
NASAKKA

#Vaalikokous

#Kuusijuhla
#Tyylikoulutus

Joensuun Nuorkauppakamarin jäsenlehti nro. 4 • 2016 | Joensuun Nuorkauppakamari ry



2 3

Päätoimittajalta

JOENSUUN KESKUSTA: Kauppakatu 25, puh. 044 740 3691. PRISMA: Voimatie 2, puh. 044 740 3690

-20%KAIKISTA 
TUOTTEISTA

Nuorkauppakamarin jäsenille

Ei koske hyväntekeväisyyskoruja

V
uonna 2016 Joensuun Nuorkauppakamari 
lunasti paikkansa aktiivisena, paikallisena 
toimijana maakunnassamme. Järjestim-
me Kiteen kamarin kanssa ison, kahden 
alueen aluekokouksen Kolilla. Lisäksi to-

teutimme paljon aluettamme kehittäviä projek-
teja tulevaisuuspaneelin, Tuottava idea -kilpailun, 
Paikallista! -tapahtuman, Positiivisin Pohjoiskar-
jainen -äänestyksen ja perinteisen Joulupuukerä-
yksen muodossa. Olimme mukana myös valitse- 
massa Maakunnan kehittäjä -palkinnon saajaa ja  
Päivä Johtajana -tempauksessa. Aktiivinen toi-

mintamme huomioitiin myös mediassa. Vuoden 
lopussa koossa oli miltei 30 mediaosumaa.

Uskon, että maineemme positiivisena ja toi-
meen tarttuvana tahona on kirkastunut entises-
tään. Olen ylpeä meidän aktiivisesta porukasta 
ja iloinen saadessani olla osa sitä! 

Yhteistyöterveisin,
Anu Hirvonen
LIO 2016
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Jakelu: Joensuun Nuorkauppakamarin jäsenet, 
koejäsenet, kunniajäsenet, senaattorit ja eri si-
dosryhmät sekä Suomen Nuorkauppakamarien 
puheenjohtajat, aluetiimit ja keskusliitto
Paino: Grano Oy
Kuvat: Joensuun Nuorkauppakamari 
ja Ilkka Koski
Taitto: Lotta Nurmi

Yhteystiedot: Joensuun Nuorkauppakamari ry, 
PL 64, 80101 Joensuu

Kiitos kaikille lehden 
toimitukseen osallistuneille!

Joensuun Nuorkauppakamari on yksi Suomen 
Nuorkauppakamarit ry:n 71 jäsenyhdistykses-
tä. Kamarimme on sekä jäsenmäärältään että 
toiminnaltaan Suomen huipputasoa. Jäsenem-
me edustavat monipuolisesti Joensuun seudun 
elinkeinoelämän sekä julkisen sektorin nuoria 
avainhenkilöitä. Olemme yksi Suomen vanhim-
pia kamareita, olemme toimineet jo vuodesta 
1963.

Suomen Nuorkauppakamarit ry on kansainvä-
linen jäsentensä kehittymis- ja johtamiskou-
luttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosta, joka 
vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa.

Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti kehit-
tämällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosi-
aalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyt-
tä.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenenä Jo-
ensuun Nuorkauppakamari kehittää nuorten, 
alle 40-vuotiaiden miesten ja naisten yksilöllisiä 
kykyjä, johtamistaitoja, sosiaalista vuorovaiku-
tusta, kansainvälisyyttä sekä kanssakäymistä. 
Nuorkauppakamari on kansainvälinen jäsenten 
koulutus- ja kehittämisjärjestö sekä kontaktiver-
kosto, joka vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. 

Periaatteena on tekemällä oppiminen, jolloin 
jäsen tekee kamaritoiminnassa etupäässä sel-
laisia asioita, joita ei työelämässään käytä. Op-
piminen tulee konkreettisesti esille myös siinä, 
että jäsen voi olla jäsenyytensä aikana kussakin 
hallitusvirassa vain yhden vuoden.

Joensuun Nuorkauppakamarin toiminta on hyvin 
monimuotoista, pitäen sisällään mm. kuukau-
sitapahtumia, koulutuksia, erilaisia projekteja 
sekä kamari-, alue-, valtakunnan- sekä kansain-
välisen tason kokous- ja koulutustapahtumia.

Pressan terveiset
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P
uheenjohtajan vuosi on saatu päätök-
seen; kuusijuhla pidetty, valta vaih-
dettu uudelle hallitukselle ja enää olisi 
jäljellä tilinpäätös, toimintakertomus ja  
maakunnan kehittäjä -palkinnon jako.

Puheenjohtajavuoden viimeiseen kvartaaliin 
on kuulunut tiedonsiirtopalaverit vuoden 2017 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kans-
sa, alueen D puheenjohtajaporukan hyvästely 
ja katseleminen ensi vuoteen. Alkavan vuoden 
puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on 
vuoden suunnittelu hyvällä mallilla, joten nyt 
voi hyvillä mielin alkaa katselemaan jo ensi vuo-
teen. Marraskuussa oli kaksi peräkkäistä, hyvin 
erilaista JC-viikonloppua: Johtajuusakatemia, jos-
sa pääsi opiskelemaan keskusliittotyöskentelyä 
talousjohtajana 2017 sekä myös kouluttamaan 
aluevirkailijoille talouden asioita ensi vuonna. 

Hallitusakatemiassa taas käytiin läpi IPP:n roolia 
kamarissa, käytiin viimeinen alueen puheenjoh-
tajakokous sekä koettiin herkkiä hetkiä käätyjen 
poistossa, jossa alueen puheenjohtajat 2016 oli-
vat viimeistä kertaa koolla.

Kamarivuonna 2016 ollaan saatu paljon in-
nokkaita, uusia ihmisiä mukaan, ja tämä näkyy 
vuoden 2017 hallituskokoonpanossa: uudessa 
hallituksessa on peräti kolme uutta tekijää! Toi-
votan runsaasti onnea ja menestystä vuoden 
2017 hallitustekijöille. Itse pyrin olemaan mu-
kana kannustavana ja mentoroivana IPP:nä kes-
kusliittovirkani ohessa!

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

Vaalikokous 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

L
okakuussa Hämeenlinnassa järjestetty vaalikokous oli lajiaan ensimmäinen minulle. Sen 
organisoinnista vastasivat Hämeenlinnan Nkk, Akaan Nkk, Forssan seudun Nkk, Riihimäen-
Hyvinkään Nkk sekä Valkeakosken Nkk. Viiden tähden kamareiden tavoitteena oli tarjota 
vauvasta senaattoriin iloa, itsensä ylittämistä ja loistavia hetkiä, jotka kantavat pitkälle tule-

vaisuuteen. Mielenkiintoisinta ensikertalaisesta oli päästä seuraamaan, kun oman kamarin pres-
sa, Mikko Karttunen, sai NT-tittelin. Se oli hieno hetki!

Puhujista erityisesti mieleen 
jäi Esko Valtaoja, jonka aihee-
na oli kokouksen teeman mu-
kaisesti tulevaisuus ja miltä 
se hänen mielestään näyttää. 
Valtaoja oli puhujana mukaan-
sa tempaava sekä huumo-
rintajuinen. Muina puhujina 
olivat Risto Kuulasmaa sekä 
Pekka Möttö. Positiivista oli, 
että kaikki puheet kuvattiin 
ja diat julkaistiin Facebookin 
kautta, joten aiheisiin pystyi 
palaamaan myös jälkikäteen.

Iltagaala järjestettiin Hä-
meenlinnan Elenia Areenalla. 
Illan pääesiintyjä oli Poets 
Of The Falls:n akustinen ko-
koonpano. Illan aikana lavalla 
nähtiin myös muita huikeita 
esiintyjiä ballerinasta sirkus-
taiteilijaan. Gaalailta jäi mie-
leen eritoten tunnelman ja 
esiintyjien osalta. 

Hämeenlinnan kokouksesta 
jäi kaiken kaikkiaan erittäin 
hyvä kuva ja odotan innolla jo 
seuraavia niin kansallisia kuin 
paikallisia kokouksia.

Tiina Mikkonen
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K auniina loppukesän perjantai-iltana 19.8. 
joukko joensuulaisia miehiä kokoontui yh-
teen tyylin, laatujuomien sekä kauniin elä-

män puitteissa. Tilaisuuden koollekutsujana 
toimi Joensuun Nuorkauppakamari ja se toteu-
tettiin yhteistyössä Herrainpukimon sekä Vala-
mon Luostarin Tislaamon kanssa. 

Vaikka matkaa Turusta Joensuuhun kertyy-
kin melko reippaanlaisesti – erityisesti julkisilla 
matkustaen – päätyi Itä-Suomen perukoille kou-
luttajamme Jussi Häkkisen lisäksi myös yhtiön 
toimitusjohtaja Tuukka Simonen. Lisäksi iltaan 
osallistui Mr. Viskiniekka, Antti Pajunen Helsin-
gistä.

Tavoite oli asetettu; herroille oli näytettävä 
mitä kuuluisa itäsuomalainen vieraanvaraisuus 
tarkoittaa.

Tyylikoulutuksen sapluuna oli kaikessa yk-
sinkertaisuudessaan kaunis; kutsutaan paikalle 

aihealueen paras tuntija, tarjoillaan osallistu-
jille hieman laadukasta käsityöläisviskiä ja jär-
jestetään kaikille koulutuksen hintaan sisältyvä 
omien mittojen mukaan valmistettu kauluspaita.

Käytännössä tilaisuus toteutettiin siten, 
että perjantain aikana koulutuksen osallistu-
jat kävivät otattamassa itsestään mitat ja illalla 
keskityttiin itse asiaan. Jussi Häkkinen, Her-
rainpukimon pääsuunnittelija ja kansainvälisen 
Stylefellow-verkkolehden päätoimittaja, suoritti 
paitojen mittaukset ennen varsinaista tilaisuutta 
ja piti illalla kerrassaan timanttisen koulutuksen.

Koulutuksen sisällön osalta kiiteltiin erityises-
ti sen käytännöllisyyttä. Häkkisen ulosanti oli 
sujuvaa ja asia, myös syvällisemmin miesten 
tyyliin vihkiytymättömälle, helppoa kuunnella. 
Esityksessä ei turvauduttu powerpointteihin tai 
muihin esitysteknisiin vippaskonsteihin, vaan 

koko setti vedettiin läpi jutustelemalla jatkuvas-
sa vuorovaikutuksessa osallistujien kanssa.

Parituntisen ajan keskustelimme smart ca-
sualin tyylikkäästä soveltamisesta, miesten 
laukuista, juhlaetiketistä, erilaisista tilanteista 
ja oikeanlaisesta pukeutumisesta. Muun mu-
assa. Pikkutarkasta riikinkukkoilusta ei ollut tie-
toakaan, vaan fokus oli tiukasti pukeutumisen 
merkityksessä, erityisesti bisneksesaspektia 
korostaen. Kohderyhmä oli erittäin hienosti huo-
mioitu.

Vielä koulutuksen jälkeen Jussi otti parin osal-
listujan paitamitat ja kirjasi materiaali- ja tyyli-
valinnat ylös. Samalla osallistujille esiteltiin Va-
lamon Luostarin Tislaamon viskejä, samalla illan 
teemaan liittyen tyyliasioista keskustellen. Va-
lamon nuoret, vain hieman päälle kolmivuotiaat 
viskit sherry- sekä bourbontynnyreistä keräsivät 

niin ikään hyväksyvää maiskutusta. Taisipa eräs 
tynnyrikin vaihtaa illan aikana omistajaa. Hyvän 
ja onnistuneen tilaisuuden päätteeksi lähti koko 
joukko viettämään iltaa vielä hetkiseksi Joen-
suun keskustan elokuiseen yöhön.

Viikko koulutuksen jälkeen, kovasta yrittämises-
tä ja tiukasta painostuksesta huolimatta, muu-
ta kuin ylistävää palautetta ei tilaisuudesta ole 
kuulunut. Näin annamme siis Joensuun Nuor-
kauppakamarilta vahvan suosituksen tämän 
kaltaiselle tilaisuudelle, ihan mihin kolkkaan 
maatamme tahansa.

Slainte.

Teksti: Arttu Taponen
Kuvat: Ilkka Koski, Foto Nerds

Viskiä tyylillä
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Kuusijuhla

Aktiivinen JC - Ilkka Koski
Aktiivinen uusi jäsen - Tiina Mikkonen
Vuoden konkari - Juhana Kurki
Hauskin JC - Jani Akkila
Vuoden tikistäjä - Arttu Taponen
Senaatin palkinto - Arttu Taponen

Onnea palkituille!

10. joulukuuta palkittiin vuoden 2016 menestyjiä ja JC-aktiiveja  
Joensuun Nuorkauppakamarin perinteisessä Kuusijuhlassa. 
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Joensuun 
Nuorkauppakamarin 
hallitus 2017

O len Antti, ikää 35v kamariin tulin koejäseneksi vuonna 2008 ja 2009 vuosiko-
kouksessa Valiolla sain jäsenyyden. Päivätyönä myyn Mercedes-Benz merk-
kisiä autoja Autotalo Hartikaisella Joensuussa, toki myös muitakin merkkejä 

siinä sivussa. Harrastuksia, jos niitä voi niiksi kutsua, on luonnollisesti yhdistystoi-
minta sekä urheilulajien sekakäyttö. Lähellä sydäntä myös penkkiurheilun puolella 
on jääkiekko kaikissa sen seurattavissa sarjoissa. Vuonna 2017 olen JNKK:n pu-
heenjohtaja, ja vuotta odotankin mielenkiinnolla kera uuden loistavan hallituksen.

Tähdellistä uutta vuotta 2017!

Antti Lajunen
PRES 2017

T ervehdys Joensuun Nuorkauppakamarilaiset!
Olen siis Karttusen Mikko, vuoden 2016 puheenjohtaja eli vuoden 2017 edellis-
vuoden puheenjohtaja IPP. Tänä vuonna olen hallitusviran ohessa myös SNKK:n 

eli Keskusliiton virassa kansallisena talousjohtajana. Työkseni olen yrittäjänä isän-
nöitsijätoimisto Karelian Kiinteistötili Oy:ssä. Kamaritoiminnan ohessa pyrin aika-
taulujen puitteissa harrastamaan laskettelua ja vaellusta. Koti on Joensuun pohjois-
ruutukaavalla yhdessä vaimon ja koiran kanssa. 

Toivotan kaikille menestyksekästä kamarivuotta 2017!

Mikko Karttunen
IPP 2017

V uoden 2017 DP tässä terve. Tämä vuosi menee keskittyessä yhteiskunnallisten 
asioiden, koejäsenten ja muiden virkaan kuuluvien toimien parissa. Ja ennen 
kaikkea PRES Antin siipien suojassa valmistautuen vuoden 2018 puheenjohta-

juuteen. Viime vuonna hoitelin LOM:n virkaa ja sehän olikin mukava pesti. Jopa siinä 
määrin mukava, että hakeuduin ja pääsin tälle vuodelle koordinoimaan tapahtumia 
alueellamme. Toimin siis vuonna 2017 myös alue D:n aluetapahtumapäällikkönä, 
koodikielellämme nimikkeellä R-LOM. Olen päivätyössä, niin kuin hyvän työläisen 
kuuluukin, mutta pyrkimys on päästä kastijaossa ylöspäin ja bisneksiä on viritel-
ty sinne jos tänne. Muun muassa alkoholipuolelta minulla on hyviä verkostoja ja 
pyöritänpä siellä puolella ihan oikeata liiketoimintaakin. Innolla lähden taas uuteen 
kauteen ja uskon, että tästäkin vuodesta tulee taas yksi huikea luku meidän itse 
kunkin JC-uralle! 

Toivottavasti saadaan mahdollisimman moni kamarilainen lähtemään myös eri 
puolille alue D:tä lukuisiin hienoihin tapahtumiimme. Tervetuloa ja yhteyttä saa 
rohkeasti ottaa!  

Edelleen tapahtumarikkain terveisin, 
Arttu Taponen

DP & R-LOM
Vuoden 2017 Hallitus, vasemmalta Mikko Karttunen, Antti Lajunen, Jani Kuokkanen, 
Tiina Mikkonen, Suvi Hassinen, Tuomas Vepsä, Antti Matkainen ja Arttu Taponen
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T ervehdys! Toimin vuoden 2017 JNKK:n hallituksessa LIO:na. Kamariin liityin vuo-
si sitten ja arvelin hallitusviran olevan seuraava looginen askel. Hain LIO:n paik-
kaa, koska viestintä kiinnostaa minua ja joudun sitä muutenkin jonkun verran 

tekemään. Tässä toivottavasti itselle kertyy rutiinia ja samalla pääsen näkemään 
läpileikkauksen kamaritoiminnasta Joensuun lisäksi myös kansallisella tasolla. 

Nasakka tulee ensi vuoden aikana uudistumaan ja todennäköisesti se siirtyy 
kokonaan digitaaliseen muotoon. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia sen kehittämi-
seen, ja toivottavasti saamme yhdessä pidettyä sen sisällön mielenkiintoisena.

Itse olen toiminut nyt start-up -yrittäjänä reilut puoli vuotta. Yritykseni, GCM 
Oy, keskittyy yritysvastuun ja energiatehokkuuden parantamiseen. Vastuullista te-
kemistä pyrin edistämään myös kamaritoiminnassa, ja sehän on jo yksi tämän toi-
minnan peruspilareista. 

Kamariviestinnän tarkoituksena on informoida tapahtumista, aktivoida jäse-
nistöä, havisuttaa historian lehtiä ja pitää kamarin positiivista mainetta yllä myös 
ulkopuolelle. Kaikki keillä on ideoita tai halua osallistua Nasakan tekemiseen tai 
muuten tiedottaa kamariin liittyvistä asioista, ottakaa yhteyttä!

Tuomas Vepsä
LIO 2017

O len 25-vuotias ilomantsilaislähtöinen ja sittemmin Joensuuhun kotiutunut yrit-
täjä. Perheyrityksemme valmistaa Ilomantsissa erilaisia muovi- ja metallituot-
teita pääosin metsäteollisuuden käyttöön niin kotimaahan kuin ulkomaille. 

Vastuualueisiini kuuluvat erityisesti markkinointi ja vienti, jota teemmekin tällä 
hetkellä vajaaseen pariinkymmeneen maahan. Koulutukseltani olen IB-tradenomi 
sekä kaksoistutkinnon käynyt nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja.

Vapaa-ajastani suuri osa menee amerikkalaisen jalkapallon parissa niin ryskä-
essä kentällä kuin hääriessä seuramme hallituksessa. Muiksi harrastuksikseni voisi 
lukea maalisudin ja vasaran kanssa heilumisen, sillä viime syksyn talokauppojen 
myötä erilaiset pintaremontit ovat pitäneet viimeaikaiset iltani ahkerina. 

Nuorkauppakamaritoiminnassa olen vielä urani alkutaipaleella, sillä mukaan 
lähdin vuosi sitten eli vuoden 2016 alussa. Erityisesti toiminnassa minua kiehtoi 
ja kiehtoo edelleen innostunut ja kanssani samanhenkinen porukka, jonka uskon 
potkivan minua eteenpäin niin, etten pääse urautumaan ja kangistumaan kaavoi-
hini. 

Vuoden 2017 hallituksessa toimin SECYn eli sihteerin tehtävissä. Hallitustoi-
minta ja päätöksentekoon osallistuminen kiinnostavat minua, ja uskon että sih-
teerinä pääsen nuorkauppakamarin hallitustyöskentelyyn hyvin kiinni (ehkä opin 
myös muistamaan lisää loputtomilta tuntuvien lyhenteiden merkityksiä). Odotan 
aktiivista ja opettavaista vuotta 2017!

Suvi Hassinen
SECY 2017

O len 31-vuotias kiteeläislähtöinen rakennusinsinööri ja yrittäjä. Asun Joensuun 
eteläpuolella Kummussa yhdessä avopuolisoni kanssa. Kamariin olen tullut 
pari vuotta sitten ja ennen tätä LOM virkaa hoidin Treasin tehtäviä Mikko Kart-

tusen vetämässä hallituksessa. LOM:n tehtävässä haluan, että vuonna 2017 kama-
rin perinteiset tapahtumat järjestetään tyylikkäästi, kuukausitapahtumia tasaisesti 
sekä kokeillaan paikallisesti jotain uutta.

Antti Matikainen
LOM 2017

O len Jani Kuokkanen, 33, vuoden 2017 hallituksen rahastonhoitaja. 
Nuorkauppakamari toiminnassa olen ollut mukana viiden vuoden ajan, nyt 
hallituksessa jälleen. Hallituksessa olen aiemmin toiminut MC:n virassa. Olen 

ollut yrittäjänä kahdeksan vuotta ja näin ollen laskutus, rahastonhoito ja siihen 
liittyvät asiat ovat hallussa. Aina on kuitenkin varaa myös oppia uutta ja siksi on 
mukava päästä tekemään rahastonhoitajan hommia kamarin hallituksessa. Kama-
rissa olo aikana olen myös ollut mukana eri projekteissa, mm. Joulupuussa projek-
tipäällikkönä vuonna 2015.

Vapaa-ajallani harrastan rugbyä ja sählyä. Tykkään myös pelata biljardia ja viet-
tää rentoja iltoja hyvän ruoan ja seuran parissa.

Jani Kuokkanen
TREAS 2017

O len Tiina Mikkonen, 29 v, vuoden 2017 hallituksen MC. Nuorkauppakamaritoi-
mintaan hakeuduin 2016 vuoden alussa luodakseni itselleni verkostoa omaa 
yritystäni ajatellen.  Kamaritoiminta ei ollut minulle entuudestaan tuttua ja 

kuluva vuosi onkin opettanut minulle paljon. Pyrin osallistumaan erilaisiin tapah-
tumiin ja olemaan aktiivisesti mukana toiminnassa, jotta saisin mahdollisimman 
hyvän käsityksen siitä, mitä ja millaista kamarin toiminta on.  

Ensimmäinen vuosi kamarissa antoi minulle paljon. Olen päässyt tutustumaan 
mukaviin ihmisiin, verkostoitumaan, kokeilemaan projektipäällikön roolia Joulu-
puu- projektissa ja nyt tuleva vuosi vierähtää hallituskuvioihin tutustumisessa. Pal-
jon on vielä opittavaa niin hallitustoiminnasta kuin muistakin JCI kuvioista, mutta 
odotan innolla tulevaa vuotta, uusia kontakteja, kokouksia ja elämyksiä. 

Nuorkauppakamarin lisäksi opiskelen Karelia AMK:ssa sosionomiksi, työsken-
telen lastensuojelussa sekä asiakaspalvelutehtävissä ja pyöritän omaa juhlasuun-
nittelualan yritystä, Juhlavisiota. Jos aikaa jää, tykkään käydä juoksemassa ja kun-
tosalilla sekä tehdä erilaisia askarteluprojekteja ja muita käsitöitä. 

Toivon että hallitusvuosi tuo minulle uusia haasteita, mutta toivoisin pääseväni 
hyödyntämään myös omia vahvuusalueitani, joita on esimerkiksi tapahtumajärjes-
täminen ja uusien ideoiden jalostaminen käytäntöön.  

Tiina Mikkonen
MC 2017
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T
semppasin, ompelin nappeja, silitin pai-
toja ja niiden kauluksia, lankkasin kenkiä, 
pakkasin purkkeja, liimasin tarroja, olin 
koeyleisönä ja annoin palautetta, kirjoitin 
osoitteita, keksin ideoita, kiillotin pokaale-

ja, zuumailin ja skannasin... Elin kokonaisen vuo-
den JC:n pressan puolisona ja selvisin! 

Muistan elävästi reilu vuosi sitten kuusijuhlas-
sa, jossa senaattori Juhana Kurki ”evästi” minua 
Mikon pressavuoteen sanomalla, ettei JC:läisyys 
ole pelkästään jäsenen oma harrastus, vaan se 
on koko perheen yhteinen juttu. Ja näin se ni-
menomaan on. Tukea ja kannustusta on tar-
vittu, hyvä niin, sillä se tekee minunkin roolini 
merkittäväksi. Joskus tuki oli makaronilaatikkoa 
pitkän automatkan päätteeksi kokousviikonlo-
pun jälkeen, toisinaan postimerkkien liimausta 
kirjekuoriin. Yhtä kaikki, jokainen homma oli 
tärkeä.  Tosin Mikon vuonna tämä perheen yh-
teinen harrastus muuttui loppuvuodesta jopa 
suvun harrastukseksi, sillä syyskuun viikonloput 
menivät tiiviisti suvun naisten kanssa puolukoi-
ta keräten ja niistä hilloa valmistaen, ja eipä ne 
karjalanpiirakatkaan ihan omin neuvoin olisi Hä-
meenlinnaan valmistuneet.

Kulunut vuosi toi itselleni mahdollisuuden seu-
rata läheltä maailmanlaajuisen järjestön toi-
mintaa. Näin läheltä, miten yhteistyöllä ja tinki-
mättömyydellä saadaan aikaan huikeita juttuja. 
Omalla kohdallani vuoden ehdoton kohokohta 

Yhteinen juttu

oli maaliskuun Koliday-aluevuosikokous Kolin 
upeissa maisemissa. 

Jo pelkät puitteet Pohjois-Karjalan upeissa 
vaaramaisemissa loivat juhlavan ja arvokkaan 
tunnelman hienolle viikonlopulle. Kolidayn gaa-
lailta oli elämys. Sain kunnian tavata useita eri 
puolelta Suomea Kolille tulleita JC:läisiä. Sain ais-
tia tunnelmaa, jossa yhteisöllisyys ja keskinäi-
nen kaveruus oli niin kokonaisvaltaisesti läsnä. 
Mieleenpainuvia muistoja.

Kuluneen vuoden aikana olen ihaillut yhteistyön 
voimaa, yhteisiä tavoitteita sekä sitä energiaa, 
jonka jokainen JC:läinen antaa järjestölle oman 
leipätyönsä ohella. Vaatii hurjasti resursseja jär-
jestellä ja organisoida tapahtumia yhteisen hy-
vän toteutumiseksi. Verkostot, joita järjestössä 
saa kannustavat varmasti yhteiseen tekemiseen 
ja itsensä ylittämiseen. Itsensä ylittämistä on 
kotonakin havaittu, sillä en olisi vielä kesäkuussa 
osannut kuvitella, että tämän vuoden jälkeenkin 
meidän perheen JC-harrastus saa uusia muoto-
ja. Uusia juttuja meille molemmille on varmasti 
tulossa. Suuntaan luottavaisena ensi vuoteen, 
en tiedä mitä kaikkea JC-rintamalla on luvassa, 
mutta mitä tahansa se onkin tiedän sen sujuvan 
hyvässä JC-hengessä. 

Kiitän ja kuittaan sekä toivotan seuraavalle First 
Ladylle antoisaa JC-vuotta!

Marika Karttunen

”Mitä lähemmäksi unelmaansa pääsee, sitä enemmän 
elämäntiestä tulee todellinen olemassaolon tarkoitus.”  
-Paulo Coelho- 
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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



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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Miksi et kysyisi ensin meiltä?
grano.fi


