut hoituu tarkalla suunnitelmalla: kun kellotetaan koko viikko, niin kyllä 
sitä aikaa löytyy. Tietenkin kaikessa on jouston varaa. Sitä tehdään, mikä milloinkin tuntuu 
hyvälle ja tärkeälle :)

Tulevana kautena olen mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia. Suurin vastuuni on Hilusta 
huolehtiminen ja sen viihtyvyyden kehittäminen. Hilu on jo aika toimiva, mutta esimerkiksi 
äänentoisto- ja musiikkilaitteet kaipaavat päivitystä. Tulen olemaan kamarilaisiin yhteydes-
sä, jotta voimme yhteistyöllä ideoida Hilun entistä paremmaksi ja mahdollisimman monen 
jäsenen tarpeisiin sopivaksi.

Hauskaa tulevaa ensi vuotta :)
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Janne Krohns, TREAS

Mikko Karttunen, DP/COM 
 

Työkseni pyöritän Krohnsoft nimistä IT-alan yritystä. Tällä hetkellä tarjoamme ohjelmointi- 
ja käytettävyyspalveluita yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Tavoitteena on tulevaisuudessa 
lanseerata myös omia ohjelmistoja ja palveluita, joita kehitämme parhaillaan. Kotona vietän 
aikaa vaimoni Ilonan ja meidän 3 kk vanhan Halla-tyttären kanssa. Halla on ollut kova oppi-
maan kaikkea uutta ensimmäisten kuukausiensa aikana, joten paljon ihmeteltävää isällä on 
riittänyt. 

Joensuun Nuorkauppakamarin toimintaan lähdin vuoden 2014 alkupuolella. Vuoden aikana 
olen vetänyt Vuoden Nuori Menestyjä ja Tuottava Idea -projekteja. Sain molemmissa loista-
van mahdollisuuden tutustua paikallisten yrittäjien toimintaan. Jäsenyyden sain vaalikokouk-
sessa 2014 ja samalla hain hallitukseen rahastonhoitajan (TREAS) virkaan. 

Olen kiinnostunut toimimaan projekteissamme sekä tukemaan muita niiden parissa. Tuleva-
na vuonna tavoitteenani on myös hankkia koulutuspätevyyksiä käytössä olevan ajan puit-
teissa. Tulevaisuudessa minulla on myös kiinnostusta ainakin kansallisiin tehtäviin ja miksei 
kansainvälisiinkin tehtäviin, kunhan meidän pienokainen ensiksi hieman kasvaa. 

Olen Karttusen Mikko ja toimin vuoden 2015 hallituksessa DP:nä eli varapuheenjohtajana. 
Tehtäväni on avustaa tämän vuoden pressaa hänen tehtävissään sekä valmistautua vuoden 
2016 puheenjohtajana toimimiseen.
 
Työkseni pyöritän pientä isännöitsijätoimistoa Joensuun torin laidalla. Tässä vaiheessa asus-
telen vaimon ja koiran kanssa Karsikossa, tosin muuttosuunnitelmia alkavalle vuodelle on. 
Aktiivisin harrastus on nyt ja varsinkin lähitulevaisuudessa nuorkauppakamaritoiminta, ja 
sen ohessa yritän harrastaa myös luonnossa liikkumista, laskettelua ja kaikkea, mikä on 
hauskaa hyvässä kaveriporukassa.
 
Olen toiminut kamarissa kahdessa eri hallitusvirassa ja keskeisessä roolissa kahdessa suu-
ressa projektissa. Näiden jälkeen koin, että vielä on päästävä tekemään jotain kokonaan uut-
ta, ja puheenjohtajaputken koin sellaiseksi. DP:nä pyrin vaikuttamaan siihen, että kamarin 
yhteistyökumppaniverkosto muodostuu sellaiseksi, että sen kanssa yhteistyössä pystym-
me järjestämään jäsenistöllemme hyödyllistä ja hauskaa toimintaa. Myös seuraavan vuoden 
suunnittelu ja ennakoivat tehtävät ovat luonnollisesti agendalla! Miulla on jotenkin vahva 
tuntuma, että tästä tulee huippu kamarivuosi!
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Илкка Коски, IND/INT 2015 
(Ilkka Koski)

Olen Ilkka Koski, 29-vuotias venäläislähtöinen, nykyisin joensuulainen mies.

Työskentelen myymäläpäällikkönä Rajala Pro Shop myymälässä. Tulen toimimaan tulevana 
vuonna Joensuun Nuorkauppakamarissa IND/INT (yksilö- ja kansanvälisyyslohko) -roolissa.

Olen sitä mieltä, että monialaisesti osaava kamarijoukkomme tarvitsee myös laaja-alaista 
koulutustarjontaa. Siksi aion tehdä kaikkeni, jotta tuleva vuosi olisi koulutustilaisuuksien 
puolesta mahdollisimman kiinnostava ja tarpeita vastaava. Toivon, että voimme tulevana 
vuonna laajentaa meidän kansainvälisiä suhteita uudelle tasolle. 

Suunnitelmissa on paljon - Toivottavasti päästään pian sanoista tekoihin. Uusi hallituksemme 
on hyvin vahva ja osaava. Jokainen meistä osaa työskennellä yksin ja omatoimisesti, mutta 
yhdessä koko kamarin voimiin olemme vahvempia ja pystymme paljon suurempiin tekoihin.

Onpas hassua kirjoittaa (jälleen) esittely itsestä!

Mutta olen Liina Matveinen vuoden 2015 Pres eli puheenjohtaja, perheellinen radioyrittä-
jä.Kamarivuosia on kivasti kertynyt ja samalla ikääkin sen verran, ettei enää kehtaa huu-
della. Tosin vielä pyöritään alle nelikymppisten sarjassa tovi. Joensuun Nuorkauppakama-
rissa hallitusvirkoja olen tehnyt pari ja nyt se kovin haaste edessä eli puheenjohtajuus.

Avaan vuoden 2015 kuvioita ja ajatuksia tarkemmin vuoden ensimmäisessä Nasakassa.
Mutta, jo nyt sydämelliset kiitokset luotamuksesta ja uskosta. Kamarissa on virtaa ja us-
koa uusiin tuuliin ja tältä pohjalta Joensuun Nuorkauppakamarin on hyvä aloittaa vuosi 
2015.

Liina Matveinen, PRES 2015
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Pidimme hallituksenvaihtokokouksen 
20.11.2014 E.Hartikaisen kokous- ja saunatilois-
sa. Paikalla oli kokonaisuudessaan uusi ja van-
ha hallitus. Iltaan sisältyi kokemusten vaihtoa 
hallitusten välillä ja keskustelua sekä suurem-
mista että pienemmistä tulevaisuuden visioista 
seuraaville hallituskausille. 

Ennen varsinaista kokousta kävimme ajamas-
sa Autotalo Hartikaisen Mercedes-Benz kalus-
ton läpi noin tunnin kestävällä koeajolenkillä. 

Hallituksen
vaihtokokous

Kamarilaiset pääsivät myös aidon AMG -auton 
makuun, kun paikalle oli kamaria varten tilattu 
MB CLS 63 AMG S 4-Matic. Tämän jälkeen seu-
rasimme yritysesittelyn E.Hartikainen Oy:stä. 

Kokouksen jälkeen halukkaat pääsivät sauno-
maan ja nauttimaan talon tarjoamia virvokkei-
ta.

Antti Lajunen LOM 2015
Joensuun Nuorkauppakamari ry

paikalle oli kamaria varten tilattu MB CLS 63 AMG S 4-Matic

Kamarilaiset pääsivät myös 
aidon AMG -auton makuun, 
kun paikalle oli kamaria var-
ten tilattu MB CLS 63 AMG S 
4-Matic.

Antti Lajunen, LOM

Olen Antti Lajunen 33v. Ammatikseni myyn Mercedes-Benz autoja Autotalo E. Hartikaisella Joen-
suussa. Perheeseeni kuuluu 3-vuotias poika. Nuorkauppakamari harrastuksen lisäksi harrastuksiini 
kuuluu urheilu kaikissa sen muodoissa sekä tietysti autot. Päätin aktivoitua vuoden 2015 hallituk-
seen LOM:in virkaan. 

Haluan virassani pitää kiinni vanhoista hyvistä käytännöistä, mutta kehittää myös uusia ennen 
kokemattomia tapahtumia. Pääsemme jossain vaiheessa tutustumaan Autotalo E. Hartikaisen toi-
mintaan yritysvierailun merkeissä. Henkilökohtaisesti odotan kasvua LOM:in tehtävän myötä mm. 
tapahtumien järjestämisessä ja ajanhallintataitojen tehostamisessa sekä haluan omalla tekemisel-
läni lisätä kamarimme aktiivisuutta.
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ELE2014 - 
Suomen Nuorkauppakamarit ry:n 
vaalikokous

Vaalikokousreissu alkoi puolenpäivän aikaan 
sateisessa Joensuussa, kun matkalaiset köm-
pivät käytössä olevaan minibussiin. Tiukan 
aikataulun vuoksi matkan aikana ei pysähdel-
ty paitsi pakollisten hankintojen takia. Päivän 
mittaan sää parani ja viikonlopun sää Helsin-
gissä suosi kokoustajia. Minibussi kurvasi So-
kos Hotel Presidentin pihaan klo 17.50, mikä oli 
helpotus sillä ensimmäiset tapaamiset alkoivat 
kymmenen minuuttia myöhemmin. 

Ilta alkoi ensikertalaisten osalta cocktail -ti-
laisuudella, jonka aikana esiteltiin kansallisiin 
tehtäviin ehdokkaina olevia henkilöitä sekä 
opetettiin tulkitsemaan toisen ihmisen kehon-
kieltä. Sillä välin kokouskonkarit valmistautuivat 
iltajuhlaan ja verkostoituivat tuttujensa kanssa. 

Perjantain burleski -henkisessä iltajuhlassa 
kamarimme oli edukseen. Viulukotelo heiluen 
pressamme johti gangsterit ja hienot leidit pöy-
tään, jossa tapasimme Kiteen porukkaa. Yh-

dessä kiteeläisten kanssa ilta pyörähti käyntiin 
vitsikkäissä tunnelmissa. Itse burleski -showta 
en nähnyt, koska baaritiski oli pöytämme ja la-
van välissä! 

Pitkin iltaa tutustuin uusiin ihmisiin ja kaikki 
vastaan tulevat ihmiset tuntuivat olevan alue 
D:n tai kansallisissa toimissa ensi vuonna - me 
ensikertalaiset olimmekin poikkeus. Illan aikana 
kävimme myös kansallisen varapresidenttieh-
dokkaan pakeilla. Huoneen koon ja ihmisryntä-
yksen takia jonoa riitti aina käytävän päähän 
asti. Pääosa porukasta jäi vielä juhlimaan, kun 
itse siirryin metrolla Helsingin Kivikossa sijait-
sevaan yöpaikkaani. 

Lauantai aamu alkoi varhain, kun edellisen illan 
innostamana suuntasin Finlandia-talolle kuun-
telemaan päivän luentotarjontaa. Finlandia-
talon puitteet toimivat hyvin luennoille. Vaikka 
luentopaikat olivat eläneet ohjelman kirjoi-
tushetkestä, oli opastus kohdillaan ja oikeiden 

paikkojen löytäminen onnistui suhteellisen 
mutkitta. Luentotarjonta oli kattava, jokaiselle 
löytyi jotain ja porukka hajaantui luennoille ta-
saisesti. 

Oma suosikkini oli Pohjoismaista ja Baltian 
maista vastuussa olevan varapressan Steven 
Wilsonin Impact Strategy -luento. Luennolla 
pohdittiin kamariprojektien suhdetta kestä-
vään johtamiseen, josta käytiin keskusteluja. 
Paikalla ollut saksalainen Horst Wenske esitti 
myös kiperiä kysymyksiä siitä, mitä kamaritoi-
minta oikeasti on, ketä olemme ja mitkä ovat 
tärkeimmät yhteistyötahomme.  

Luentojen jälkeen valmistauduimme iltagaa-
laan. Finlandia-talon puitteet olivat huikeat 
gaalan kaltaiselle juhlalle. Tilaa riitti kaikille ja 
talon historian pystyi aistimaan. Juhlajärjeste-
lyt toimivat hyvin. Bändi soitti ysäriklassikoita 
ja välipuheet sujuivat sutjakasti. Ainoastaan 
pääruoka petti odotukset. Tarjolla oli vain kaksi 

Janne Krohns
JC, TREAS 2015, Joensuun Nuorkauppakamari ry

vaihtoehtoa; kala- ja kasvisateriat. Kala-allergi-
sena lihansyöjänä olin pettynyt, ettei lihavaih-
toehtoa ollut tarjolla. Kasvisvaihtoehdon läm-
pimät osat olivat jo haaleita ja kaikki ainesosat 
uivat öljyssä. Kalasta sinänsä ihmiset tuntuivat 
olevan montaa mieltä. 

Yksi illan kohokohta oli uusien senaattoreiden 
julkistaminen. Samaan aikaan kun Joensuun 
Nuorkauppakamarin Teemu Purmoselle myön-
nettiin senaattorin arvo, pöytäämme kohosi 2,5 
metrinen pahvi-Teemu.  

Kaiken kaikkiaan reissusta jäi positiivinen mie-
likuva. Juhlat olivat hauskoja, tyylikkäitä ja oli 
mukava tutustua uusiin ihmisiin.  

Samaan aikaan kun Joensuun Nuorkauppakamarin 
Teemu Purmoselle myönnettiin senaattorin arvo, 
pöytäämme kohosi 2,5 metrinen pahvi-Teemu.  
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Saksalainen täsmällisyys
Suomalaisia osallistujia kokouksessa oli toista 
sataa ja tähän joukkoon liittyi myös Joensuun 
Nuorkauppakamarin edustus. Be better -henki 
oli aistittavissa heti Leipzigin lentokentän mat-
katavarahihnan läheisyydessä ensi hetkistä 
alkaen. Saksalaisen täsmällisyyden mukaisesti 
sain paljon nähneen reissulaukkuni olalle nope-
asti, ja koska oli kokouksen aloitusilta, suunnis-
timme vauhdikkaasti suoraan kokouspaikalle, 
jossa olikin Welcome night -seremoniat alka-
neet. 

Maailmankokous 
Leipzigissä 24.-29.11.2014

Ensihetket
Ensi hetkistä alkaen otimme verkostoitumis-
vaihteen päälle ja suunnistimme kohti tuhat-
päistä JCI-laumaa. Kokouksen sponsorina oli 
Budweiser Budvar, jonka avulla varmistimme, 
ettei nestehukka pääse yllättämään kesken il-
lan. Ja koska Saksassa oltiin, oli myös ruokatar-
joilun riittävyys varmistettu kera braatwustin ja 
hapankaalin. Tästä se alkaa.

Majoitus
Koska kokousmatkoilla yhtenä osana on myös 
elämysten hakeminen, hakeuduimme hyvin 
yksilölliseen yhteismajoitukseen Power Flower-
nimiseen….ööö…majataloon? 12 muun suoma-
laisen JCI -reissaajan kanssa. Tässä majoitukses-
sa hinta todellakin kohtasi laadun. Seurueemme 
yhteisöllisyyttä lisäsi erityisesti kerrossängyt 
sekä jonottaminen yhteisymmärryksessä huo-
neiston ainoaan vessaan tai suihkuun. Suihkussa 
käydessä tosin ei aina voinut olla varma, oliko 
suihkuun mennessä puhtaampi kuin poistulles-
sa. Ja jotta viihtyvyys olisi huipussaan, saimme 
nauttia joka yö viihteellisestä saksalaisesta mu-
siikista alakerran baariin karaokejärjestelmän ja 
Leipzigilaisten artistien avustamana. Fiiliksestä 
kertonee myös baarin aukioloaika, joka oli 19:00 
– 07:00 (tai niillä main..).  

Kokoushulinaa
Kokouksen päätapahtumapaikkana toimi The 
Congress Center Leipzig, jossa pääosa koulu-
tuksista ja tapahtumista järjestettiin. Täällä 
pääsimme tutustumaan useaan kerrokseen le-

vittäytyneeseen Trade Show -alueeseen. Tääl-
lä seurasimme myös aktiivisesti GA:ta (General 
Assembly) eli yleiskokousta sen ensi hetkillä.

Logistiikka
  
Kuten kaikki vastaavissa kokouksissa olleet tie-
tävät, eivät kokoukset ole pelkkää kouluttautu-
mista, vaikka siihen voi koukkuun jäädäkin. Vii-
kon ajalle oli järjestetty joka illalle erityyppiset 
kokoontumiset illanvieton merkeissä, joiden 
antiin halusimme luonnollisesti tutustua. Iltata-
pahtumat oli järjestetty eri puolilla kaupunkia, 
mutta hyvin toimivan julkisen liikenteen avulla 
pääsimme aina ajoissa perille. Global Village-, 
Japan-, Kanada- ja Bavarian -illat olivat hienoja 
kokemuksia ja tunnelma oli käsinkosketeltavaa.

Kulttuuri  
Myöskään kulttuuria ei sovi tällaisessa kau-
pungissa unohtaa. Varsinkin allekirjoittaneelle 
hieno rakennuskulttuuri miellytti silmää kovas-
ti. Varsinkin majoituspaikkamme maamerkkinä 
toiminut Peterkirche (rak. 1876-1886) herätti 
ihailua joka kerta ohi kulkiessa. Joulun ystäville 
oli myös kokemuksia valmiina, sillä jokavuotiset 
Joulumarkkinat avautuivat kokouksen toisena 
päivänä. Täällä oli sitä todellista ”Jouluhulinaa”, 
joka kestää aina jouluun saakka. Jouluhenkisiä 
kojuja toinen toisensa perään, ihmismassoja. 
Kuvat kertokoon enemmän, tuo pitää kokea. 

Marraskuun lopussa oli jälleen se aika vuodesta kun tuhannet 
nuorkauppakamarilaiset ympäri maailmaa kokoontuivat yhteen 
kokoustamaan, verkostoitumaan ja etenkin kouluttautumaan. 

Miika Natunen
Kokoustoimittajanne, PRES 2014

Mitä jäi käteen?
Viisi päivää täyttä toimintaa, kokemuksia ja vii-
kon kruunasi lauantai-illan gaala, joka pidettiin 
CCL Glass Hall:ssa, joka gaalapaikkana oli aivan 
loistava. Pinta-alaa 20000 m2, kaareva lasikat-
to koko alalla ja 4000 JCI:ta luomassa tunnel-
maa. Suosittelen! 

Ensi vuonna Maailmankokouspaikkana on Ja-
panin Kanazawa, jossa osallistujamäärä tulee 
varmasti ylittämään tämän vuoden kokouksen. 
Kokouspaikkana Japani on tuttu myös joensuu-
laisille, joten tiedämme mitä odottaa. 

Seuraava kokousta odotellessa, Auf wiederse-
hen! Goodbye! Sayonara!

Kuvat Teppo Kauppinen ja Miika Natunen
Teksti Miika Natunen
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Kaupungissamme on hyvä pöhinä, vienti 
vetää ja meillä on riittävästi nuorten johtajien 
johtamia kasvuyrityksiä vastaamaan 
haasteeseen.

Nuori Johtajuus -seminaari oli ensimmäinen 
johtamani projekti kamaritoimintani aikana. 
Aikaisemmin olin ollut mukana Rocked in Jo-
ensuu -projektissa, jossa toimiessani sain tu-
kea senaattorin arvon saavuttaneelta Teemu 
Purmoselta. Molemmista projekteista minulle 
jäi sellainen fiilis, että jos yrityksen johtami-
nen globaaliksi olisi yhtä sujuvaa, palkitsevaa 
ja mukavaa kuin kamariprojekteihin osallistu-
minen, vetelisin jo Mojitoja Neitsytsaarilla Sir 
Richard Bransonin kanssa. Projektipäällikkönä 
toimiminen nuorkauppakamarissa on kaikkea 
edellä mainittua siitä syystä, että ympärillä on 
osaavaa ja tekevää porukkaa. Projektipäällik-
könä toimiessasi huomaat ettet ole yksin, kun 
joukkovoima ottaa ohjat. Tällöin projektipäälli-
kön rooliksi jää lähinnä projektin koordinointi.

Nuori Johtajuus oli myös paljon "kovempi juttu" 
kuin osasin odottaa. Seminaaripäivän aikana 
kuultiin monia hyviä esityksiä ja puheita joh-
tajuudesta, mutta ennen kaikkea mieleen jäi 
Young Leaders of Technology Industries -oh-
jelman ohjausryhmän puheenjohtajan Aaro 
Cantellin puhe. Mikään ei ole opettavaisempaa 
kuin kuunnella henkilöä, joka on johtajuusu-
rallaan kokenut niin paljon ja saavuttanut sen, 

Projektiosaamista Nuori 
Johtajuus -seminaarista

mihin toivottavasti kamarissa mukana olevat 
pyrkivät - tehdä jotain merkityksellistä. Myös 
tänä vuonna Vuoden Nuori Johtaja -palkin-
to myönnettiin oikealle henkilölle. Kilpailun 
voitti Vincit Oy:n toimitusjohtaja, 34-vuotias 
Mikko Kuitunen. Mikko on johtanut yritystään 
vastuullisesti vaikeinakin aikoina ja tähdännyt 
määrätietoisesti yrityksen kasvuun. Uudenlais-
ta johtajuutta hän on osoittanut osallistamalla 
ja motivoimalla työntekijöitään yrityksen me-
nestyksen luontiin. 

Videoyhteyden välityksellä järjestetyssä se-
minaarissa Joensuun ELY -keskuksessa saatiin 
myös hyvin osallistujia mukaan. Videoyhtey-
dellä tehtyjen havaintojen perusteella osallis-
tumisaktiivisuudesta pesimme ainakin Kuopion 
ja Mikkelin nuorkauppakamarit. Parasta tietysti 
olisi, jos vielä tällä vuosikymmenellä näkisim-
me Pohjois-Karjalaisen nuoren johtajan kilpai-
lemassa loppumetreillä. Kaupungissamme on 
hyvä pöhinä, vienti vetää ja meillä on riittävästi 
nuorten johtajien johtamia kasvuyrityksiä vas-
taamaan haasteeseen. Olisiko uuden hallituk-
sen aika ryhtyä katselemaan Joensuu Areenan 
varauskirjaa, jotta saadaan sali käyttöön kun on 
aika kannustaa oma ehdokkaamme voittoon?! 

Jani Akkila
Nuori Johtajuus -projektipäällikkö
Joensuun Nuorkauppakamari

Hyvä syy tulla Sokos Hotelliin No 862 

Tervetuloa
SUJUVAMPAAN
KOKOUKSEEN

Klassikko 
Aamukahvit täytetyllä sämpylällä 
Iltapäiväkahvit makealla kahvileivällä. 

13 € / henkilö

Sydämellisesti 
Aaamukahvit ja täytetty bagel sekä  
marja- tai hedelmärahkaa. 
Iltapäiväkahvit sekä lajitelma hedelmiä. 

11 € / henkilö

Ruista ranteeseen 
Aamukahvit ja broileri-kananmunaleipä  
sekä mustikkarahkaa. 
Iltapäiväkahvit suklaakonvehdeilla  
sekä lajitelma hedelmiä. 

15 € / henkilö

Paikallinen kokonaisuus 
Aamukahvit käsintehdyllä karjalanpiirakalla, 
munavoilla sekä savumuikulla. 
Iltapäiväkahvit marjapiirakalla ja 
vaniljavaahdolla. 

15 € / henkilö

Kokousten

RUOKAILU- 
PAKETIT

Itäranta 1, 80100 Joensuu, Puh. 020 1234 660
sales.joensuu@sokoshotels.fi 
Puhelun hinta 020-alkuisiin numeroihin: Lankapuhelimesta 8,35 snt/puh 
+ 7,02 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

Yhdeksän tilaa, jotka mukautuvat jopa 
yhdeksitoista erilliseksi tilaksi. Pienestä 
intiimistä Pekkala-kabinetista ja kahden 

hengen haastattelusta aina juhlavaan 
Sirkkala-saliin ja 200 vieraaseen.
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Teknologia myynnin mullistaminen

PGtool mullistaa tulevaisuuden teknologia 
myyntiä. Työkaluun mallinnetaan asiakkaan 
tarpeen mukaan yleinen malli tuotantoyksi-
köstä. Esimerkiksi venttiilejä myyvän yrityksen 
myyntiedustaja voi avata mallin potentiaalisen 
asiakkaansa tuotantolaitoksesta ja tutustua sitä 
kautta tuotantolaitoksen toimintaan. Mallista 
nähdään missä ja mihin käyttötarkoitukseen 
tuotantolaitoksen prosesseissa käytetään myy-
jän tarjoamia venttiilejä. Mallien avulla myyjät 
saavat laajemman ymmärryksen erilaisten asi-
akkaiden tarpeista. Samalla luodaan yhteinen 
kieli ja ymmärrys toimintatavoista eri aloilla ja 

eri kulttuureissa eläville toimijoille. Yleisesittely 
yrityksestä ja sen palveluista on katsottavissa 
osoitteessa www.processgenius.fi

Process Genius on osoittanut PGtool – ideallaan 
suomalaisen innovaation elävän ja voivan hy-
vin. Koska PGtool:in mallit ovat laajan tiedon 
pohjalta koostettuja ja yleistäviä, ideasta voi-
vat hyötyä kaiken kokoiset yritykset ympäri 
maailmaa.

Janne Krohns
JC, Tuottava Idea 2014 projektipäällikkö,
Joensuun Nuorkauppakamari ry

Process Geniuksesta 
Joensuun Vuoden Tuottava Idea
Joensuun Nuorkauppakamari ry on valinnut Joensuun Vuoden Tuottavaksi Ideaksi joensuulaisen 
Process Geniuksen Pgtool -myynnin ja markkinoinnin työkalun. Vuonna 2011 perustettu 
joensuulainen yritys tähtää korkealle kansainvälisillä markkinoilla. Nykyisin yrityksellä on 
toimintaa jo useilla mantereilla.  

PRESS Miika Natunen jakoi Tuottava Idea 2014 -kunnia-
kirjan joensuulaiselle Process Genius Oy:lle.
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Senaattori Kari Päivinen

Unelma yrittäjyydestä
kypsyi pikkuhiljaa. Olin aluejohtajana EFG Toi-
mistokalusteella kymmenisen vuotta akselilla 
Lahti, Kuopio, Jyväskylä, Joensuu ja Oulu, jolloin 
matkapäiviä kertyi enemmän kuin tarpeeksi. 
Näiden vuosien ja tien päällä vietettyjen kilo-
metrien mukana kasvoi myös ajatus yrittäjyy-
destä EFG Toimistokalusteiden jälleenmyyjänä. 
Unelmani toteutui. Yrittäjänä olen toiminut jo 
kahdeksan vuotta ja Joensuun lisäksi minulla 
on yritystoimintaa Oulussa, Jyväskylässä, Kuo-
piossa ja Kajaanissa. Yrittäjyydessä minua kieh-
too erityisesti se, että päätän itse aikatauluni, 
tekemiseni ja raportoin niistä vain itselleni.

EFG Toimistokaluste
toimii ns. julkikalustealalla ja asiakaskunta 
muodostuu aina kotitoimistoista valtion kont-
toreihin koulujen muodostaessa suurimman 
yksittäisen ryhmän. Toimintamme alkaa koh-
teesta riippuen tarvekartoituksesta, jota seu-
raa tilojen 3D-suunnittelu ja tilauksen jälkeinen 
toimitus, johon sisältyy 90%:sesti asennus. 
Työtuoleissa ja sähkösäätöisissä työpöydissä 
olemme alan kärkeä. Varastossamme on val-
miina työtuoleja n. 30 erilaista mallia useissa 
eri väreissä. Sähkösäätöisiä malleja löytyy eni-
ten ja niissäkin löytyy Suomen edullisin meiltä. 
Kaikilla malleilla on takuu vähintään 2 vuotta.

Veri veti Joensuuhun
Toimin 1990-luvun puoliväliin saakka Kuopion 
Askon myymäläpäällikkönä. Joensuuhun oltiin 
tuolloin avaamassa Asko-julkikalustetta. Ilmoi-
tin kiinnostukseni ryhtyä johtamaan ko. myyn-
tialuetta Joensuussa. Veri veti muutoinkin takai-
sin Joensuuhun, koska alkoi hiukan kypsyttää 
Kuopion vuodet, jolloin ei tullut tehtyä paljon 
muuta kuin töitä. Olimme siihen aikaan Suomen 
kolmanneksi suurin Asko. Palattuani Joensuuhun 
seitsemän vuoden jälkeen, olivat kaverit hävin-
neet ja tarvitsin uutta toimeanikin ajatellen ver-
koston. Pekka Naumanen kutsui minut kamariin 
koejäseneksi, josta alkoi kamariurani.

JC-polkuni
aloitin aikanaan LOMina, josta etenin DP:n vir-
kaan ja puheenjohtajaksi vuonna 1997. IPP vuo-
den jälkeen olin vielä RC:nä eli aluekoordinaat-
torina vuonna 2001. Projektipäällikkönä toimin 
"Oppia ja Työtä" -messuilla ja "Pres Lio" -tapah-
tumassa Kolilla. Kansallisessa vuosikokoukses-
sa 1990 toimin apulaispäällikkönä. Yrittäjänä 
aloitin vasta aktiivisen kamariurani jälkeen.

Nuorkauppakamaritoiminta
on varmasti tukenut osaamistani ja antanut 
eväitä muutoinkin elämään. Tullessani kamariin 
olin tosi kova jännittämään esiintymisiä, vaikka 
minulla oli muusikon ura takana. Kamarihom-
missa jouduin tahtomattani epämukavuusalu-
eelle, esiintymään ja pitämään puheita. Siitä-
hän intouduin niin, että puhetta tuli sitten kuin 
kanalta kakkaa.... Osittain kamaritoiminnan 
ansiosta, olen myös saanut hyvän verkoston ja 
paljon ystäviä ympäri Suomea.

Viimeiset viisi vuotta
ovat olleet tässä lamamaailmassa haastavia ja 
meidän on pitänyt tehdä kovasti töitä saadak-
semme projektit kotiin. Hyvin olemme kuiten-
kin onnistuneet ja maineemme on hyvä. EFG 
Toimistokaluste tunnetaan laadusta ja hyvästä 
toiminnasta, mikä auttaa paljon jatkuvuudessa. 
Mielestäni yrittäjyyttä harkitsevien nuorten ei 
kannata pelätä yrittäjäksi ryhtymistä, jos idea 
on hyvä. Itse en ole katunut päiväkään. Lomia-
kin olen pitänyt enemmän kuin toisen palve-
luksessa ollessani, "24/7 homma" ei pidä paik-
kaansa niin kuin ennen vanhaan.

Vilja Ndiwalana
tiedottaja, Joensuun Nuorkauppakamari ry

Senaattori #63263# Kari Päivinen, yrittäjä, 
EFG Toimistokalusteiden jälleenmyyjä
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Joensuun Nuorkauppakamarin Joulupuut kut-
suivat jälleen ihmisiä lahjoittamaan joululah-
joja niille lapsille, jotka todennäköisesti jäisivät 
muuten ilman Joulupukin tuomisia. Joulupuu 
-hyväntekeväisyyslahjakeräys järjestettiin 
24.11.- 5.12.2014, jolloin keräyspaikkoina toimi-
vat Prisman infopiste, Kerubi ja Underground 
Store Kauppakeskus Iso Myyssä sekä parin päi-
vän ajan Joensuun Tiedepuiston pop up -kerä-
yspiste. 

Kotimaiset bändit Kotiteollisuus, Viikate, Eläke-
läiset, Michael Monroe, Von Hertzen Brothers, 
Insomnium, Mokoma, Nightwish ja Apulanta 
osallistuivat Joulupuu -keräykseen yhteisel-
lä hupparilahjoituksella. Joulupuu -keräyksen 
kummina toimi Markku Pyykkönen, joka edus-
ti Joensuun Popmuusikot ry:tä. Joulupuu -ke-
räyksen yhteistyötahoina toimivat Joensuun 
kaupungin sosiaalitoimi, Iskelmä Rex, PKO, Un-
derground Store ja Vinnin Rauta Ky. Keräyksen 
suojelijana toimi Autotalo E. Hartikainen Oy.

Lauantaina 29.11.2014 kamarilaiset päivysti-
vät keräyspisteillä vastaanottamassa lahjoja, 

innostamassa ihmisiä lahjoittamaan sekä vas-
taamassa keräykseen liittyviin kysymyksiin. 
Keräyksen saama vastaanotto oli hyvä. Ihmi-
set arvostivat hyvän asian eteen tehtyä työtä 
ja keräysesitteille oli paljon kysyntää. Monille 
Joulupuu -keräys oli tuttu jo entuudestaan. 
Positiivista oli, että keräys tavoitti myös uusia 
lahjoittajia. 

Lahjat käytiin läpi ja lajiteltiin talkoohenges-
sä keräyksen suojelijana toimivan Autotalo E. 
Hartikaisen tiloissa. Keräykseen saatiin tänäkin 
vuonna paljon lahjoja eri ikäisille lapsille. Lahjo-
ja kertyi monipuolisesti kaikista kategorioista. 
Annettavaksi löytyi niin pehmeitä kuin kovia 
paketteja sekä omatekoista että ostettua. Lah-
jat toimitettiin Joensuun sosiaalitoimelle heidän 
lapsiasiakkailleen jaettavaksi.

Janne Krohns
JC, Joensuun Nuorkauppakamari ry

Joulupuu -keräyksestä joulumieltä lapsille

Joulupuu -keräyksen kummi Markku Pyykkönen lah-
joitti hupparit Joensuun Popmuusikot ry:n ja kotimais-
ten bändien puolesta.

SILTAKATU 14 B 22, 80100 JOENSUU | HOVINTIE 3, 82500 KITEE 
AJANVARAUKSET P. 013 223 111 | WWW.TERASKULMA.COM
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Vietimme kamarimme perinteistä Kuusijuhlaa 
13.12 Original Sokos Hotel Kimmelin upeassa vii-
dennen kerroksen Niinivaara-kabinetissa. Pai-
kalla oli miltei neljäkymmentä henkeä ja hyvä 
edustus myös senaattoreita ja kunniajäseniä. 
Maittavan ruoan ja konservatorion nuorista 
lupauksista muodostetun puhallinorkesterin 
säestyksen lomassa palkitsimme vuoden 2014 
tekijät ja vaihdoimme hallituksen perinteisellä 
kaavalla.

Palkintorohmuksi osoittautunut uudehko jäse-
nemme Janne Krohns, joka pokasi Uusi Aktiivi-
nen JC-palkinnon sekä palkittiin myös kunnia-
kirjoilla Nuori menestyjä 2014- ja Tuottava Idea 
2014 -projektipäällikkyyksistä. Vuoden Seura-
laisen palkinto meni niin ikään Janne puolisolle 
Ilonalle, joka osallistui keväällä Etiketti-koulu-
tuksemme järjestelyihin siunatusta tilastaan 
huolimatta. Mari Tarvaista muistettiin Päivä 
johtajana –projektin mallikkaasta läpiviemises-
tä, joka sai näkyvyyttä laajalti myös kansallisel-
la tasolla. Vuoden hauskimman tittelin sai Ilkka 
Koski, Vuoden tikistäjä –pokaalin pokasi Esa 

Kärnä. Vuoden konkarina palkitsimme Juhana 
Kurjen, joka oli mukana jakamassa kokemuksi-
aan muun muassa loppukesän uudella konsep-
tilla järjestetyssä Start -koulutuksessa. Vuoden 
kehittäjän -palkinnolla muistettiin ahkerasti SU-
PA-palavereita ja uutta kumppanuuskonseptia 
järjestämässä ollutta Liina Matveista. Vuoden 
aktiivisimpana palkittiin uudessa myyntitiimis-
säkin mukana ollut sekä DP:n rooliin hyppäävä 
Mikko Karttunen. Petri Matveista muistettiin 
pyyteettömästä työstä jäsenlehtemme Nasa-
kan taittamisen eteen. Senaattorit palkitsivat 
vielä lopuksi puheenjohtajamme Miika Natus-
en esimerkillisestä kamaritoiminnasta Senaatin 
palkinnolla. Ilta jatkui vielä Hilussa (missä jou-
lupukki muisti kilttejä kamarilaisia;) ja tietenkin 
yökerhon puolella. 

Kiitokset kaikille aktiivisesta vuodesta, tästä on 
hyvä jatkaa uuteen vielä aktiivisempaan vuo-
teen!

Anu Hirvonen
LOM 2014, Joensuun Nuorkauppakamari ry

Kuusijuhlahumua

Oletko valmis kyseenalaistamaan ajatuksesi toimistossa istumisesta? Tutustu uuteen Savo Soul -työtuoli-
perheeseen. Tuolissa yhdistyy viimeisin teknologia ja helppokäyttöisyys, mikä takaa vartalollesi jatkuvan 
ergonomisen liikkeen työpäivän aikana. Nojaa taakse ja anna uutuustuolimme liikuttaa sinua. 

www.savo.com

EFG Toimistokalusteet Oy
Raatekankaantie 1, Joensuu  
Puhelin: (013) 124 343, www.officeshowroom.fi

Oletko valmis kyseenalaistamaan ajatuksesi toimistossa istumisesta? Tutustu uuteen Savo Soul -työtuoliperheeseen. 
Tuolissa yhdistyy viimeisin teknologia ja helppokäyttöisyys, mikä takaa vartalollesi jatkuvan ergonomisen liikkeen 
työpäivän aikana. Nojaa taakse ja anna uutuustuolimme liikuttaa sinua. 

www.savo.com

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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Radiossa äänesi kuullaan.


