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Kiitos kaikille lehden 
toimitukseen osallistuneille!

Joensuun Nuorkauppakamari on yksi Suomen 
Nuorkauppakamarit ry:n 71 jäsenyhdistyksestä. 
Kamarimme on sekä jäsenmäärältään että toimin-
naltaan Suomen huipputasoa. Jäsenemme edusta-
vat monipuolisesti Joensuun seudun elinkeinoelä-
män sekä julkisen sektorin nuoria avainhenkilöitä. 
Olemme yksi Suomen vanhimpia kamareita, olem-
me toimineet jo vuodesta 1963.

Suomen Nuorkauppakamarit ry on kansainvälinen 
jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumis-
järjestö sekä kontaktiverkosta, joka vaikuttaa ak-
tiivisesti yhteiskunnassa.

Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti kehittä-
mällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista 
vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenenä Joen-
suun Nuorkauppakamari kehittää nuorten, alle 
40-vuotiaiden miesten ja naisten yksilöllisiä ky-
kyjä, johtamistaitoja, sosiaalista vuorovaikutusta, 
kansainvälisyyttä sekä kanssakäymistä. Nuor-
kauppakamari on kansainvälinen jäsenten koulu-
tus- ja kehittämisjärjestö sekä kontaktiverkosto, 
joka vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. 

Periaatteena on tekemällä oppiminen, jolloin jäsen 
tekee kamaritoiminnassa etupäässä sellaisia asioi-
ta, joita ei työelämässään käytä. Oppiminen 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. kuukausi-
tapahtumia, koulutuksia, erilaisia projekteja sekä 
kamari-, alue-, valtakunnan- sekä kansainvälisen 
tason kokous- ja koulutustapahtumia.
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Pääkirjoitus

Mitä se viestintä oikein on ja kuka sitä 
tekee? Helpot vastaukset olisivat 
kaikki ja kaikki. 

Viestimme toisillemme koko 
ajan ja sanallinen viestintä on siitä 

vain pieni osa. Äänenpainot, eleet, ilmeet ja 
asennot kertovat omaa viestiään ja joko vah-
vistavat sanomaamme tai ovat sitä vastaan. 

Kirjoittaessa viestintä on aina haasteelli-
sempaa, kuinka saada oma viesti perille ja oi-
kein ymmärrettynä. Kamarin viestinnässä, niin 
sisäisessä kuin ulkoisessakin, aina täytyy pitää 
kirkkaana mielessä kenelle ja mitä. 

Ulkoisessa viestinnässä tulee myös muis-
taa, ketä me olemme. Viesti voi tavoittaa ih-
misen, joka ei ikinä ole kuullutkaan nuorkaup-
pakamarista mitään ja ensivaikutelman voi 
viestinnässäkin tehdä vain yhden kerran.

Kuinka sinä puhut nuorkauppakamarista tai 
millaisia kuvia jaat kamaritoiminnasta sosiaa-
lisessa mediassa? Millaista viestinnän sinusta 
tulisi olla kamarissa ja miten tiedotus tavoittaa 
sinut parhaiten? 

Näihin ja muihinkin viestinnän ja tiedottamisen 
kysymyksiin lähden ensi vuonna hakemaan 
vastauksia ja ehkä myös uusia tapoja toimia. 
Jos sinulla on ehdotukisa, ideoita, kokemuksia 
tai vaikka kysymyksiä, niin ole yhteydessä.

Aurinkoista sykyä toivottaen

Lotta Nurmi
LIO 2019
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Pressan terveiset

Hei arvon kamarilaiset. Vuosi 2019 on jo 
pitkällä ja paljon on ehtinyt tapahtua. 
Alkuvuodesta pidettiin Joensuun nuor-
kauppakamarin vuosikokous, jossa 
keskusteluun nousi esimerkiksi vuosi-

maksun korotus ja vuoden 2019 toimintasuun-
nitelma. Näistä asioista on noussut keskuste-
lua ennen ja jälkeen kokouksen, mitä pidän 
hyvänä asiana. Keskustelun avulla saamme 
uudistettua toimintaa, tulemme kuulluksi ja 
kehitymme eteenpäin. Tätä varmasti jokainen 
kamarilainen toivoo, niin sinä kuin minäkin.

Vakuuttavan toiminnan ydintä onkin yhdessä 
tekeminen. Aika ympärillä muuttuu, käytän-
nön tekeminen muuttuu, tekemisen arvo ja 
siitä saatu hyöty ovat myös hetkittäin muu-
toksessa. Mikä ei muutu on se, että yhdessä 
tekemällä saamme aikaan parempia ja tuotta-
vampia projekteja, tapahtumia ja koulutuksia. 
Tämän vuoden toimintasuunnitelma tähtää 
siihen, että kaikilla jäsenillä on mahdollisuus 

osallistua toimintaan joko vetämällä projekte-
ja, osallistumalla esimerkiksi kansalliseen ko-
koukseen tai jotain siltä väliltä. Vuoden 2018 
hallitus on tehnyt ja tekee edelleen aktiivisesti 
töitä sen eteen, että löytäisimme jokaiselle 
jäsenelle mieleistä tekemistä, mieleisiä juttu-
ja ja sitä kautta vastinetta esimerkiksi jäsen-
maksulle. Tämän työskentelyn turvaamiseksi 
toivon jäsenistöltä edelleen aktiivista osallis-
tumista niin keskusteluihin kuin toimintaankin.

Tuleva syksy tuo mukanaan paljon ja omasta 
puolestani toivon, että olette rohkeita. Hypät-
kää kelkkaan mukaan hymyssä suin ja avoimin 
mielin. Tämä vuosi on timantti! Tulkaa mukaan 
tekemään sitä. Olkaa innostuneita, rohkeita, 
avoimia, ylpeitä itsestänne ja antakaa Jnkk:n 
sydämen näkyä.

Terveisin 
Pres Jani Kuokkanen

Syksyn saapuessa, 
voidaan katsella alku-
vuotta ja sen tapahtu-
mia kamarissamme. 

Keväällä järjes-
timme Cocktails & Dreams 
-drinkkikoulutuksen viskikei-
sari Arttu Taposen johdolla 
MarskiDatan tiloissa. Kamari-
laisten lisäksi paikalle kutsuttiin Pohjois-Karja-
lan Nuoret Yrittäjät ja JoEs, sekä Maaseutunuo-
rista paikalle saapui muutama Valtra-taitaja. 

Tapahtuma oli tupaten täynnä ja tilaisuus oli 
varsin onnistunut. Paikalta löytyi myös muu-
tama uusi koejäsenehdokas kamariin ja kolme 
nuorta yrittäjänalkua ovat alkaneet näkymään 
kamaritoiminnassa tuon jälkeen.

Keväällä Hilussa järjestettiin kumppanuus-
myynnin koulutus Kuopion NKK:n Jani Sormusen 
vetämänä ja paikallinen kahvipaahtimo Unison 
Coffee tarjosi kisaeväät koulutuksesta selviyty-
miseen. Kahvi kuten koulutuskin oli varsin hyvä 
ja osallistujien kommenteista päätellen kotiin 
viemisiksi lähti roppakaupalla kehitysideoita.

Koulutus myös striimattiin paikallisen koo-
daripaja Koodersin toimesta maailmalle, mikä 
tarjosi usealle kotisohvalaiselle mahdollisuuden 
päästä käsiksi Sormusen oppeihin.

Kesän alottajaisiksi pidettiin Hilussa Start with 
M-Wines -tuplakoulutus. Ensin Miika Natunen 
valaisi koejäsenillemme, että mitä se tämä ka-
maritoiminta oikeastaan on ja mistä maailman-
kolkista sitä saattaakaan itsensä löytää, kun JC-
kelkkaan hyppää. 

Startin jälkeen alkoi Sini Törösen voiman-
ponnistus, kun hän harvinaisen paksusta rauta-
langasta meille väänsi ah-niin-ihanan M-Filesin 
käytöstä. M-Filesin kuivahkoa sielunmaisemaa 
onneksi oli tasapainottamassa viini à la Tonkka 
& Kertakäyttömuki, joten lopputuloksena ällis-

tyttävän tasapainoinen ja hersyvä koulutusilta. 
Jo perinteeksi muodostuneet kesäolympialaiset 
kisatiin lauantaina 7.7. Aluksi juostiin Subway 
Funrun ja perään kylvetiin paljussa. Siinä si-
vussa kilpaitiinn pihakivetyksen asennuksesta, 
halkomotin pilkonnasta sekä hengityksen pidä-
tyksestä. Lajit saattoivat olla jotain muutakin.

Elokuussa järjestimme Hävikkisodan Joensuu 
satamassa maakuntapäivänä eli 25.8. Kyseessä 
oli paikallisten ruokayrittäjien välinen kokkisota 
tyyppinen kisa ja hyväntekeväisyystapahtuma, 
jonka juonsi Ismo Apell. Paikalle saapui odote-
tusti tapahtuman kävijäennätys!

Tässä yhteydessä täytyy nostaa esille myös 
uudet koejäsenet Essi Tuupainen, Noora Pentti-
nen ja Essi Savolainen, jotka rohkeasti lähtivät 
vetämään projektia. Erinomaista työtä ja oma-
aloitteellisuutta!

Syyskuun saimme vielä upeat biohakkerit meil-
le Joensuuhun, kun kamarimme yhdessä JoEsin 
kanssa toi lauteille Teemu Arinan ja Jaakko 
Halmetojan osana POLKU-yrittäjyysviikkoa. 
Työelämän biohakkerointi -seminaari ja trade-
show-tapahtuma järjestetiin 26.9. UEF:n Metri-
an tiloissa.

Talven mittaan koittaa tietenkin myös perintei-
nen Kuusijuhla, mutta siitä myöhemmin lisää.

Terveisin,
lommisi Tuomas & indisi Suvi
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Vuosikokous ja
vaikuttaja-akatemia

Suomen nuorkauppakamarien kansal-
linen vuosikokous pidettiin 20-22.4 
2018 Maarianhaminan kauniissa kau-
pungissa. Puitteet ja järjestelyt olivat 
huikeat!

Viking Line kuljetti Jiiceet Turusta Maarian-
haminaan. Aalloilla nautiskeltiin jiicee meriaa-
miaista, mutta kuultiin myös puheenvuoroja 
esimerkiksi NPP Jenni Rajahalmeelta. Raja-
halme puhui nuorkauppakamari uran suunnit-
telemisesta ja sen tarjoamista kehittymisen 
mahdollisuuksista. Rajahalme painotti ole-
maan omalla kamari uralla rohkea ja ennakko-
luuloton. 
 

Sisäinen johtajuus
Maarianhaminassa ohjelma jatkui allekirjoitta-
neen osalta DP koulutuksella, jossa pohdittiin 
sitä, millainen johtaja ja esimerkki itse haluaisi 
olla. NDP Ellimaija Ahonen laittoi meidät pohti-
maan hyviä ja haasteellisia käytänteitä paikal-
liskamari tasolla. Samalla pohdittiin mitä uutta 
itse voisi toimintaan tuoda ja mitä kaikkea ar-
vokasta vaalia ja säilyttää. Session päätteeksi 
kaiveltiin vielä sitä, mistä oma sisäinen johtaja 
löytyy ja nousee kukkaan.

Viikonloppuun mahtui kaikenlaista GA:sta pi-
raattimaiseen tulojuhlaan ja gaalaan, mutta 
mieleenpainuvinta oli Key Note Thomas Erik-
sonin puhe. Erikson on kirjoittanut kirjan Idi-
ootit Ympärilläni, ja avasi kirjan taustaa ja syitä 
miksi on kokenut ylipäätään koko kirjan. Erik-
son puhui taitavasti siitä, kuinka me tarvitsem-
me työelämässä ihmisen kohtaamisen taitoa. 
Jos emme ymmärrä työkaverimme suhtautu-
mistapaa tai osaa suhteuttaa omaa toimintaa 
toista tukevaksi, emme ole kummoisia tiimi-
pelaajia ja yhdessä tekijöitä. 

Toisaalta tulee myös tuntea ja tiedostaa 
omat tavat ja oikut, jotta niitä voi hallita ja hil-
litä ja päästä sitä kautta yhteistyössä pidem-
mälle. Erikson painotti asioiden tiedostamista 
ja sitä kautta asioissa oppimista ja kehitty-
mistä, ihmisen aitoa kohtaamista, kuuntele-
mista ja kuulluksi tulemisen kokemusta. 
 
Nuorkauppakamari toiminta oppimisjärjes-
tön muodossa antaa meille oivan tilaisuuden 
kuunnella, kohdata ja tutustua ennakkoluulot-
tomasti sellaisiinkin ihmisiin ja tyyppeihin, joi-
hin emme ehkä arjessa muuten tulisi tutuksi. 
Erilaiset kokoukset, projektit ja tapahtuvat tör-
mäyttävät meitä väkisin yhteen, jolloin meillä 

on oiva tilaisuus tutustua yhä paremmin it-
seemme ja toisiimme.
Mennään siis rohkeasti kokouksiin, koulutuk-
siin, kesäolympialaisiin ja vaikka mihin kissan-
ristiäisiin. 

Rohkeus ja ennakkoluulottomuus
Maarianhaminasta palaillessa kotiin, paluu 
aalloilla pidettiin myös Vaikuttaja-akatemian 
luento. Allekirjoittaneella on ilo ja kunnia luot-
sata kyseistä akatemiaa tänä vuonna eteen-
päin ja siksi siitä muutaman sanasen tähänkin 
kirjoitan. Vaikuttaja-akatemia on SNKK:n kan-
sallinen projekti, jossa on vajaa 20 akatemi-
alaista. 

Teemoina ovat lähes kaikki vaikuttamisen 
muodot; media, politiikka, yritysvaikuttaminen 
ja niin edelleen. Lisäksi tutustutaan vakuutta-
vaan esiintymiseen, eduskuntaan, SDG:n ja 
vaikka ja mihin. Vaikuttaja-akatemia kestää 
koko vuoden 2018 ja päättyy KASVA! -kansalli-
sen vaalikokouksen yhteydessä.

Oman kädenjälkeni akatemiaan olen pyr-
kinyt tuomaan uudistamalla sitä niin, että  

jokainen akatemialainen kasaa paikalliskama-
rilleen Vaikuttajan ABC:n, jolla akatemiassa 
hankittu tieto ja ymmärrys jaetaan eteenpäin. 

Vaikuttaja-akatemia koostuu webinaa-
reista, vierailuista ja tapaamisista. Maarian-
haminassa luennoitsijana toimi Urho Blom, 
ja aiheena oli lobbaaminen ja eurooppatason 
vaikuttaminen. Projekti päällikkyys akatemi-
assa on antanut minulle mahdollisuuden ke-
hittää niin itseäni, kuin kamaritoimintaakin ja 
siitä olen ollut erittäin iloinen. 

Loppuun haluaisin muistuttaa näiden upeiden 
puhujien ja luennoitsijoiden ydin sanomasta. 
NPP Rajahalmeen terveiset rohkeudesta ja en-
nakkoluulottomuudesta, Eriksonin sanat koh-
taamisesta ja läsnäolosta, NDP Ahosen sanat 
oman sisäisen johtajuuden löytämisestä. Niis-
tä on myös minun terveiseni koottu. 

Kohtaa ja tule kohdatuksi. Kuuntele niin tu-
let myös kuulluksi. Uskalla ja kasva rohkeaksi. 

Kesäisin terveisin
DP Tiina Mikkonen
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Koejäsenet

Hei, olen Essi Tuupainen ja 22-vuotta. Täältä Joensuusta 
kotoisin ja opiskelen tällä hetkellä Karelian Y-akate-
miassa tradenomiksi. Akatemian kautta pyöritellään 
Osuuskunta Bisionia ja nyt ollaan perusteltu toinen 
yritys, josta varmasti lisää myöhemmin. Toistaiseksi 

vielä myös osa-aikatöissä PKO:lla. Kauheasti muuta sisältöä 
elämässä ei tällä hetkellä olekaan perus kuntosalijumppailun 
lisäksi. Matkustelu ja muutenkin kansainväliset asiat lähellä 
sydäntä.

Nuorkauppakamarin koejäseneksi lähdin, jotta voin ver-
kostoitua, tutustua uusiin ihmisiin ja olla mukana erilaisissa 
tapahtumissa ja projekteissa. Omia vahvuuksia (välillä heik-
kouksia) sosiaalisuus, sanavalmius ja positiivinen asenne te-
kemiseen. Tuon toivottavasti mukanani kamariin tekemisen 
meininkiä ja uusia ideoita. Odotan, että kamari antaa uusia 
kokemuksia, sisältöä ja hyötyä myös tulevaisuuteen ja työelä-
mään. Mukavaa olla mukana!

Olen Noora Penttinen, 25 vuotias, alkujaan kotoisin 
Härkinvaaralta, Liperistä ja nykyisin asun Joen-
suussa tois puolel jokkee Niinivaaralla.

Tällä hetkellä opiskelen Karelia Ammattikor-
keakoulun Y-akatemiassa liiketaloudentraden-

omiksi, häärin osuuskunta Bisionissa erilaisten projektien 
parissa ja työskentelen asiakaspalvelutehtävissä PKO:lla.

Mielen vireänä pitävät ystävät, matkustelu, hyvä 
ruoka, liikunta ja avantouinti. Nuorkauppakamariin 
päädyin sattuman kautta erään cocktailkoulutuksen 
myötä(absinttimojitolla saattoi olla osuutta asiaan). Toi-
minnassa minua kiinnostaa erityisesti uusien ihmisten ta-
paaminen, sekä kamarin tarjoamat koulutukset. Odotan 
innolla ensimmäistä projektia ja mitä kaikkea kamaritoi-
minta vielä tuokaan tullessaan!

Olen Pekka Rönkkönen, 35 vuotias yrittäjä Jo-
ensuusta.  Parin lapsen ja omakotitalon ohella 
harrastan #digiä atFlow Oy’n vetäjänä (vuo-
desta 2008) ja olen mukana myös muutamassa 
muussa startupissa.

Jos näiltä harrastuksilta jää aikaa, niin mielelläni 
käytän sen leffojen/sarjojen/pelien parissa tai sählyssä 
työporukalla. Itseäni kiinnostaa yleisesti kaikki digitaa-
lisuus eri muodoissa ja uuden oppiminen. Nautin tehdä 
töitä innostavien ja motivoituneiden ihmisten kanssa. 
Innostun uusista ideoista ja tapani mukaan, jos jostain 
innostun niin näihin asioihin myös heittäydyn mukaan 
nopeasti oli se niin uusi tekniikka, tapa tehdä asioita tai 
idea kesken illan.

Nautin myös säännöllisesti Giniä, kuten nuorkaup-
pakamarilaisien sääntöihin kuuluukin. Uskon että edellä 
mainitun lisäksi nuorkauppakamarissa pääsen tutustu-
maan uusiin ihmisiin, kehittämään itseäni ja myös vai-
kuttamaan yhteiskunnallisesti.
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Seitsemän huikeaa 
vuotta Joensuun 
Nuorkauppakamarilaisena

Oma nuorkauppakamariurani alkoi 
verrattain melko vanhalla iällä, 34 
vuotiaana, mutta on ollut sitäkin ak-
tiivisempi. Vuoden 2010 lopulla kama-
rimme jäsen Romppasen Ilkka kertoi 

toimistollani käydessään toiminnasta ja kysyi, 
että olisinko kiinnostunut. Yrittäjänä olin tuo-
hon aikaan toiminut vain kaksi vuotta ja kuu-
losti siltä, että järjestön mukanaan mahdolli-
sesti tuoma itsensä kehittämismahdollisuudet 
ja verkostot olisivat sitä, jota aloittava yrittäjä 
tarvitsee. 

Vuoden 2011 alussa sen aikainen puheen-
johtaja, Timosen Sami, soittikin minulle ja kysyi 
mahdollisuutta tulla koejäsenhaastatteluun. 
Mietin haastattelun jälkeen, että olenkohan 
minä sellainen tyyppi, jonka nämä ihmiset ha-
luavat joukkoonsa. Pian kokouksen jälkeen mi-
nulle ilmoitettiinkin, että minut on hyväksytty 
koejäseneksi ja kummini on Tarvaisen Mari, 
joka perehdyttää minut toimintaan.

Koejäsenvuotena toiminta olikin erittäin 
aktiivista ja olin lähes kaikissa oman kamarin 
tapahtumissa ja koulutuksissa mukana. Loka-
kuussa rohkenin lähteä sitten mukaan kansal-
liseen vaalikokoukseen Jyväskylään, ja siellä 
järjestö aukenikin sitten aivan uudella tavalla.

Projektit ja hallitusvirat TREAS ja LOM
Jo ennen kamaria minulle oli käynyt tutuksi 
Oppia ja Työtä- messut. Näillä messuilla vie-
railtiin jo opiskeluaikana tutkien erilaisia ke-
sätyö-, työharjoittelu-, ja opintojen jälkeisiä 
työmahdollisuuksia. Jo koejäsenyyden alkuai-
koina selvisi, että nämä messut ovat Joensuun 
Nuorkauppakamarin järjestämät ja messut 
ollaan järjestämässä myös vuonna 2012, ja 
tekeminen painottui juuri koejäsenvuoteeni. 
Kokouspäällikkö Kärnän Esa pyysikin minua 
mukaan messutiimiin, ja uteliaana koejäse-
nenä mielelläni lähdinkin. Tekemisen kautta 
pääsikin sitten entistä aktiivisemmaksi osaksi 
kamaria. 

Kesälomien jälkeen minulta kysyttiinkin 
sitten kiinnostusta toimia seuraavan vuoden 
hallituksessa. Tiesin, että koejäsenenä en voi 
siinä toimia, mutta asia esitettiinkin sitten niin, 
että jos samassa vaalikokouksessa tulen va-
lituksi jäseneksi, olisinko käytettävissä. Otin 
tiedustelun vastaan luottamuksen osoituk-
sena, joten vastasin myöntävästi. Tehtävään 
mukaan lähtemistä helpotti se, että kummini 
Mari oli toiminut rahastonhoitajana koejäsen-
vuonnani. 

Juuri, kun minut oli valittu oman kamarini vaa-
likokouksessa rahastonhoitajaksi, Pakarisen 
Janne ottikin minuun yhteyttä, että lähtisinkö 
kansallisen vaalikokouksen 2013 hakutiimiin 
Controlleriksi. Tehtävä vaikutti mielenkiintoi-
selta ja kokoustiimi mukavalta porukalta, joten 
lähdin sitten mukaan.

Vaalikokouksen hakuprojekti, joka myö-
hemmin vaihtui kokouksen toteuttamisprojek-
tiksi, oli myös erittäin hieno kamarikokemus. 
Siinä pääsi markkinoimaan kokousta ympäri 
suomea erilaisiin paikkoihin, sekä taloudesta 
vastaavana sai jo hieman esimakua myöhem-
min tulevaan isoon keskusliiton hallitusvir-
kaan.

Koska olin toiminnassa aktiivisesti mu-
kana, vuoden 2013 puheenjohtaja Esa pyysi 
minua asettumaan ehdolle myös omaan hal-
litukseensa. Ajattelin, että koska työni ja ka-
marivirat ovat olleet erittäin talouspainottei-
sia, nyt haluan tehdä jotain ihan muuta. Niinpä 
lähdinkin ehdolle ja tulin valituksi vuoden 2013 
tapahtumavastaavan tehtävään. 

Yritysvierailujen, maakuntaroadtripin, ra-
pujuhlien ja  kuusijuhlien järjestäminen toikin 
mukavaa vaihtelua numeroiden pyörittämi-
selle.

Varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja
Vuoden 2013 aikana minulta alettiinkin tie-
dustelemaan halukkuutta lähteä hakemaan 
kamarimme varapuheenjohtajaksi, josta sit-
ten yleensä jatketaan puheenjohtajaksi. Seu-
raavalle vuodelle kamarilla oli jo DP-ehdokas, 
joten ajattelin ottaa aikalisän ja miettiä asiaa 
mahdollisesti seuraavalle vuodelle. Asia sitten 
kypsyikin vuoden 2014 alussa keskusteltuani 
DP Matveisen Liinan sekä muiden kamari ys-
tävieni kanssa asiasta, ja Rukan aluekokousvii-
konloppuna tein päätöksen hakea tehtävään. 

Varapuheenjohtajavuotena osallistuin 
alue- ja kansallisissa kokouksissa järjestet-
tyihin DP-ohjelmiin sekä kamarin yhteistyö-
kumppanimyyntityöhön. Myös myyntityön 
koin mielenkiintoiseksi vaihteluksi omalle 
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työlleni ja siinä koettiinkin monia onnistumi-
sen hetkiä.

DP-vuotena kamarimme haki ja sai jär-
jestettäväksi yhdessä Naapurikamarin Kiteen 
kanssa aluevuosikokouksen 2016 Kolille, ja 
myös tässä projektissa sain kokeilla omaa si-
säistä myyntimiestäni yhteistyökumppanien 
suuntaan.

Monesti sanotaan, että puheenjohtaja-
vuosi on kamariuran hienoin vuosi, ja olihan 
se sitä omallakin kohdalla. Oman puheenjoh-
tajavuoteni huippukohtia olivat kahden alueen 
aluevuosikokous aurinkoisella Kolilla maalis-
kuussa, Eurooppakokous Tampereella sekä 
vaalikokous Hämeenlinnassa jossa tulinkin sit-
ten seuraavaan JC-tehtävääni valituksi.

Haku talousjohtajaksi ja vuosi 
keskusliitossa
Puheenjohtajavuoteni oli kamarivuosissa toi-
seksi viimeinen vuoteni, ja jo DP-vuoden lo-
pussa aloin miettiä, että jotakin voisi viimeise-
nä vuotena vielä tehdä, muutakin, kuin oman 
kamarin edellisen vuoden puheenjohtaja IPP. 
Kartoitin, millaisia virkoja alueella ja kansalli-
sesti olisi tarjolla, ja omaa osaamisaluetta ja 
mielenkiintoa lähimmäksi osoittautui Kansal-
lisen Talousjohtajan (NT, nykyään CFO) virka. 
Keskustelinkin tehtävästä sen hetkisen talo-
usjohtajan, Valtosen Laurin, kanssa useita ker-
toja ja näin sitten oma kamari asettikin minut 
ehdolle talousjohtajan virkaan vuodelle 2017.

Keväällä kävi kuitenkin ilmi, että en ole ai-
noa, joka tuota virkaa tavoittelee, vaan tehtä-
vään on hakemassa myös kaksi kovaa kama-
ritekijää Etelä-Suomesta. Nyt olisi siis oikeasti 
tehtävä töitä tullakseen valituksi. Kampanja-
suunnitelmassa suurena apuna, joiden kama-
riosaaminen varmasti ratkaisi valinnan hy-
väkseni, olivat JC-pariskunta Kannisen Tiina 
ja Jarno Tampereelta. Tiinan ja Jarnon kanssa 
kävinkin useita palavereja kampanjan eri vai-
heissa. Ideoita kampanjaani, joilla varmasti 
erotuin positiivisesti, tuli myös vaimoltani Ma-
rikalta.

Kamarivuosia ei olisi voinut paremmin 
päättää, kuin seuraamalla näköalapaikalta, 

Keskusliiton hallituksesta, kamaritoimintaa 
valtakunnan tasolta. Kerran kuussa matka-
laukku pakatuksi ja suunta viikonlopuksi johon-
kin päin Suomea, päättämään ja keskustele-
maan, Suomen Nuorkauppakamarien asioista. 
Keskusliitosta  sekä muita viran kautta tutuksi 
tulleista sainkin lukuisia ystäviä, joita on mu-
kava tavata vielä näin senaattorinakin.

Mietteitä senaattorina kamari-iän 
ylittäneenä

Kieltämättä, kun on painanut seitsemän vuot-
ta täysillä vauhdin loppua kohden vain kiih-
tyen, jonkin laista JC-väsymystä on ilmassa. 
Kuitenkin, se kaikki tekeminen ja matkustelu 
oli vaivansa arvoista. Lukuisat ystävät ympäri 
Suomea ja vähän muualtakin, suorat verkostot 
yrityselämässä, vertaistuki työelämäasioissa, 
sekä vierailut paikoissa, missä ei koskaan tulisi 
käytyä ovat asioita, joiden vuoksi päivääkään 
en antaisi pois!
Eihän tästä osaa pois vieläkään jäädä; tänä 
vuonna on käyty jo aluevuosikokouksessa Ou-
lussa ja Kaljavesj-risteilyllä Kuopiossa, ja syk-
syllä on kalenteroitu sekä kansallinen-, että 
aluevaalikokous. 

Mikko Karttunen
Senaattori #76231 

Joensuun Nuorkauppakamarin  
projekti yhdistää lapset ja paikallisen 
yritystoiminnan opetuksen keinoin. Jo-
ensuun Nuorkauppakamari toteuttaa 
vuonna 2018 värityskirjan, joka esittelee 
monipuolisesti Joensuun alueen yritystoi-
mintaa ja  palveluntarjoajia. Värityskirjan 
ideana on, että se toimii esikouluikäisille 
tutustumisvälineenä yritystoimintaan 
ja paikalliseen yrittäjyyteen, sekä oh-
jaa lapsia ja vanhempia keskustelemaan 
paikallisesta yrittäjyydestä. Värityskirjaa 
voidaan myös käyttää esiopetuksen apu-
välineenä. Värityskirja jaetaan ilmaiseksi 
kaikille Joensuun kaupungin esioppilaille, 
jotka aloittavat polkunsa koulutietä kohti 
syksyllä 2018. Vastaava projekti on tehty 
myös mm. Kiteellä.

Yritystoiminta 
tutuksi jo 
eskarilaisille

Joensuun Nuorkauppakamari  
haluaa toiminnallaan tukea alueensa ke-
hittymistä yritysmyönteisemmäksi. Lap-
sia alkaa jo esikouluiässä kiinnostamaan 
mitä vaikka vanhemmat tekevät työk-
seen. Värityskirjan avulla ja lyhyiden esit-
telytekstien kautta voi myös tutustua 
muihin yrityksiin. Joensuun kaupungin 
alueella esikoulun aloittaa ensi syksynä 
noin 740 lasta, joista jokaiselle on tarkoi-
tus saada paikallisesta yritystoiminnasta 
kertova värityskirja.
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Jotain uutta
ja väritettävää

Suomen Nuorkauppakamarien toimin-
taa ohjaa vahvasti strategia. Uusi Stra-
tegia hyväksyttiin vasta vuosille 2017-
2020. Tässä strategiassa on kirjoitettu 
auki koko nuorkauppakamarin toimin-

taa ja jokaisella jäsenellä on mahdollisuus tu-
tustua siihen mm. M-filesin kautta. 

Strategiaan tutustuessa tulee yhtenä en-
simmäisenä ajatuksena esiin se, minkä voi oi-
keastaan sanoa kiteyttävän koko nuorkauppa-
kamarin toimintaa: “Tekemisemme perustuu 
jäsentemme tahtoon kehittää itseään ja ke-
hittyvään nuorkauppakamaritoimintaan, jonka 
avulla luomme positiivista muutosta yhteisöi-
hin ja yhteiskuntaan.”

kestävä kehitys tavoitteena
Itsensä kehittämisen kautta kehittyy nuor-
kauppakamaritoiminta vuosi vuodelta. Toi-
mintaan tulee uusien tavoitteiden myötä 
uudenlaista sisältöä jo kansalliselta ja alueel-
liselta tasolta. Tänä vuonna erityisen voimak-
kaasti on alkunut nousta kansallisen ohjaavan 

strategian rinnalle myös YK:n yhteiset kestä-
vän kehityksen tavoitteet. Nämä “Sustainable 
Deveplopment Goals”it ovat se suunta, mihin 
jokaisen kehittyvän ja tulevaisuuden katsovan 
yrityksen, yhdistyksen tai vaikka yksityishen-
kilön tulisi suunnata.

Yhtenä ohjaavana ajatuksena jo useam-
man vuoden ajan on nuorkauppakamaritoi-
minnassa ollut myös kokeilukulttuurin luomi-
nen. Mahdollisuus kokeilla yhdistystoiminnan 
avulla jotain uusia tapoja vaikuttaa ympäröi-
vään yhteiskuntaan ja luoda jäsenilleen ke-
hittymisen mahdollisuuksia. Parempaa johta-
juutta ja työelämää luodaan jäsenten avulla 
laajalti ja tämä tapahtuu mm. osallistavan pro-
jektitoiminnan avulla. Siksipä tänäkin vuonna 
Joensuussa kokeillaan jotain uutta, tällä kertaa 
väritettävää. 

unelma projektista?
Projektitoiminnan keskiössä on se, että se 
rikastaa jäsenten ajattelua ja laajentaa ym-
märystä aloilta tai toimintatavoilta, jotka ei 

välttämättä ole ennestään tuttuja, suoraan 
uuden voimassa olevan strategian mukaisesti. 
Lisäksi strategiassa yhdistäminen liike-elämän, 
julkisen sektorin ja aktiivisen kansalaisuuden 
välillä saadaan luotua parhaiten tekemällä 
projekteja. Tänä vuonna hallitus on antanut 
siunauksensa toteuttaa mm. Tämän väritet-
tävän projektin. Värityskirjan polkunsa koulu-
tietä kohti aloittaville eskareille 2018.

Projektin luomisen ja toteuttamisen mah-
dollisuus on aina kaikilla jäsenillä. Niistä ei 
päätä yksin hallitus, vaikka siunauksensa se 
projekteille antaakin ja hallitusvastuun vuoksi 
valvoo projektien toteutumisesta ja etene-
mistä sekä taloutta. 

Mikäli sinulla nousee ajatus oman unelmien 
projektin toteuttamisesta, niin suunnitelman 
kanssa yhdistyksen hallituksen kanssa juttele-
maan vain! Mitä enemmän meillä on aktiivisia 

Tämä värityskirjaprojekti oli suunniteltu kestävän 
kehityksen tavoitteiden mukaan, jossa päästään 
vaikuttamaan kouluttamisen saralla.
 
•	 Yrittäjyyden tutuksi tekeminen lapsille 

 -ekonomisen aseman parantamisen suhteen .
•	 Paikallisen yrityskentän tutuksi tekeminen isolle osalle 

kaupunkilaisia 
 -teollisuuden ja innovaatioiden suhteen. 

•	 Tuomalla tietoon näitä aloja iloisen värittämisen 
muodossa 
 -kestävien kaupunkiyhteisöjen ylläpitämistä. 

•	 Paikallisen yrittäjyyden nostamista esiin ja yhteistyötä  
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen 
suhteen. 

•	 Osallistamalla yritykset mukaan projektiin. 

jäseniä, niin sitä enemmän saamme tehtyä 
oikeasti vaikuttavaa yhdistystoimintaa. Ja vai-
kuttavan toiminnan kautta meillä on mahdol-
lisuus kehittyä työelämän osaajina ja johtajina 
edelleen sekä rakentaa itsellemme työelä-
mässäkin eteenpäin vievät verkostot!

Terkkuja siis minun verkostoille, tiedätte kyllä 
ketä olette ja tiedätte, että en vaihtaisi teitä 
mihinkään! Ensimmäinen vuoteni Joensuun 
kamarilaisena on ollut tähän mennessä työn-
täyteinen, toivottavasti myös tulevat vuodet.

Ja verkostojen ohella tämän toiminnan 
sokeri ja suola ovat kaikki ne ihanat ystävät, 
joiksi yhteiset projektit ja tekeminen ovat 
meidät muokanneet! 

Värityskirjan projektipäällikkö
Sini
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