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Päätoimittajalta

Joensuun Nuorkauppakamarin toimintavuosi 
2016 on lähtenyt liikkeelle aktiivisesti. Olemme 
kokoontuneet useammassa tapahtumassa ja 
saaneet uusia innokkaita koejäseniä.

Nuorkauppakamarissa oppisen ja verkostoitumi-
sen mahdollisuudet ovat miltei rajattomat. Kun 
toimintaan lähtee aktiivisesti mukaan, tapahtu-
vat ne ikään kuin huomaamatta. Tähän mennes-
sä viisi vuotta kestäneellä kamariurallani nousee 
oppimisen ja verkostoitumisen saralla tärkeim-
miksi neljä asiaa. 

Projektit: Nuorkauppakamaritoiminta on hyvin 
projektiluonteista, ja hyvä niin. Uusille tekijöil-
le annetaan oppimisen mahdollisuus, vanhojen 
astuessa mentorin rooliin. Projektit hiovat ka-
marilaisten porukkaa yhteen uskomattomalla 
voimalla!

Kokoukset: Olipa kyse aluekokouksesta, valta-
kunnallisesta tai kansainvälisestä kokouksesta, 
koulutukset ja puheenvuorot herättävät uusia 
ajatuksia, ja Facebook ja LinkedIn täydentyvät 
varmuudella uusilla kontakteilla. 

Hallitustyöskentely: Tähän kannattaa tähdätä! 
Toimiminen oman paikallisen kamarin hallituk-
sessa on antoisaa. Mikäli rahkeita ja intoa riit-
tää, työskentely aluejohtoryhmässä tai vaikkapa 
Keskusliitossa ovat varmasti monen senaatto-
rinkin suosittelemia tapoja saada JC-toiminnasta 
yhä enemmän irti. 

Juniorikiltatoiminta: Joensuun ja Kiteen nuor-
kauppakamarilaisilla on jo vuosien ajan ollut 
mahdollisuus toimia Pohjois-Karjalan Kauppaka-
marin valiokunnissa juniorikiltalaisina. Nasakan 
seuraavassa numerossa Kauppakamarin toimi-
tusjohtaja Anne Vänskä kertoo valiokuntatyös-
kentelystä. Osa kamarimme juniorikiltapaikoista 
on haussa keväällä 2016, osa ensi vuonna. Itse 
olen toiminut juniorikiltalaisena sekä kv-valio-
kunnassa että kaupan, matkailun ja palvelun 
valiokunnassa, ja saanut samalla arvokasta ko-
kemusta. Kokemuksesta on ollut paljon hyötyä 
myös työssäni kehittämisyhtiössä.

JC-terveisin,
Anu Hirvonen
LIO 2016
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Tässä numerossa:

Julkaisija: Joensuun Nuorkauppakamari ry
Päätoimittaja: Anu Hirvonen
Jakelu: Joensuun Nuorkauppakamarin jäsenet, 
koejäsenet, kunniajäsenet, senaattorit ja eri si-
dosryhmät sekä Suomen Nuorkauppakamarien 
puheenjohtajat, aluetiimit ja keskusliitto
Paino: Grano Oy
Kannen kuva: Fotonerds, Ilkka Koski
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.

Päätoimittajalta  2
Pressan terveiset 5
Koejäsenet 6
Mietteitä JCI-taipaleen varrelta 8
Vuosi käyntiin leanisti 13
Nuorkauppakamarin jälkeen Rotariksi? 14
Startti-koulutus ja vuosikokous 15
Tapahtumakalenteri 16
Eikö toiminnan kehittäminen kannata? 17
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Pressan terveiset

Tervehdys JC-Ystävät, senaattorit, 
koejäsenet ja yhteistyökumppanit!
Puheenjohtajavuoteni 2016 alkoi vauhdikkaasti: 
päätöksentekoon pääsi jo viime vuoden puolel-
la, kun tapahtumista ja koulutuksista vastaavat 
hallituslaiset olivat innokkaasti järjestäneet ka-
marillemme Lean-koulutuksen jo heti tammi-
kuun alkuun. Yhteistyöilta Rotary-klubin kanssa 
ajoittui myös tammikuun alulle. Molemmat ta-
pahtumat olivat yleisömäärältään menestyksiä. 
 
Ensimmäisessä hallituksen kokouksessa-
ni oli haastattelussa peräti kahdeksan koejä-
senehdokasta! Uudet koejäsenemme ovat 
osoittautuneet innokkaiksi kamaritekijöik-
si, joka näkyi mm. osallistumisena Start-
ti-koulutukseen ja vuosikokoukseen sekä 
maaliskuun aluevuosikokoukseen Kolilla. 
 
Kolin aluekokous on varmasti tämän vuoden ko-
hokohta. Kokous ei ollut mikä tahansa alueko-
kous, vaan harvinaislaatuinen D- ja B- alueiden 
yhteiskokous, johon osallistui 200 nuorkauppa-

kamarilaista Kotkan ja Rovaniemen väliltä. Uutta 
on myös Kiteen ja Joensuun Nuorkauppakamari-
en yhteistyönä toteutettu kokous. Vuonna 2016 
maailmanlaajuisesti merkittävä JC-tapahtuma, 
Eurooppakokous, järjestetään Tampereella, jo-
ten monella joensuulaisellakin on mahdollisuus 
nähdä Eurooppa-tason kamaritoimintaa lähellä. 
 
Täytyy todeta, että nyt on Joensuun Nuorkaup-
pakamarissa positiivinen draivi päällä! Yhtenä 
esimerkkinä siitä on, että loppukesällä toteu-
tettavaa Paikallista! tapahtumaa vetää neljä 
tuoretta kamarikasvoa. Jatkuvuus kamaritoimin-
nassa näyttää erittäin valoisalta!

Hyvää kamarivuotta 2016 toivottaen,

Mikko Karttunen
Joensuun Nuorkauppakamari ry.
Puheenjohtaja 2016
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Koejäsenten esittelyt

Olen Sara Peltola, 25 vuotta. Yrittäjävanhempien 
kasvatti maaseudulta Kymenlaaksosta. Harras-
tan aktiivista järjestötoimintaa, sekä ratsastusta. 
Työkokemusta on karttunut niin haalarit päällä 
perheyrityksessämme, kuin projekti- ja kesä-
töissä usealla eri työnantajalla.  Opiskelen Itä-
Suomen yliopistossa kauppatieteitä sekä psyko-
logiaa.

Nuorkauppakamari toiminnassa minua kiinnos-
taa uusien ihmisten tapaaminen, sekä omien 
vahvuuksien ja heikkouksien kehittäminen. 
Erityisesti minua kiinnostaa kamarin tarjoamat 
koulutuspolut ja projektit. Uskon, että työelä-
mässä tarvitsen muitakin taitoja kuin korkea-
koulun tarjoamat opit. Toivon toiminnan kautta 
tapaavani paljon ihmisiä, jotka näyttävät esi-
merkkiä siitä miten ahkeruudella ja työhön in-
tohimoisella suhtautumisella edetään elämässä.

Hei!

aloitin yrittäjänä vastikään, syyskuussa 2015. 
Yritykseni nimi on Juhlavisio, toimialana juhla-
suunnittelu ja kaikki mahdollinen juhliin liittyvä 
työ. Juhlavisio pyörii toiminimellä ja teen sitä 
opintojeni ohella. Juhlasuunnittelijan on tarkoi-
tus räätälöidä juhlasta juuri sellainen kuin asia-
kas haluaa, olla apuna käytännön järjestelyissä 
tai hoitaa koko juhla alusta loppuun. Lisäinfoa 
juhlavisiosta löytyy nettisivuilta juhlavisio.fi. 

Hakeuduin mukaan Nuorkauppakamarin toi-
mintaan verkostoitumisen vuoksi. Koen, että 
aloittelevalle yritykselle tällainen toimintaym-
päristö olisi hyvä paikka luoda kontakteja sekä 
oppia uutta. Oppia niin yritystoiminnasta, mark-
kinoinnista kuin tapahtumaorganisaatiostakin. 
Ensi vaikutelma kamarista on ollut hyvä. Odotan 
innolla Koliday - tapahtumaa jossa pääsee näke-
mään kamarin toimintaa laajemmalti.

Tiina Mikkonen Sara Peltola
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Olen 31-vuotias YTM Joensuusta. Itä-Suomen 
yliopistolta valmistuin muutamia vuosia sitten 
ja sen jälkeen olin mm. opettajana Espoossa ja 
opiskelin vielä bioenergian erityisosaajaksi. Nuo 
opinnot loppuivat viime vuoden lopulla, ja niihin 
liittyen olen nyt aloittelemassa omaa ympäristö- 

Tuomas Vepsä
ja vastuullisuuskonsultointia tekevää yritystä. 
Tällä hetkellä firma kulkee nimellä PM-Ekologia, 
mutta voi olla että nimi kokee vielä muutoksen. 
Aika alkuvaiheessa ollaan, mutta muutamista 
pilottihankkeista on tullut hyvinkin positiivista 
palautetta. 

Asustelen Joensuun keskustassa, josta on tun-
netusti lyhyt matka kirkkaisiin valoihin ja joskus 
jopa olen niitä tarkastellut lähemminkin. Muu-
ten vapaa-aika menee urheillessa, lähinnä pun-
tinnostossa ja pallopelien parissa. Kissoista en 
tykkää (siis niistä eläimistä), muut elukat menee 
just ja just.

Nuorkauppakamaritoiminnasta kiinnostuin Hä-
mäläisen Villen houkuttelemana, ja vaikka aluksi 
olinkin hyvin skeptinen tätä ajatusta kohtaan, 
niin olen nyt kyllä muuttanut mielipiteeni täs-
tä toiminnasta. Verkostoitumismahdollisuudet 
sekä muiden samanhenkisten ihmisten tapaa-
minen on aina hyväksi. Nkk tarjoaa myös hyviä 
mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja haas-
tamiseen. Eikä noista erilaisista kinkereistäkään 
haittaa ole!

Verkkoläsnäolo, hakukoneoptimointi 
ja kotisivut yrityksille 

sitefactory.fi
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Kamarimme sai vuoden 2015 lopussa kaksi uutta senaattoria. 
Onnittelut Janne Pakariselle #74548 ja Tiina Tykkyläiselle # 74557. 

Janne kirjoitti vuoden 2016 ensimmäiseen Nasakkaan oman JC-
uransa kohokohdista.

Mietteitä JCI-taipaleen varrelta
Tämä vuoden LIO Anu Hirvonen pyysi kirjoitta-
maan hiukan mietteitä JCI-uraltani. Palstatila on 
luonnollisesti rajattu ja on kovin vaikea valita 
mitä tapahtumia, vaiheita tai ihmisiä tässä kir-
joituksessa esiin nostaisi. Mielihän tekisi kertoa 
kaikki kaikesta ja nostaa esiin jokainen kenen 
kanssa matkaa on tehty.
  
Se tarina olisi romaani.

Ex Nihilo Nihil Fit  - Mikään ei 
synny itsestään
   
Liityin Joensuun Nuorkauppakamariin koejäse-
neksi vuonna 2001. Mukaan toimintaan minut 
pyysi Tomi Hyttinen, joka toimi tuohon aikaan 
Joensuun Tiedepuistolla. Olin itse vähän aiem-
min aloittanut yrittäjänä ja hain luonnollisesti li-
sää liimapintaa verkostoitumiseen ja siten Nuor-

kauppakamari tuntui hyvin luontevalta uralta. 
Tunsin ennestään useita Joensuun Nuorkauppa-
kamarin jäseniä ja sitä kautta tunsin toimintaa 
jossain määrin.

Koejäsenyys v. 2001
Age si quid agis – Tee, kun teet jotain
Haluan olla aidosti aktiivinen siinä mihin sitou-
dun, enkä vedä tässä eroa työn tai harrastuksen 
välille.

Koska koejäsenelle tulee antaa vastuuta, sain 
tehtäväkseni Nasakka-lehden taittamisen ja il-
meen luomisen.  Tästä minulla toki oli kokemus-
ta, olinhan aiemmin taittanut julkaisuja työkseni 
Joensuun Yliopistolla.  LIO:na toimi tuona vuonna 
Pekka Ahlholm, nykyinen kamarin kunniajäsen.  
 
Nasakka vietiin tuona vuonna uudelle tasolle 
ja siitä tuli nelivärinen julkaisu, joka ei tuohon 
maailmanaikaan ollut kamaripiireissä mitenkään 

Mietteitä JCI-taipaleen varrelta
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tavanomaista, vaan taisimme olla tässä ihan 
etujoukoissa.  Ellen väärin muista jokin palkin-
tokin taidettiin aiheesta saada. Homman vaka-
vuudesta kertonee sekin että puhuin jo ”aika-
na ennen Lajusen Anttia”  Hartikaiselta uuden 
Bemarin yön yli ajoon  ”kun pitää tehdä juttu 
lehteen”.  Vuoden 2001 Vaalikokouksessa minut 
valittiin jäseneksi.

2002 – jäsenenä
 
Koejäsenyys johti jäsenyyteen ja vuonna 2002 
katselin kamarin toimintaa eri tapahtumissa ja 
tutustuin uusiin ihmisiin. Nasakan taittaminen 
jatkui toimestani myös tänä vuonna. Syksyllä 
päätin hakeutua hallitukseen.

2003 – LOM - ensimmäinen 
hallitusvuosi
Vastasin LOM-virassa kamarin tapahtumien ja 
koulutusten järjestämisestä. Tuohon aikaan ka-
marilla oli vuosittain kaksi isompaa koulutusta, 
johon myös yhteistyökumppanit kutsuttiin. Ka-
maritapahtumissa pyrin korostamaan perheiden 
mukanaoloa ja järjestimme mm. JCI Goes Sailing 
-tapahtuman jossa menimme kolmen veneen 
voimin Suursaareen paistamaan makkaraa. Mu-
kana oli mm. Timosen Samin (Senaattori 2013) 
Manana. Kyseisen vuoden Kuusijuhla saatetaan 
muistaa mafiateemastaan ”Perheet kohtaavat” 
ja kissasta, jota puheenjohtaja Pulkkinen silitti 
koko kolmituntisen puheensa ajan. Ennen oli pu-
heetkin pidempiä.
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2004 – LIO – tiedotetaan
 
Hallitusvirat jatkuivat tiedottajan hommissa 
puheenjohtaja Anne Karppisen hallituksessa. 
Nasakan toimittaminen oli iso osa työtä, mut-
ta tokihan tuossa vaiheessa myös sähköinen 
tiedottaminen alkoi lisääntyä. 2004 haettiin 
myös voimalla Kansallista Vuosikokousta 2005 
Joensuuhun kokouspäällikkö Jarmo Kauppisen 
johdolla. Tämä toi myös LIOlle työtä, ja olin vah-
vasti mukana kokousilmeen luomisessa ja mark-
kinoinnin suunnittelussa. 

2005 – DP
 
Vuonna 2005 kamaria luotsasi Marko ”Mörkö” 
Mononen, joka pyysi minua 2004 syksyllä pu-
heenjohtajaputkeen. Otin tämän pyynnön ilolla 
vastaan ja koin isona luottamuksenosoituksena, 
että minut tähän rooliin haluttiin. Olin tuossa 
vaiheessa 29-vuotias eli verrattain nuori.

2005 oli leimallisesti Kansallisen Vuosikokouk-
sen 2005 – Perheet kohtaavat  - tiukkaa teke-
mistä ja se huipentui huhtikuussa, kun yli 600 
kamarilaista ympäri Suomen saapui Joensuuhun. 
Paikalla oli myös tuolloinen WP Kevin Cullinane.
   
Syksyllä vierailimme isolla joukolla Wienin maa-
ilmankokouksessa  ja tämä oli mahtava koke-
mus. Kaikista kokouksista tämä nousee ylitse 
muiden. On tosin kyllä sanottava että tunne-
tasolla Rocked In Joensuu 2013 menee vielä pi-
demmälle.
 
Yhtenä mieleen jääneenä muisteluna on pakko 
nostaa esille Mörkö Monosen kanssa tehty Pres-
Lio -reissu Naantaliin. Sinne ajettiin leppoisasti 

syyskelissä (lue räntäsateessa pimeässä) läpi 
Suomen ja perille saavuttiin aika sipissä klo 17 
maissa. Tästä eteenpäin kuultiin legendaariset 
lauseet: ”Käydään tulojuhlassa yksillä”, ”Syö-
dään ja sitten nukkumaan” sekä ehkäpä merkit-
sevin seuraavan päivän kannalta: ”Janne, nyt ne 
myy GT:tä kaksi yhden hinnalla”. Tulipa Naanta-
lin Nuorisotalokin siis tutuksi ja kylpylä tarpee-
seen itse tapahtumassa.

2006 – Puheenjohtajuus
 
"My job is not to be easy on people. My job is 
to take these great people we have and to push 
them and make them even better." - Steve Jobs
 
 
560 tuntia. Tuon luvun muistan kirjanneeni sum-
mittaiseen tuntikirjanpitooni ajankäytöstä JCI-
harrastukseen vuonna 2006.  Mtä se Pres-hom-
ma vaatii? - tuo kysymys jonka usein kuuli ja 
varmasti moni on kuullut kysyttävän. Vaatii se.

Pres-vuosi on se mitä kaikista JCI-vuosista muis-
telee eniten. Vuosi oli tiukka ja antoisa, sanoisin 
kasvattava. Koskaan en ole oppinut niin paljoa 
ihmisistä ja johtamisesta. Siitä miten ihmiset 
saa tekemään parhaansa epämukavuusalueella. 
Parhaansa ilman rahallista kannustinta. Johtami-
nen on kommunikointia.

Puheenjohtajuus avasi myös laajat verkostot 
ympäri Suomen ja osin ulkomaillekin. Tuosta 
eteenpäin lähes kaikki avaintekijät eri tasoil-
la ovat olleet enemmän tai vähemmän tuttuja. 
Verkostot todella laajentuivat eri mittakaavaan. 
Lisäksi on todettava että puheenjohtajakollegoi-
den välille syntyy elinikäinen side.

 

Koska koejäsenelle tulee antaa 
vastuuta, sain tehtäväkseni 
Nasakka-lehden taittamisen ja 
ilmeen luomisen
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2007- Edellinen puheenjohtaja
 
Puheenjohtajavuosi on niin totaalinen kokemus 
että sen päätyttyä koin jopa eräänlaista tyhjyyt-
tä. Kevät meni toki tehdessä palkintohakemuk-
sia ja hakeuduin aluevirkaan, ei siinä mielessä 
oltu tyhjäkäynnillä, mutta tietynlainen väsymys 
oli mukana koko vuoden.  Puntti painoi selvästi 
2006 jälkeen.

Aluevirat
Urani aikana toimin kolmessa eri aluevirassa. Jäl-
leen uusia verkostoja ja kokemuksia.
 
Vuonna 2007 olin aluetietohallintopäällikkönä 
vastaten alueen kamareiden tietohallintoasiois-
ta ja yhdyssiteenä keskusliittoon.

Vuonna 2008 olin Aluesihteeri (RS).

Vuonna 2009 toimin Aluekoordinaattorina /  
Aluejohtajan varamiehenä (RC).

 
Kansalliset virat
Vuonna 2010 toimin kansallisena projektipäällik-
könä Vuoden Nuori Menestyjä-projektissa. Vuosi 
antoi oivan kokemuksen nähdä Keskusliiton toi-
mintaa myös sisältä päin. Itse projekti oli erittäin 
mielenkiintoinen tarjoten mahdollisuuden tutus-
tua eri alojen huippuosaajiin sekä myös itse pal-
kittuihin, elokuvaohjaaja Klaus Häröön, Kirkon 
ulkomaanavun johtajaan Antti Pentikäiseen ja 
Pihlajalinnan Mikko Wiréniin. Projektin kruunasi 
se, että Wirén ja Pentikäinen palkittiin lopulta 
myös maailmantasolla.

Projektit
Kamariuralle mahtuu kymmeniä projekteja, jois-
ta esille nostan useat Oppia ja Työtä-messut. 
Taisin olla mukana tekemässä jokaisia messuja 
kamariurallani aina vuoteen 2008 saakka. Ko-
hokohdaksi messujen tekemisessä jäi ehdot-
tomasti vuoden 2007 messut, joissa meillä oli 
peräti 20  000 kävijää. Väitän sen olevan yksi 
suurimmista kamariprojektiin liittyvistä tapahtu-
mista ikinä. Ja tarkoitan myös kansainvälisesti.  
Kokouspäällikkönä 1. toimi Monosen Marko ja 
allekirjoittanut kakkosmiehenä.

Toisena erityismaininnan ansaitsevana projek-
tina tai paremminkin projekteina ovat eri vaali-
kampanjat, joita tehtiin aikoinaan todella kovalla 
asenteella aikaa ja rahaakaan säästämättä. Olin 
mukana tekemässä Jarmo Kauppiselle kahtakin 
kampanjaa: vuonna 2004 vietiin Jarmoa kovaa 
vauhtia aluejohtajaksi Keskusliittoon, mutta va-
litettavasti se kisa päättyi karvaaseen tappioon 
arvalla. Vuonna 2006 vietiin Jarmo sitten kehi-
tysjohtajaksi keskusliittoon vuodeksi 2007. Mo-
nosen Markon Aluejohtajakampanja huipentui 
Tahkolla 2006 ja siinä oli piirakoita myöden kyllä 
kaikki pelissä. Vuoden 2007 triplan keskusliitos-
sa mahdollisti kolmas joensuulainen, Airaksisen 
Matti, Keskusliiton tietohallinnosta vastaavana 
päällikkönä.

Kolmantena projekteista jäi ehdottomasti mie-
leen kokoukset, joita Joensuussa järjestimme. 
Olin mukana 2005 Kansallisen Vuosikokouksen, 
2008 Aluekokouksen (Poko) järjestämisessä 
sekä kirsikkana kakussa kokouspäällikkönä 2013 
Kansallisen Vaalikokouksen Rocked In Joensuun 
järjestelyissä.

 

560 tuntia. Tuon luvun muistan 
kirjanneeni summittaiseen 
tuntikirjanpitooni ajankäytöstä 
JCI-harrastukseen vuonna 2006.
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Summaten
 
Olen edellä listannut kamariurani poimintoina. 
Toisaalta tämä tuo esille luonteeni suorittavan ja 
hyvinkin määrätietoisen puolen, mutta toisaalta 
merkitsevin saavutus koko kamariuralla ovat ne 
ystävät joita matka on elämääni tuonut. Useat 
ovat ne hetket kun löydän itseni muistelemas-
ta niitä hetkiä, kun näiden ystävien kanssa on 
epämukavuusalueella pyristelty kirjaimellisesti 
kainaloita myöden hangessa. 

Matka on ollut myös kasvattava; Mustaa ja val-
keaa ei enää ehkä ole, harmaassakin on sävyjä. 
Kulmat ovat pyöristyneet. Joku voisi sanoa että 
kirjaimellisesti. 

Aina on myös niitä kohtia, mitkä tekisin varmasti 
toisin, jos omaisin nykyisen tiedon ja kokemuk-
sen. On kuulkaa niin, että ihminen tekee pää-
tökset kussakin hetkessä sillä parhaalla tiedolla, 
mikä hänellä on, suhteuttaen sen niihin koke-
muksiin joita omaa.
 
Tätä kutsuttaneen vanhemmiten viisaudeksi 
kunhan kokemuspohja on ensin riittävää.

  

Errare Humanum Est. Kiitos
 
Kiitän teitä kaikkia JCI-uraani jo tähän mennes-
sä kuuluneita ihmisiä. Olen äärettömän otettu 
saamastani huomionosoituksesta Kuusijuhlassa. 
Toivoin aina saavani senaattorin arvon nimen-
omaan omien parissa, oman kamarin ihmisten 
keskellä. Noina hetkinä puheet ovat vähän lai-
meita, haluaisi sanoa kaiken, mutta kykenee lo-
pulta liikutukseltaan kovin vähään.
 
On  upeaa että saan tämän myötä kulkea mu-
kana eri tapahtumissa jatkossakin ja auttaa aina 
kun voin.
 
Gratias tibi quam maximos ago. Lausun Sinulle 
mitä suurimmat kiitokseni.
 

Janne #74548
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Tämän vuoden koulutuskalenteri sai salama-
alun, kun JNKK:n ensimmäinen koulutus pidettiin 
jo heti vuoden alussa, 7.1. Kimmelissä. Hämeen-
linnan kamarin IPP Juha Ketola tuli Joensuuhun 
antamaan ohjeita, kuinka jokapäiväiseen työhön 
ja vapaa-aikaan saa enemmän sisältöä poista-
malla hukkaa. Päivittäistavarakaupan hävikin-
poistajana tunnettu Ketola onnistui käytän-
nönläheisten esimerkkien kautta  erinomaisesti 
viestinsä välittämisessä. 

Mitä lean sitten Ketolan mukaan pitää sisällään? 
Pähkinänkuoressa lean on johtamistapa, jonka 
perimmäinen idea on poistaa hukkaa. Siis tur-
hien prosessien karsimista, toiminnan jatkuvaa 
parantamista ja ylipäätään kaiken hyötyä tuot-
tamattoman liikkeen poistamista. Vaikka lean 
toimintatapana onkin lähtenyt liikkeelle teol-
lisuudesta, soveltuu se hyvin myös arkeen ja 
jokapäiväiseen tekemiseen. ”Kyse on ajatteluta-
vasta”, sanoo Ketola. ”On pyrittävä parantamaan 
ja kehittämään tekemistään ja omaa itseään 
jatkuvasti. Jos jokin asia krakaa, on etsittävä juu-
risyytä ja korjattava se - pelkkä oireiden helpot-
taminen ei poista ongelmaa.”

Vuosi käyntiin leanisti!

Koulutus järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Kar-
jalan Ekonomien ja Pohjois-Karjalan isännöitsijät 
ry:n kanssa. Koulutuksen kaikki 30 paikkaa va-
rattiin ennakkoon ja kovasta pakkasesta huoli-
matta peruutuksia ei tullut. Koulutusyhteistyös-
tä eri yhdistysten välillä saatiin heti koulutuksen 
jälkeen hyvää palautetta ja sitä lienee syytä jat-
kossakin mahdollisuuksien mukaan hyödyntää. 

”Emme pyri juoksemaan kovempaa, vaan pää-
tämme kävellä lyhyemmän matkan.”
- Toyota

Arttu Taponen
LOM 2016

MITÄ ON LEAN?

- Systemaattinen johtamistapa 

   eliminoida hukkaa prosessista

- Jatkuvaa parantamista

- Ihmisten kunnioittamista

- Täydellisyyden malli, ”pohjantähti”
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Nuorkauppakamarin jälkeen rotariksi?

Joensuun Nuorkauppakamarilaiset tutustuivat 
Rotarytoimintaan vuoden alussa tammikuussa.

Tilaisuuden ajatuksena oli nuorkauppakamari-
laisten ja rotareiden tutustuminen toisiinsa ja 
mahdollisten yhteistyökuvioiden rakentaminen. 
Joensuussa toimii kaksi Rotaryklubia ja kamari-
laiset tutustuivat Joensuun Rotaryklubiin. 

Tilaisuudessa Preidentti Jari Parviainen kertoi 
toiminnan tavoitteista ja kenttätyöstä. Samalla 
tutustuttiin Lähitapiolan toimintaan. Kamarilaisia 
ja rotareita yhdistää yhdistystoiminnan lisäksi 
halu muuttaa maailmaa ja yhteiskuntaa parem-
maksi. Rotaryklubeissa vaikuttaa paljon entisiä 
nuorkauppakamarilaisia ja kamarilaiset ovatkin 
toivottu lisä rotaryjärjestöihin myös tulevaisuu-
dessa.

Service Above Self - Palvelu itsekkyyden edelle
Rotary on eettisellä pohjalla toimiva kansainvä-
linen palvelujärjestö. Se perustettiin Chicagossa 
23.2.1905 Paul Harrisin kokoonkutsumana.  Pe-
rustajat ottivat ensimmäiseksi tehtäväkseen 
kotikaupunkinsa liikemoraalin parantamisen. Jo 
1910 toiminta-ajatus laajentui ympäröivän yh-
teiskunnan kehittämiseksi, josta edelleen maa-
ilmanlaajuiseksi päämääräksi. Suomen klubeissa 
on noin 11 100 aktiivi- ja kunniajäsentä. Klubit 
kutsuvat jäsenikseen paikkakuntiensa hyvämai-
neisia ammattimiehiä ja -naisia.

Lainaus rotary.fi-nettisivulta

Liina Matveinen
IPP2016

Rotaryklubeissa vaikuttaa paljon entisiä 
nuorkauppakamarilaisia ja kamarilaiset ovatkin 
toivottu lisä rotaryjärjestöihin myös tulevaisuudessa.
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Joensuun Nuorkauppakamarin uudet koejäsenet 
saivat STARTTI-koulutuksensa Granon tiloissa 
Joensuun Voimatiellä, perjantaina 26.2.2016 il-
lalla. Yhdeksän aktiivista - ja selkeästi korkean 
potentiaalin omaavaa - koejäsentä kuuntelivat 
tarkkaavaisesti (IPP) Liina Matveisen vetämää 
koulutusta, joka aloitettiin tuttuun tapaan JCI 
CREED:llä. Koulutuksen lopussa tietoaan jakoi 
myös kamarimme jäsen Janne Krohns muun 
muassa kansallisiin ja paikallisiin projekteihin 
keskittyen. 

Startti-koulutuksen perusannin lisäksi koejäse-
nillä oli mahdollisuus hyödyntää myös muiden 
paikalle saapuneiden kamarilaisten tietämystä 
joukolta, joka koostui jäsenistä, hallituslaisista ja 
senaattorin arvon omaavasta henkilöstä. Hienoa 
oli myös se, että illan aikana saimme nostettua 

Startti-koulutus ja vuosikokous

yhden koejäsenen viralliseksi jäseneksi. Ja lisää 
tulee varmasti perässä! 

Kuin varmistukseksi - ja täysivaltaisen jäse-
nyyden aktivoimiseksi - jokaiselle koejäsenelle 
jätettiin vielä korvan taakse pohdittavaksi mil-
laisiin vuoden 2016 projekteihin, koulutuksiin ja 
tapahtumiin he voisivat mahdollisuuksiensa mu-
kaan ottaa osaa...? 

Ilta jatkui starttikoulutuksen jälkeen yritysesitte-
lyllä ja vuosikokouksella maittavan syömisen ja 
juomisen kera.

Teemu Ahtonen
 IND/INT 2016

Hienoa oli se, että illan aikana 
saimme nostettua yhden 
koejäsenen viralliseksi jäseneksi. 
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Toukokuu
25.5. JC-lounas
 
Kesäkuu
JCI — 15. - 19.6.2016 European Conference 2016, Tampere
29.6. JC-lounas
 
Heinäkuu
ALUE D — 9.7. Kaljavesj, Kuopio
15.7. JNKK Ilosaarirock
27.7. JC-lounas
 
Elokuu
ALUE D — 28.8. Alue D BBQ, Kajaani
12. - 13.8. Paikallista!
24.8. JC-lounas
 27.8. Yritysvierailu Valamon Luostarin Tislaamo & Viinehtimö
Rapujuhlat 
 
Syyskuu
9.9. Mentorointikoulutus / Gin & Tonic -ilta
ALUE D — 16. - 18.9. Aluevaalikokous, Iisalmi
28.9. JC-lounas
Vaalikokous 
 
Lokakuu
5.10. Viski-ilta & Nordean sijoituskoulu
JCI — 14. - 16.10. Kansallinen vaalikokous, Hämeenlinna
26.10. JC-lounas
 
Marraskuu
 JCI — 30.10. - 4.11. World Conference Quebec, Kanada
Hallituksen vaihtokokous
30.11. JC-lounas
 
Joulukuu
10.12. Kuusijuhla  
11.12 Kansainvälinen Nuorkauppakamaripäivä 
28.12. JC-lounas

Tapahtumakalenteri 2016
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Miksi oman toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen käytetty raha ja siihen kuluva aika nähdään vain 
kuluna, ja sillä ei ajatellakaan saatavan tuottoa tai varmuutta olemassa olevien asiakkaiden ja työ-
paikkojen säilymiseksi? Siltä se ainakin tuntuu, kun tekee myyntityötä.

Väkisinkin tulee sellainen vaikutelma, että yrityksiä mitataan ja arvioidaan sen mukaan, miten pal-
jon ne investoivat rautaan. Jo rahoittajat ajattelevat investoinnin takaisinmaksun tapahtuvan aina 
myynnin lisäyksen kautta ts. vastuu investoinnin takaisinmaksusta jätetään myynnin ja asiakkaiden 
varaan. Tällä ajattelulla tietenkin toivotaan yritysten kasvavan, mutta yrityksillä on myös muita mah-
dollisuuksia kasvaa.

Voisiko ajatella niin, että esim. 500.000 € investointi pitäisi rahoittaa oman toiminnan kehittämisellä 
eikä pankkilainalla ja myyntiä lisäämällä. Onko se edes mahdollista?

Keinot oman toiminnan kehittämiseen ovat moninaiset. Erittelemättä niitä tässä yhteydessä sen 
tarkemmin totean, että kaikilla niillä on vaikutusta mm. seuraaviin asioihin riippumatta siitä, lisään-
tyykö myynti vai ei: käyttöpääomaa vapautuu, työtapaturmat vähenevät ja laatuvirheistä johtuva 
uudelleentekeminen vähenee. Em. seikoilla on tietenkin myyntiä edistäviä vaikutuksia, kuten esim. 
asiakastyytyväisyys, hintakilpailukyky, toimitusvarmuus, toimitusnopeus paranevat ja näiden yhteis-
vaikutuksena kilpailuetu paranee. On siis mahdollista, että jopa myynti helpottuu. Saadaanko nämä 
kaikki edellä mainitut toimintaa ja prosessia parantavat asiat tehtyä hankkimalla uusi kone tai laite?
Ja jos uskotaan oman toiminnan kehittämisen olevan kannattavaa, niin 500.000 € laiteinvestoinnin 
sijaan voitaisiin investoida esim. 25.000 € vuosittain oman toiminnan kehittämiseen 20 vuoden ajan.
 
Väitän, että tällä on paljon suurempi vaikutus yrityksen kilpailuetuun kuin pelkällä laiteinvestoinnilla! 
Vai oletteko eri mieltä niiden yritysten kanssa, jotka ovat tehneet ko. suuruusluokan investoinnin 
henkilöstön osaamisen parantamiseen ensimmäisen kerran ja sen avulla lyhentäneet tuotteidensa 
läpimenoaikaa 4 viikosta 7 päivään tai 20 tunnista 5 tuntiin, vapauttaneet käyttöpääomaa ¾ lähtö-
tilanteesta tai vähentäneet trukkiliikennöintiä 17 kappaleesta tilausta kohti 2 kappaleeseen / tilaus?

Ei toiminnan ja henkilöstön kehittäminen ole rakettitiedettä eikä ollenkaan mahdoton tehtävä. Rajat 
eivät tule ihan heti vastaan. Tekemiemme projektien perusteella yritysten prosessien asiakkaille ar-
voa tuottavan työn määrä on 1-2 % kokonaisläpimenoajasta, eli varaa on kehittää. 

Onhan totta, että on paljon helpompi ostaa 500.000 € kone tai laite kuin osallistua ja johtaa 25.000 
€ toiminnan kehittämishanke vuosittain. Tämä on tietenkin inhimillistä, mutta voidaan kysyä onko 
se aina järkevää. Ero näiden kahden välillä on se, että laiteinvestointirahat on hankittava asiakkailta, 
sisäisen kehittämisen kustannukset saadaan maksettua sisäisesti jo olemassa olevalla myynnillä. Ja 
niistä jää kassaan valmiiksi ”pahan päivän varalle”. Kone- ja laiteinvestoinnit pitää maksaa toimitta-
jille etukäteen ennen kuin monesti on vielä edes maksaja tiedossa.

Ja jos sitten sattuisi kauppa käymään joskus paremmin, niin siihen ei tarvitse heti reagoida rekrytoin-
nilla ja/tai laiteinvestoinneilla, kapasiteetti on jo valmiina! 

Jyrki Koukkari
www.sunprofile.fi

Eikö toiminnan kehittäminen kannata?
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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
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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
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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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Miksi et kysyisi ensin meiltä?
grano.fi


