
NASAKKA

#Joensuun Vuoden 
Nuori Menestyjä 2015

#Hallitus 2016
#Nuori Johtaja 2015

Joensuun Nuorkauppakamarin jäsenlehti nro. 4 • 2015 | Joensuun Nuorkauppakamari ry



2

Päätoimittajan palsta

Vuosi pulkassa, kohti uusia haasteita

LIO 2015 Ville Hämäläinen

Wau, ikimuistettava vuosi takana. Ja miten no-
peasti vuosi on kulunut, tuntuu että juurihan 
vasta laitoin ensimmäistä tiedotetta matkaan. 
Paljon on tapahtunut vuoden aikana ja mikä pa-
rasta, olen oppinut paljon JC-toiminnasta ja tie-
dottamisesta.  Vuoteen on mahtunut hienoja ta-
pahtumia, koulutuksia, tapaamisia, kokouksia ja 
etenkin verkostoitumista muiden samanhenkis-
ten ihmisten kanssa. Mieleenpainuvimpina ta-
pahtumina mainittakoon vuosikokous Tahkolla, 
Paikallista!-tapahtuma ja tietenkin vuoden kruu-
nannut Kuusijuhla.  Onnea vielä kerran tuoreille 
senaattoreille Tiina Tykkyläiselle ja Janne Pakari-
selle, joita juhlittiin Kuusijuhlan yhteydessä. 

Tässä vuoden 2015 viimeisessä nasakassa käy-
dään läpi loppuvuoden kohokohdat aina mar-
raskuun koulutusmatkoista ja Joulupuu keräyk-
sestä, perinteiseen Kuusijuhlaan saakka. Myös 
vasta valittu 2016 hallitus esittäytyy. Onnea ja 
menestystä uudelle hallitukselle ja PRES Mikolle, 
laittakaahan homma rokkaamaan. 

Joensuun nuorkauppakamari jatkaa paahtamis-
ta täysillä kohti vuoden 2016 haasteita ja pro-
jekteja. Nuorkauppakamaritoiminta tarjoaa eri-
laisten koulutusten ja projekteissa toimimisen 
kautta jäsenilleen ainutlaatuisia mahdollisuuksia 
kehittää omaa osaamistaan ja verkostoaan. Tu-
lossa on monta mielenkiintoista projektia, joihin 
tarvitaan kaikkien apua toteuttaaksemme iki-
muistettavia tapahtumia niin jäsenistölle, yh-
teistyökumppaneille kuin paikallisille yrittäjille ja 
toimijoille. Eli kaikki mukaan innolla toimintaan.

Ei mulla muuta, nähdään pian.

Kiitokset kaikille yhteistyöstä kuluneen vuoden 
aikana ja onnea Vuodelle 2016!

JC- terveisin,

A Daimler Brandwww.mercedes-benz.fi

Autotalo Hartikainen
Pamilonkatu 31, Joensuu
www.hartikainen.com

 Facebook  Instagram

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

Ihastu muotoiluun, rakastu ajotuntumaan.
Mercedes-Benz CLA Coupé & Shooting Brake.

Mercedes-Benz CLA 180 Coupé autoveroton hinta 28 500 € - kanta-asiakasetu 3 400 € + arvioitu autovero 
7 092,68 € + toimituskulut 600 € = 32 792,68 €. CO2-päästöt 128 g/km, EU-keskikulutus 5,5 l/100 km.  
Kanta-asiakasetu voimassa kaikkiin CLA Coupé ja Shooting Brake -malleihin. Shooting Brake -malli  
lisähintaan 811–1 414 €. Tarjous on voimassa uusiin tilaussopimuksiin. Kuvan autot lisävarustein.

Vakiovarusteena mm.: 18-tuumaiset kevytmetallivanteet, jäähdyttimen musta timanttisäleikkö,  
Artico-tekonahka-/kangasverhoilu, nahalla verhoiltu ohjauspyörä, etuistuinten mukavuuspaketti  
sekä Collision Prevention Assist Plus -törmäyksenestoavustin.

Kanta- 
asiakasetu   

- 3400 €
Etu voimassa  

31.1. asti.
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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

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.
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Hallitus 2016 15
Joulupuu 17



5

Pressan terveiset
Tuore senaattorimme, Janne Pakarinen tieduste-
li tovi sitten mitä minulle kuuluu. Vastasin, että 
väsyttää. Herra senaattori totesi, että juu niin 
kuuluukin pressavuoden jälkeen väsyttää. Ei hä-
tää, kesään mennessä helpottaa.

JC-väsymys on todellinen tunnetila. Olen vuoden 
2008 jälkeen tunnistanut oireet muutaman ker-
ran. Joka kerta Te, ihanat kamaritoverini olette 
saaneet minut taas aktivoitumaan, puremaan 
hieman jopa huulta ja lähtemään mukaan. Mil-
loin tie vie toiselle puolelle Suomea kokouste-
lemaan ja milloin kuusen juurelle vastaanot-
tamaan lahjoja Joulupuu-keräyksessä. Mutta, 
JC-väsymys on minusta myös viesti siitä, että 
olen osallistunut, kohdannut haasteita, ylittänyt 
niitä ja kehittynyt matkallani. Juuri niitä koke-
muksia kamarista tullaankin hakemaan. Haas-
teita, kontakteja ja kehittymistä.

JC-väsymystä voi hoitaa kokemukseni mukaan 
monella tapaa. Voit huilata hetken ja katsella 
vauhtia sivusta. Voit purra huulta ja lähteä mu-
kaan rikastuttamaan toimintaa ja kokemuksia-
si. Tai voit jutella JC-tutulle ja purppasta oikein 
kunnolla. Punkulla tai ilman, mutta kummasti 
siitä saa lisävirtaa. Mutta toivon, että et luovu-
ta. Vuodet menevät ohi sellaisella vauhdilla, että 
nyt viimeisen JC-vuoteni kynnyksellä katselen 
taakse ja mietin mitä kaikkea olisin menettänyt 
ja totta, mietin myös mitä missasin. Maailman-
kokoukset ja ulkomaan kokemukset jäivät mi-

nun uraltani uupumaan. Tai oikeastaan, ei aivan 
pidä paikkaansa: Tampereen EC on minulla täh-
täimessä ja toivottavasti myös Sinulla.

Vuosi 2015 tulee jäämään mieleeni historiallise-
na käätyjen vuotena. Olen teille kaikille kiitol-
linen saamastani kokemuksesta. Vielä kerran 
nousenn stagelle 5.1.2016 vuoden 2015 Pressa-
na, kun pääsen ojentamaan Maakunnan Kehittä-
jä -palkinnon. Maakuntaliiton juhlaan on hienoa 
päättää puheenjohtajuus, vaikka käädyt siirtyi-
vätkin jo uudelle kantajalleen.

PRES2016 Mikko Karttunen, Sinulle toivon vä-
hintään yhtä ikimuistoista vuotta. Koliday ja EC 
varmasti tekevät vuodestasi huikean. Vaikka 
ohje oli ”Älä luota iippariin”, niin autan saamani 
kokemuksen perusteella ja tuen uuden hienon 
hallituksen toimintaa vuonna 2016.

Esirippu ei siis kamarissamme laske, valot him-
menivät hetkeksi ja show jatkuu nyt entistä eloi-
sampana.

Teidän,

Liina Matveinen
PRES2015
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Olemme osa yli 100 maassa toimivaa Junior 
Chamber Internationalia. Suuret määrät nuor-
kauppakamarilaisia matkustaa vuosittain alu-
eellisiin (esim. Eurooppa-) ja maailmankattaviin 
kokouksiin (maailmankokous). Parhaimmillaan 
maailmankokouksessa saattaa olla yli 10.000 
osallistujaa ja Suomestakin satoja. Lisäksi mo-
nilla paikallisilla kamareilla on ystävyys-, eli ns. 
twinning-kamareita eri puolilla maailmaa. Missä 
tahansa kohtaatkin nuorkauppakamarilaisen, on 
heillä aina yhteinen harrastus, mikä helpottaa 
ystävystymista, liikesuhteita ja verkostoitumis-
ta.

Kehittyä johtajana
Johtajuuteen kouluttaudutaan nuorkauppaka-
marissa ottamalla vastuita erilaisissa tehtävissä. 
Luottamustehtävät esimerkiksi kamarin halli-
tuksessa tai projekteissa kestävät vain vuoden. 
Ajatus on, että joka vuosi mennään ylöspäin ja 
kerätään vuosittain vaihtuvia johtajuuskoke-
muksia ja kasvetaan turvallisessa ympäristössä 
johtajuuteen. Haasteena on ihmisten johtami-
nen harrastustoiminnassa.

Koulutusta edullisesti
Nuorkauppakamarit järjestävät sekä paikallisel-
la että kansallisella tasolla erilaisia koulutustilai-
suuksia. Ne voivat olla yritysvierailuja, luentoja 
erilaisista aiheista tai vaikkapa esiintymiskou-
lutusta. Kouluttajat löytyvät yleensä omista 
verkostoista ja siksi koulutukset ovat yleensä 
maksuttomia. Nuorkauppakamarissa kannuste-
taan myös kouluttajana kehittymiseen, mihin on 
rakennettu selkeät koulutusohjelmat.

Nuorkauppakamari- 
toiminta lyhyesti
Kansainvälisiä mahdollisuuksia

Kontaktiverkostoja
Viisituhatta suomalaista muodostaa oman ver-
kostonsa, missä tavataan erilaisissa yhteyksissä 
ja tehdään yhdessä projekteja ja verkostoidu-
taan. Jäsenet edustavat erilaisia ammattikuntia 
ja omaa verkostoa hyödynnetään esimerkiksi 
rekrytointi- ja hankintatilanteissa. Nuorkauppa-
kamarissa tärkeää on myös ystävyys ja vuosien 
aikana syntyneet suhteet.

Mahdollisuuden vaikuttaa 
elinympäristöösi
Nuorkauppakamari on poliittisesti sitoutumaton 
ja se vaikuttaa järjestönä yhteiskuntaan juuri 
johtajuutta kehittämällä. Parempi johtajuus on 
yhteiskunnan menestystekijöitä, lisäksi nuor-
kauppakamari nostaa positiivisia esimerkkejä 
esiin projektiensa kautta esim. Vuoden Nuori 
Menestyjä (TOYP), Vuoden Nuori Johtaja, Tuot-
tava Idea,  jne.

Kannustusta yrittäjyyteen
Nuorkauppakamarilaisista reilu neljännes on 
yrittäjiä. Yrittäjyyteen kannustetaan ja se näh-
dään suomalaisen talouselämän yhtenä perus-
tana. Nuorkauppakamarilaisista löytyy yrittäjien 
lisäksi monien eri alojen päättäjiä, asiantuntijoi-
ta ja vaikuttajia. Kaikki ovat siis tervetulleita.

Lähde: nuorkauppakamarit.fi/info
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Be Better.
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Oinonen on hakenut oppinsa Voionmaan opis-
tosta ja Karelia-Ammattikorkeakoulusta. Nyky-
ään hän on mainoselokuvaohjaaja muutaman 
ystävänsä kanssa perustamassaan valtakunnal-
lisesti toimivassa mainosfilmeihin ja –videoihin 
erikoistuneessa Koju Film Company Oy:ssä.

Joensuun Vuoden Nuori Menestyjä 2015 –tun-
nustus lämmittää Heikki Oinosen mieltä.

Se, että voi tehdä itselleen rakkainta työtä ja 
saada aikaan laadukasta jälkeä on jo paljon. 
Mutta jos muutkin pitävät työtäni tällä tavoin 
merkityksekkäänä vetää toisaalta nöyräksi, 
mutta kannustaa asettamaan entistä kovempia 
tavoitteita, Oinonen toteaa.

Oinosen ohjaama Kolin luonnosta ja kansallis-
maiseman synnystä kertova ”Mustarinta – Elo-

kuva Kolista” on herättänyt huomiota kan-
sainvälisestikin. Lyhytelokuva on valittu muun 
muassa Cannesin lyhytelokuvafestivaaleille, 
Matsalun kansainvälisille luontoelokuvafesti-
vaaleille Viroon, ja se on voittanut parhaan ku-
vauksen palkinnon Intian 5th Dada Saheb Phalke 
-elokuvafestivaaleilla. 

Muita viime aikaisia ohjaustöitä ovat muun 
muassa Kuninkuusravien, Ilosaarirockin ja 
Taivas+Helvetti -kirjojen markkinointivideoiden 
lisäksi esimerkiksi Joensuun kaupungin kantaa-
ottava videoklippi ”Kivimiesten serkut vastus-
tavat junaliikenteen leikkauksia” ja Ampuma-
hiihdon MM-kisojen mainokset sekä “Joensuu 
toisesta näkökulmasta - Suden matka“ -video.

Vuoden Nuori Menestyjä on maailmalla arvos-
tettu palkinto, jonka Suomen Nuorkauppakama-

Joensuun Vuoden Nuori 
Menestyjä 2015

Joensuun Nuorkauppakamari ry on palkinnut 
ohjaaja Heikki Oinosen Joensuun Vuoden 
Nuorena Menestyjänä. 
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rit ry jakaa omalla alallaan ja omilla ansioillaan 
menestyneille 18 - 40-vuotiaille Suomen kan-
salaisille. Kilpailu on kansallinen toteutus kan-
sainvälisestä The Outstanding Young Persons 
–kilpailusta. 

Kilpailussa etsitään henkilöitä, jotka nuoresta 
iästään huolimatta ovat saavuttaneet omalla 
sarallaan jotakin ainutlaatuista, joka hyödyttää 
yhteiskuntaa, kansakuntaa tai maailmaa. Hen-
kilöt innostavat omalla esimerkillään ja henki-
lökohtaisella kasvullaan muita ihmisiä. Kilpailu 
oli tänä vuonna siirretty syksyyn ja hakuaika oli 
17.8.–16.10.2015. Suomen kolme Vuoden Nuor-
ta Menestyjää palkittiin Helsingissä 11.12.2015. 
Palkinnon saivat Meeri Koutaniemi (Vapaa va-
lokuvaaja, toimittaja ja elokuvaaja, Humanitaa-
rinen ja vapaaehtoistoiminta) , Minna Pikkarai-
nen (Connected health professori, Akateeminen 

maailma) ja Anna Rukko (Opiskelija, Humanitaa-
rinen ja vapaaehtoistoiminta).

Vuoden Nuori Menestyjä -kilpailussa on kym-
menen kategoriaa yhteiskunnan eri aloilta. Pal-
kinnon ovat aiempina vuosina saaneet monet 
maamme huippupoliitikoista, urheilijoista, kult-
tuurin tekijöistä ja yrittäjistä. Voit olla jälleen 
ensi vuonna mukana ilmiantamalla Joensuun 
Nuorkauppakamarille henkilön, joka mielestäsi 
on nuori menestyjä.

Jesse Luukkonen
koejäsen
Joensuun Nuorkauppakamari ry
puh. 040 563 5141
jesse.luukkonen@srtp.fi 
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Loppuvuonna oma puheenjohtajuusvuosi alkaa 
olemaan jo lähellä. Siihen on alettava jo valmis-
tautumaan; talousarvio, toimintasuunnitelma ja 
oman vuoden linjat on hyvä hahmotella jo edel-
lisen vuoden aikana. Joulukuussa on joulukiireet, 
joten marraskuu on näille hyvää aikaa. Marraskuu 
sisältää myös kaksi seuraavan vuoden puheen-
johtajalle tärkeää peräkkäistä koulutusviikonlop-
pua: johtajuusakatemian ja hallitusakatemian.  
 
Johtajuusakatemia pidettiin Lappeenrannassa 
20.-22.11. Johtajuusakatemia on kansallisen ta-
son koulutusviikonloppu tulevan vuoden johta-
jille, kuten kamarien puheenjohtajille, aluejoh-
toryhmille, keskusliitolle ja projektipäälliköille. 
Joensuusta meitä oli paikalla PRES 2016 Mikon 
lisäksi Tuottava Idea 2016-aluekilpailupääl-
likkö Krohnsin Janne. Kiteeltä otimme kyytiin 
heidän ensi vuoden pressan Pelkosen Elinan. 
Johtajuusakatemiassa kouluttauduttiin paljon 
lohkoittain, eli ensi vuoden pressat olivat sa-
moissa koulutuksissa. Näissä käytiin läpi esim. 
kansallisia tuottoprojekteja, itsensä tutkimista 
johtajana, hallituksen motivointia sekä oman 
vuoden suunnittelua. Oppien lisäksi koulutusvii-
konloppuina tutustuu runsaasti uusiin ihmisiin. 
Lappeenrannassa pääsi tutustumaan pressa-
kollegoihin ympäri Suomen, myös oman alueen 
ulkopuolelta. Lappeenrannassa pidettiin myös 
alueiden ensimmäiset viralliset puheenjohtaja-
kokoukset 2016. 

Marraskuu – valmistautuvan 
pressan JC-superkuukausi 

Edellisestä koulutusviikonlopusta tuskin ehti 
toipumaan, kun vuorossa oli alueen D halli-
tusakatemia Raahessa. Hallitusakatemia on 
marraskuisin toteutettava, seuraavan vuoden 
hallitusvirkailijoille tarkoitettu koulutus. Joen-
suusta meitä oli Mikko, kuluvan vuoden pu-
heenjohtaja Liina, aluetiedottaja Miika sekä 
samassa kyydissä myös Tornin Sini Kiteeltä. 
Lohkokohtaisissa koulutuksissa käytiin läpi 
mm. ongelmatilanteita pressavuonna sekä 
aluekunniajäsen Antti Rönnyn opastamana pu-
heenjohtajuutta aluetasolla. Kokous oli myös 
mainio paikka markkinoida aluevuosikokous-
tamme Kolidayta, ja Levin vaalikokouksesta 
tutut, sinitupsuiset Costo-hatut olivatkin kitee-
läisillä ja joensuulaisilla tulojuhlassa päässä.
Tien päällä on saanut siis tuleva puheenjohtaja 
marraskuussa istua, mutta nyt on pää täynnä 
oppia ensi vuotta varten! Voi siis todeta, että 
käytännössä puheenjohtajuus alkaa jo edellisen 
vuoden marraskuussa. Tästä sitten puristamaan 
Joulupuu-keräys loppuun ja odottelemaan Kuu-
sijuhlaa ja käätyjen ottamista hallintaan seuraa-
vaksi vuodeksi!  

Mikko Karttunen
Joensuun Nuorkauppakamari, 
PRES 2016
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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-

Nuori Johtaja 2015
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. 

Lisäätietoa: nuorijohtaja.fi.

Janne Krohns
Projektipäällikkö
Joensuun Nuorkauppakamari ry
puh. 045 1878 933
janne.krohns@gmail.com
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Joensuun Nuorkauppakamarin vuoden odotetuinta juhlaa vietettiin riemukkaissa tunnelmissa Ra-
vintola Fobiassa 12.12.2015. Puitteet perinteiselle kuusijuhlalle olivat hienot uudessa ravintolassa, 
etenkin kun paikalle saatiin yli neljäkymmentä henkeä. Hyvän ruuan ja juoman ohessa palkitsimme 
vuoden 2015 tekijöitä, kuten myös vaihdoimme hallituksen perinteitä kunnioittaen. 

Tuleva PRES Mikko Karttunen nosti maljan tulevalle vuodelle ja mielenkiintoisille projekteille. Kuu-
sijuhlassa päästiin myös juhlimaan Japanin maailmankokouksessa senaattorin arvon saanutta Tiina 
Tykkyläistä, kuten myös Kuusijuhlassa senaattoriksi kruunattua Janne Pakarista. Ohjelman jälkeen 
ilta jatkui kerhotila hilussa ja osa eksyi jopa yökerhoon. Kaiken kaikkiaan mahtava ilta, joka kruunasi 
hienon JC-vuoden.

Kunniakirjat projekteista:
- Joulupuu; Teemu Ahtonen  ja Jani Kuokkanen
- Nuori menestyjä; Jesse Luukkonen
- Päivä Johtajana Janne Krohns
- Paikallista! Arttu Taponen
- Tuottava idea Elina Suonmaa

Palkitut:
Vuoden Aktiivisin JC: Arttu Taponen
Vuoden aktiivisin koejäsen: Elina Suonmaa
Vuoden Seuralainen: Petri Matveinen
Vuoden Hauskin JC: Jiri Jormakka
Vuoden Tikistäjä: Jesse Luukkonen
Senaatin palkinto: Antti Lajunen
Uupunut kukko: Jari Könönen

Kuusijuhla

Ville Hämäläinen
Tiedottaja
Joensuun Nuorkauppakamari Ry Kuvat: Foto nerds
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Toimin vuonna 2016 JNKK:n LOM:na eli tapahtu-
mavastaavana. Edellinen hallituskausi SECY:nä 
2015 oli minulle tutustumispaikka Kamarin hal-
litustyöskentelyyn ja odotan nyt alkavaa LOM-
pestiä kovalla innolla. Olen toiminut vastaavissa 
hommissa melko paljon ja tapahtumien järjes-
täminen on minulle hyvin tuttua. Työskentelen 
kokopäiväisesti PKKY:llä, jossa tehtäväni on saa-
da Pohjois-Karjalan metalliteollisuuden imagoa 
nostettua sille kuuluvalle tasolle. Tämän lisäksi 
olen osakkaana ja hallituksen jäsenenä marjavii-
nejä valmistavassa yhtiössä Hermannin Viinitila 
sekä yksi Valamon Luostarin Tislaamon perus-
tajista. Uskon, että tästäkin taustasta tulee ole-
maan hyötyä tapahtumia suunniteltaessa mutta 
lupaan pitää huolen, ettei vuosi pyöri ainoastaan 
jalojen juomien ympärillä, vaan kokonaisuus tu-
lee olemaan hyvin monipuolinen. JNKK:n halli-
tusviran lisäksi toimin vuonna 2016 myös alue 
D:n aluemyyntipäällikkönä, eli koodikielellämme 
nimikkeellä R-BUS.

Toivottavasti päästään mahdollisimman monen 
kanssa jutustelemaan ja tutustumaan viimeis-
tään maaliskuussa Kolin aluekokouksessa!

Tapahtumarikkain terveisin,
Arttu Taponen, LOM, R-BUS

Tervehdys, Olen Yrittäjä Elina Suonmaa Cirra 
Keskuksesta Ylämyllyltä. vastaan vuoden 2016 
hallituksessa sihteerin työstä. Vuonna 2015 läh-
din äitiyslomalla mukaan Joensuun Nuorkauppa-
kamarin toimintaan ja pääsin aktiivisesti mukaan 
porukkaan ja toimintaan. Olin mukana tapahtu-
missa aktiivisesti ja erityisesti pidin Tahko ko-
kousviikonloppua yhtenä vuoden kohokohtana. 
Missioni on lisätä hyvinvointia ja työllistymistä 
Joensuun seudulla. Vahvuuteni on myynti, ver-
kostoituminen, terveys ja tapahtumat. Tavoite 
on vuodelle 2016 ottaa oppia kamarin taitajista 
ja kartoittaa mihin kaikkeen itse pääsisin avuksi 
ja vaikuttamaan. 

Yrittäjäperheeseemme kuuluu aviomies ja 1 
vuotias tytär + kouluratsu. Harrastukset ovat 
työnteko, liikunta, ratsastus.

Yrittäjä 
ElinaSuonmaa
SECY 2016

Hallitus 2016
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Moi

Olen 30-vuotias rakennusinsinööri ja yrittäjä.
Työskentelen omassa Timber Bros Oy nimisessä, 
puurakentamiseen erikoistuneessa, suunnittelu-
toimistossa. Toimipaikkana Joensuun Tiedepuis-
to ja Kuhmon Woodpolis.

Kotoisin olen kiteeltä ja tällä hetkellä asustelen 
Niittylahdessa. Yli puolen välin ollaan siis jo tu-
lossa Joensuuta kohti.

Muihin harrastuksiin kuuluu lenkkeily/hiihto, 
partio ja vapaaehtoinen maanpuolustus. Tällä 
hetkellä myös yamk opinnot vie vapaa-aikaa.

Treasin virkaan hain koska halusin päästä hal-
litukseen mukaan ja  rahastonhoitajana pääsee 
varmasti nopeasti kiinni kamaritoimintaan.

Se myös tuntui ensimmäiseksi viraksi tehtävältä 
minkä pystyn varmasti hoitamaan.
 

Terveisin
 
Antti Matikainen
+358409646502 

Olen vuoden 2016 hallituksen LIO. Vuonna 2014 
toimin LOMina, ja pidettyäni välivuoden hallitus-
toiminnasta, 

on taas mukava palata hallitustyöskentelyn pa-
riin. Hain LIOn tehtävää, koska viestinnän ala on 
kiinnostanut minua aina.

Olen perehtynyt aiheeseen koulutuksen (KTM ja 
Tiedottajan tutkinto) kautta sekä työelämässä. 
Olen työskennellyt mm. viestintätoimistossa ja 
seutumarkkinoinnin parissa. Nykyisissä työteh-
tävissäni JOSEKissa viestintä kuuluu päivittäi-
seen työhöni.

Kamarimme viestinnän haluan hoitaa aktiivisel-
la ja ammattimaisella otteella, ottaen huomioon 
omien tavoitteidemme lisäksi myös Suomen 
nuorkauppakamarin strategian.

Haluan toimivan viestinnän avulla aktivoida jä-
senistöämme, tehdä kamaritoiminnasta hou-
kuttelevan potentiaalisille koejäsenille,  sekä 
parantaa kamarimme mainetta entisestään po-
sitiivisena ja toimeen tarttuvana tahona. 
 
Yhteistyöterveisin,
Anu Hirvonen
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Joulupuu on jokavuotinen Joensuun Nuorkauppakamari Ry:n järjestämä hyväntekeväisyyskeräys, 
jonka tavoitteena on antaa joululahja niille lapsille, jotka muuten jäisivät ilman Joulupukin tuomisia. 
Näin kampanjaan osallistuvat jakavat lahjan muodossa hyvää joulumieltä lähiympäristöönsä.

Joulupuu-keräyskampanja keräys päättyi 5.12.2015 Kauppakeskus Iso Myyssä järjestettyyn Pop Up –
tempaukseen, jolloin kolme viikkoa kestäneen kampanjan viimeisiä lahjoituksia otettiin vastaan.  Iso 
Myyn tempauksessa olivat mukana muun muassa keräyksen suojelija The Voice Of Finland 2015 voit-
taja Miia Kosunen sekä Joulupuu -keräyksen järjestäjiä ja jäseniä Joensuun Nuorkauppakamarista. 

Keräyksen päätyttyä, lahjat toimitettiin vähävaraisten perheiden lapsille sekä yksinäisille miehille 
Joensuun sosiaalitoimiston ja lastensuojelun kautta. Lasten lisäksi tänä vuonna oli mahdollista muis-
taa myös työikäisiä yksinäisiä miehiä. Tämä uusi kohderyhmä tuli myös huomioiduksi lahjoittajien 
keskuudessa hyvin. 

Joulupuu keräyksen tavoitteena oli kerätä vähintään 500 lahjapakettia. Virallisen keräysajan yhte-
ydessä vastaanotettiin ja luovutettiin eteenpäin jaettavaksi yhteensä noin 650-700 lahjaa, minkä 
lisäksi jaettiin Polyteknikkojen Kuoron lahjoittamia cd levyjä 800 kappaletta. Näin ollen keräykselle 
asetettu tavoite onnistuttiin täyttämään hienosti. 

Vuoden 2015 keräyksen suojelijana toimi Autotalo E. Hartikainen. Lisäksi yhteistyössä olivat mukana: 
Mainostoimisto Fabrik, Foto Nerds, Iskelmä Rex, Kauppakeskus Iso Myy, PKO, Underground, Grano 
ja Josek.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Teemu Ahtonen 0407421841
Projektipäällikkö Jani Kuokkanen 0452313891
Joensuun Nuorkauppakamari Ry

Joulupuu-keräys onnistui jälleen

Ville Hämäläinen
LIO Tiedottaja
Joensuun Nuorkauppakamari ry
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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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