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päätoimittajalta
Hei kamarilaiset ja yhteistyökumppanit! 

Vuosi sitten päätettiin, että Nasakka julkaistaan 

enää vain digimuodossa. Lisäksi sain tietää olevani 

päätoimittajan lisäksi taittaja. Kummastakaan 

hommasta minulla ei ollut mitään kokemusta. No, 

oppimisjärjestöhän tämä on, niin ajattelin Homer 

Simpsonia lainaten: ”yrittäminen on ensimmäinen 

askel epäonnistumiseen” ja nostin kädet pystyyn 

antautumisen merkiksi. Myöhemmin kuitenkin seitin 

ohuita siivuja vuoleskellessani päätin kokeilla, että 

mitä se taitto ja sisällön tuotto on. Aamulla näkyi 

olevan puolikas tekele valmiina. Samoilla huuruilla 

veistelin loputkin kuntoon, ja siinä se sitten oli. Ei ollut 

kuin putkauttaa. Turhaan kärvistelin, perkele.
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Palautetta Nasakoista on tullut, niin positiivista kuin negatiivista. Pääasia on, että karavaanarit 

kulkevat ja letka seisoo. Kriittinen palaute on kuin nuppineula välilihassa, toiset tykkäävät, 

mutta kaikkia se ei miellytä. Tyytyväisyyskin tunnetusti tappaa kehityksen, joten parempi jättää 

nuppineulat rasiaan ja kehittää toimintaa. Ja näin olen pyrkinyt tekemään. 

Nyt kun pohjat on luotu ja juotu, niin toivon Nasakan jatkavan elämää myös tulevaisuudessa. 

Harvoilla kamareilla on omaa jäsenlehteä. Tämän vulla saa äänen kuuluviin niin jäsenet kuin 

muut sidostyhmätkin - niin halutessaan. Tänä vuonna ei ole haluttanut. Julkaisua voi lähteä myös 

viemään, päätoimittajasta riippuen, haluamaansa suuntaan. Eroottinen julkaisu 70-luvun 

karvoissa olisi miellyttävä suunta. 

Tältä erää tämä on viimeinen Nasakka, jonka päätoimitan ja taitan. Nasakan jatkosta ei ole vielä 

varmuutta, vaan se riippuu pitkälti seuraavasta Liosta. Tiedottajan eli Lion vetovastuun luovutan

Essi  Pennaselle. Tämän sukupuolen vaihdoksen yhteydessä päivitämme myös kamarin nettisivut. 

Uusista sivuista iso kiitos Janne Pakariselle ja Sitefactorylle! 

Tuomas, LIO 2017



pressan terveiset

Vuosi vetelee viimeisiään. 

Yhtäkkiä vuodesta on jäljellä enää pari kuukautta ja pääsemme kohta jälleen kerran juhlimaan 

kuusijuhlassa. Tuntuu kuin edellisestä olisi vasta kaksi kuukautta. 

Vuosi on mennyt todella nopeaan ja omat työt ovat vieneet valtaosan ajastani. Onneksi 

kamarissa on aktiivisia ihmisiä ja kaikki hommat ovat hoituneet paremmin kuin hyvin. 

Vuoden viimeisin rutistus on tietenkin Joensuussa järjestettävä hallitusakatemia, jonka 

järjestelyjä on viety hienosti eteenpäin. 

Vuodesta tähän mennessä on jäänyt mieleen tolkuton kiire, liekkö ajanhallinnankin kanssa 

ongelmaa? 

Tässä vaiheessa haluan myös erityisesti kiittää hallituslaisiani, jotka ovat tehneet pyyteettömästi 

oman hommansa ja välillä vähän ylikin. 

Uskon ja tiedän, että meillä on hyvä nippu kasassa myös ensi vuodeksi. 

ANTTI LAJUNEN

PJ JNKK 2017

PUH.  0400 863 353

ANTTI.LAJUNEN@HARTIKAINEN.COM

5



Kari Ehari valittiin Senaatin syyskokouksessa Lappeenrannassa Suomen Senaatin hallituksen 

jäseneksi kaudelle 2017-2018. Valinta tarkoittaa että hän toimii Senaatin puheenjohtajana 

kaudella 2019-2020. Näin Senaatin vuosikokous 2020 pidetään Joensuussa. 

Kari on Nuorkauppakamarilainen vuodesta 1985 ja Senaattori vuodelta 1993. Kari on toiminut 

Joensuun kamarissa eri tehtävissä mm. hallituksen jäsenenä, tiedottaja ja sekä puheenjohtajana 

vuonna 1990 sekä alueella 7 RIO:na 1991 ja VP:nä 1992 sekä SNKK:n MIO:na 1993 ja 

vaalilautakunnan jäsenenä 1996. 

Helsingissä Kari on toiminut myös aktiivisesti Keskuspuiston kamarissa. Lappeenrannan kokous 

oli Karin kahdeskymmenes Senaatin kokous. Muita JC kokouksia on aluekokouksista 

Maailmankokouksiin satakunta. 

Kamaritoiminnan lisäksi hän on toiminut aktiivisesti Yrittäjäjärjestössä, Yrityskummeissa ja 

Rotareissa. Tällä hetkellä Kari toimii puheenjohtajana Lauttasaaren Yrittäjissä ja 

Pääkaupunkiseudun Yrityskummeissa. 

Siviilissä Kari on yrittäjänä Reconos yrityksessään. Yritys tekee asiakas- ja henkilöstötutkimuksia.

Kaikki Joesuussa kokouksiin osallistuneet tietävät heidän kokousosaamisen. 

Tervetuloa siis Senaatin vuosikokoukseen Joensuuhun 2020. 
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N u o r k a u p p a k a m a r i l a i n e n
v u o d e s t a  1 9 8 5 .  S e n a a t t o r i
v u o d e l t a  1 9 9 3 .  S u o m e n
S e n a a t i n  p u h e e n j o h t a j a
2 0 1 9 - 2 0 2 0  

K A R I  E H A R I



Kenelle? 

Nuorkauppakamarin ihmemaahan sukeltaville seikkailunhaluisille koejäsenille. 

Mitä on luvassa? 

New Dees -koulutusviikonloppu ja arvokasta verkostoitumista Nuorkauppakamarin Alue D:n 

vuoden 2018 hallitusvirkailijoiden, senaattoreiden ja kunniajäsenten kanssa. 

New Dees -tapahtuma koejäsenille: 

Koejäsen, oletko vielä vähän pihalla kaikesta siitä, mitä nuorkauppakamari voi sinulle tarjota? 

Älä huoli, vaan hyppää rohkeasti viikonlopun viettoon kanssamme Joensuussa 24–25.11.2017. 

Hinta: New Dees rekisteröinti 0€ / Perjantain tulojuhla 25€ / Lauantain lounas ja iltapäiväkahvit 

18€ / Lauantain iltagaala 65€ 

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Dhallitusakatemia2018 

Ilmoittautuminen tapahtumaan päättyy 8.11.2017 klo 23.59 

Lisätiedot: 

New Dees: Sini Törönen, sini.toronen@gmail.com 
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Tervetuloa New Dees goes Hallitusakatemian 
Ihmemaahan kokousviikonloppuun!



Keväällä 2012 kaksi melko tuoretta insinööriä keksivät perustaa puurakentamiseen erikoistuneen 

insinööritoimiston. Onneksi ei ollut tarkkaa tietoa, mitä ollaan tekemässä. Näin jälkikäteen 

arvioituna olisi voinut jäädä tekemättä. Asiakaskunnan etsiminen nollatilanteesta isojen 

suunnittelutoimistojen puristuksessa on ollut työ, jossa tunteja (eikä drinkkejä) ei ole laskettu. 

Yksi tämän vaiheen kasvattavimpia kokemuksia on ollut, kun oma kirjanpitäjä soitti ja kertoi, ettei 

palkat lähde maksuun. Katetta tilillä oli juuri ja juuri vain laskuihin. Siinä peiliin katsellessa 

tiivistyy aika äkkiä, mikä yrittämisessä on tärkeää ja mikä ei. 

Konkurssin välttely on sittemmin väistynyt ja energiaa riittää välillä muuhunkin. Tietynlainen 

vakaus tuo mukanaan mahdollisuuden viritellä uusia ajatuksia ja jollain se pitäisi eläkekin tienata. 

Oman ajankäytön harkintaan on tullut viime aikoina törmättyä yhä useammin. Syynä lienee se, 

että sitä rummutetaan joka kanavassa hyvän johtamisen kanssa. Toinen syy on se, että kotona 

siitä aina välillä tavataan huomauttaa. 

Parhaiten asiaan on kuitenkin herättänyt nuorten yrittäjien kautta saatu yritysmentori. 

Ensimmäisessä tapaamisessa mentori ahdisteli kysymyksillä, jotka eivät liipanneet omaa yritystä, 

vaan itse yrittäjää. Yritykseen liittyviin kysymyksiin on saanut vastata jo useammalle eri taholle, 

ja on tottunut vastaamaan missä yrityksen tavoitteet ovat 10 vuoden päästä.
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välttelystä 
Konkurssin

kotitöiden välttelyyn 
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Kun samat kysymykset käännetään koskemaan pelkkää ihmistä, alkaa selvitä millä oikeastaan 

onkaan merkitystä. Hyvällä mentorilla on aina omakohtaisia kokemuksia. Hänellä oli mennyt 15 

vuoden huimassa uraputkessa vaimo, omakotitalo ja terveys. 

Näissä keskusteluissa on tajunnut, miten tärkeää on myös saada keskustella näistä asioista 

jonkun ulkopuolisen kanssa. Yritysneuvojia kyllä riittää tässäkin talossa moneenkin lähtöön. 

Yrityksen menestys ei kuitenkaan juuri vaikuta yrittäjän henkilökohtaiseen hyvinvointiin. 

Myöskään ystävien kanssa ei ole useinkaan mahdollista purkaa kaikkia mahdollisia huolia 

salarakkaista rahahuoliin. 

Näitä samanlaisia kestäviä verkostoja tarvitaan rakentaa myös nuorkauppakamarissa. Saman 

henkisessä porukassa monesti myös ongelmat ovat pitkälti samanlaisia. Vaikkakin toiminta voi 

myös kaverin kertoman mukaan aiheuttaa salarakkaita ja rahahuolia.

Parhaimpia neuvoja on yrittää olla myös henkisesti läsnä siellä, missä haluaa olla. Itsekin sorrun 

usein siihen, että kiiruhdan kotiin aikaisin perheen luokse. Kuitenkin kotia päästyä aikaisen 

koneen ja alan kirjoitella työsähköposteja. 

Kuusijuhlassa aion olla sekä henkisesti, että fyysisesti ohuessa pikkujoulunousussa. Toivottavasti 

mahdollisimman moni muukin teistä! 

Antti Matikainen 

LOM 2017 
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Kaikki kokemukseni ovat tietenkin vaikuttaneet kuka olen tänään tätä kirjoittaessani. Kirjoitus 

vaatii muistelemaan menneitä ja parhaimmillaan johtaa jopa johonkin ajattelun tuottamaan 

kiteytykseen tai eteenpäin vievään palautteeseen. Niinpä tämänkin muokkaa minua, halusinpa 

sitä tai en. Tietenkin intensiivinen harjoittelu tai pitkä parisuhde muokkaa arjen pikkuaskareita 

enemmän. Jonnekin vaikuttavuudeltaan keskivaihetta vahvemmaksi asettuu minun elämässäni 

Nuorkauppakamari harrastus. 

Olin 25-vuotias, kun liityin koejäseneksi. Ensimmäinen tapahtuma, johon osallistuin ja jota olin 

samalla jo järjestämässä oli Kummisetä Pulkkisen mafiahenkiset kuusijuhlat. Kovaa vedettiin 

ensimmäisestä kohtaamisesta alkaen. Ja mitä enemmän hikeä touhutessa vuodatettiin sitä 

paremmalta se jälkikäteen aina tuntui. Learning by doing -metodi oli kuin luotu minua varten ja 

toiminta otti heti pauloihinsa. Sain sekä loistavia neuvoja ympärillä olevilta kokeneilta tekijöiltä 

että vastuuta ja mahdollisuuden tehdä kasapäin myös virheitä. 

Miten minusta tuli minä?

Kuva on WC2005 tapahtumasta 
Wienistä, jossa JCI Tahiti palkitsi 
Pertun osallistumisesta heidän 
perinnetanssiesitykseen



Joensuun kamarin nykyinen ydinajatus, mahdottomat kokemukset, ovat olleet koko ajan 

houkuttimena käyttää energiaa tähän harrastukseen. Olin aktiivisimpina vuosina kahden pienen 

lapsen isä, yrittäjä Helsingin ja Joensuun välillä, rakensimme omakotitaloa sekä olin myös muissa 

yhteiskuntavastuissa kiinni. Mutta siitä missä panos/tuotos -suhde on kohdallaan ei tietenkään 

luovuta. Ja hyvää tuottoa kamari toiminta todellakin on ollut. Olen päässyt kokemaan mahtavia 

tapahtumia kotinurkilta toiselle puolella maailmaa sekä osallistunut projekteihin, joissa on saatu 

merkityksellisiä asioita tehtyä. Mutta nämä eivät olisi mahdottomia kokemuksia ilman niitä 

mahdollistavia ihmisiä. 

Yhdessä tekemisen merkitys, vuorovaikutustaidot, avoimuus, rohkeus ja konfliktien 

pelkäämättömyys ovat olleet suurimmat opit, joita kamarikokemukset ovat vahvistaneet. 

Seuraavaksi tärkeimmäksi sanoisin puhumisen ja esiintymisen varmuuden. Minua jännittää, teen 

sen silti -asenne on kasvanut valtavasti yleisön edessä ollessa. Pressavuotena pidin arviolta 40 

puhetta, joista lähes kaikki ilman papereiden tukea. Se oli mahtavaa aikaa ja suosittelen kaikille 

pyrkimään kilvan kamarimme johtajaksi. Vuoden se ottaa, paljon se antaa kymmeniksi vuosiksi 

eteenpäin. 

Kolmanneksi nostaisin prosessien merkityksen. Olipa se toimivaa kokouskäytäntöä tai 

myyntiprojektin ohjausta, on kamaritoiminnassa saanut loistavia opinpaikkoja eteensä. Vielä 

haluaisin mainita opin siitä, ettei aina kannata yrittää noudattaa sääntöjä ja muodollisuuksia. Nyt,

yli 10 vuotta myöhemmin, on noussut virheiden juhliminen ja tekeminen kokeilemisen kautta 

arvostukseen, mutta välillä kamaritoiminnassakin on tullut vastaan päinvastaista asennetta. 

Mutta hei, siinäpä vasta opiksi otettavaa onkin, jos jostakin olet erimieltä. 

Kuvassa osa vuoden 2008 Kuusijuhlakutsusta 
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Lopuksi haluan vielä mainita tärkeimmän. Tällainen intensiivinen tekeminen, epämukavuusalueella

käyminen, reissuaminen ja välillä remuaminenkin tuo nimittäin elämääsi jotakin mahtavaa. 

Ystäviä. Olen todella kiitollinen kamaritoiminnalle sen mahdollistamista kontakteista, joista 

läheisimmät ovat todellisia ystäviäni ja loputkin kavereita. Jos kohtaat kamariaikanasi 500 

ihmistä ja niistä 50 vastaa lopun elämääsi puhelimeen, kuten minulle "Moi, Perttu", olet 

saavuttanut jotakin lähes korvaamatonta. 

Terveisin 

Perttu Kouvalainen 



Oulun tervaporvareiden järjestämä kokous keräsi yhteen D-alueen ehdokkaat, äänestäjät sekä 

muut kokous osallistujat. Joensuun Nuorkauppakaria edustamassa olivat Jani Kuokkanen ja Tiina 

Mikkonen. Kuokkanen toimi Oulussa DP:n roolissa ja Mikkonen hääräili trade showssa Finland 

Youth Forum- projektin tiimoilta. 

Kokouksessa kuultiin hienoa Key Note puheenvuoroja Print It:n edustajalta, Niklas Nukarilta ja 

kirkkaimpana tähtenä puhui Lauri Salovaara. Muu ohjelma koostui luonnollisesti koulutuksista ja 

vaaliehdokkaiden tenteistä ja paneeleista. Vaalikokouksen kruunasi sunnuntain GA-kokouksessa, 

jossa valittiin uusi aluejohtoryhmä vuodelle 2018. 

Aluejohtaja, VP Maria Sippala, Oulun terveporvarien Nkk 

Aluekoordinaattori, RC Ari Saavalainen, Warkauden Nkk 

Aluekoulutuspäällikkö, R-IND Terhi Roivainen, Kuopion Nkk 

Alueviestintäpäällikkö, RIO Anni Heikkinen, Oulun Nkk 

Aluetapahtumapäällikkö, R-Lom Elena Oikarinen, Oulun Nkk
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J C I  a l u e  D : n  
v a a l i k o k o u s :  

T e r v a a  j a  
T i m a n t t e j a  –  

l o i s t e t t a  u r a l l e .  
1 - 3 . 9 . 2 0 1 7



Lauantai-illan gaalassa juhlittiin 25-vuotiasta Oulun tervaporvareiden nuorkauppakamaria. 

Kokoushotelli Lasaretin Aurora Sali muuntui kokouslookista juhla-asuun ja vieraat saivat nauttia 

hyvästä ruoasta, erikoisesta ohjelmasta ja pitkistä puheista. Illan kruunasi puhallinorkesteri Big 

Band- orkesteri, joka viihdytti vieraita myöhälle yöhön. 

Kokouksessa oli erittäin mukava ja rento henki. Jälleen verkostoiduttiin ja nautittiin JCI- 

harrastuksesta. 

Lämpimästi toivon, että vuodelle 2018 saadaan useita mukavia kokousosallistumisia niin 

hallitukselle kuin muullekin jäsenistölle. Superlatiivit eivät riitä kertomaan ja kuvailemaan niitä 

upeita kohtaamisia ja mahdottomia kokemuksia, joita kokous matkoista kertyy. Näihin kuviin ja

tunnelmiin! 

Tiina Mikkonen 

MC 2017 

Joensuun Nuorkauppakamari 
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Minä olen Sini Törönen, 35-vuotias päätoiminen fysioterapiayrittäjä Lääkäriasema Resetissä 

Kiteellä vuodesta 2010 lähtien. Osaamiseni ydintä on tuki- ja liikuntaelimistön terapia, 

terapeuttinen harjoittelu, liikuntaneuvonta sekä työikäisten ohjaus, neuvonta ja koulutus. Työn 

ohella opiskelen parhaillaan graafista suunnittelua Helsingissä, ja olen varovaisesti jo haaveillut 

näiden kahden osaamisalueen yhdistämisestä aivan uudella tavalla. Ehkä tulevaisuus on 

monipuolinen yhdistelmä visuaalista viestintää, visuaalisia ilmeiden luomista ja esimerkiksi

toimitilaergonomiaa. 

Mutta miksi Kiteeltä Joensuuhun? Kiteen kamarilaiset eivät “heittäneet minua ulos”, ja muutos 

vieräytti kyllä toden puhuakseni muutaman kyyneleen poskille. Mutta minulla on henkilökohtainen 

haave päästä muuttamaan isompaan kaupunkiin, ja tämän haaveen aion toteuttaa vuoden 2018 

aikana. Lisää potkua muutokseen antoi valtava luottamuksen osoitus tulevalta Joensuun 

Nuorkauppakamarin puheenjohtajalta Jani Kuokkaselta, joka pyysi minua harkitsemaan jo 

tulevallevuodelle 2018 sihteerin virkaa, johon minut sittemmin valittiin, vuotta alkuperäistä 

varovaistasuunnitelmaani aiemmin. 

Toivon voivani tuoda vuoden 2018 hallitukseen kokemusta ja osaamista mm. aluetoiminnasta, 

tuntemusta projektitoiminnasta ympäri Suomen sekä aktiivista työpanosta Joensuun 

Nuorkauppakamarilaisena tulevana ja tulevina vuosina. Toivon myös, että yhteistyö, jonka 

aloitimme puheenjohtajakollegani Miika Natusen kanssa vuonna 2014, Joensuun ja Kiteen 

Nuorkauppamarien kesken jatkuu myös tulevaisuudessa. Sillä kahden vuoden ajan D-alueen 

aluevirkoihin liittyen, Joensuun kamarin kummina toimineena, monta joensuulaista tuntemaan 

oppineena voin todeta, että meillä täällä D-alueen itäisessä kolkassa on muuten mahtavia ihmisiä 

mukana tekemässä vaikuttavaa nuorkauppakamaritoimintaa!

Tervehdys, toistaiseksi vielä täältä Kiteeltä. On mukava olla 
mukana esittäytymässä uusien jäsenten joukossa, vaikka 
nuorkauppakamarilaisuus onkin minulle tuttua jo usean vuoden 
ajalta. Olen Kiteen Nuorkauppakamarin kasvatti ja tulin 
toimintaan mukaan vuonna 2010, jäseneksi vuonna 2011. Olin 
tuolloin juuri tullut  paluumuuttajana Etelä-Suomesta Kiteelle ja 
minut houkuteltiin mukaan nuorkauppakamarilaiseksi sillä, että 
tämän sanottiin olevan harrastus, jossa saa tehdä paljon 
erilaisia asioita oman asuinalueen elinvoimaisuuden 
edistämiseksi, kouluttautua erilaisissa koulutuksissa sekä 
kehittyä ihmisenä, työntekijänä, johtajana sekä oppia  
tuntemaan valtavan määrän aktiivisia ihmisiä.

Sini Törönen 
kuva @ilkkakoskiphotography




