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Päätoimittajan palsta

Kevätkesän tuulahdus
Olemme menOssa täyttä höyryä kohti kesää.  Tou-
kokuussa kamarissamme järjestettiin Tapakult-
tuuri- ja käytöskoulutus kansainvälisellä twi-
stillä Rouva Kaarina Suonperän johdolla, josta 
voit lukea lisää tästä numerosta. Japanilaisesta 
kamaritoiminnasta kuin myös kulttuurista ra-
portoi Keskuspuiston Nuorkauppakamarin JC 
Merja Puustisen, joka opiskelee MBA opintoja 
Kiotossa. Kurkistus paikalliseen JC toimintaan ja 
japanilaiseen kulttuuriin tuo esille suuret kult-
tuurierot, jotka antavat meille jokaiselle ajatte-
lemisen aihetta toimiessamme vuorovaikutuk-
sessa toistemme kanssa. 

On hienoa, että tämä kansainvälinen järjestö 
voi tarjota meille mahdollisuuksia kokea ja op-
pia vieraista kulttuureista  yhteisen toiminnan 
kautta. Kesäkuinen Eurooppakokous Maltalla 
kuin myös marraskuussa järjestettävä Maail-
mankokous Leipzigissä Saksassa ovat seuraa-
vat kansainväliset "kokemusetapit" kamarilai-
sillemme.

Positiivista on, että Joensuun Nuorkauppaka-
maritoiminta on saanut alkuvuonna näkyvyyt-
tä paikallisessa mediassa Vuoden Nuori Menes-
tyjä -projektin ja Päivä johtajana -tempauksen 
merkeissä. Jälkimmäisestä jopa kerrottiin MTV3 
uutisissa. Näistä lisää tässä numerossa. 

Vaikka kamaritoimintamme onkin lomalla hei-
näkuun, lähde mukaan alue D:n kesärientoihin 
kuten Kaljavesj -risteilylle heinäkuussa ja elo-
kuussa järjestettävään Kajaanin Alue D BBQ 
-tapahtumaan. Seuraa kamaritiedotusta kesän 
kamaritoiminnasta omassa kamarissamme 
sekä alue D:llä ja poimi parhaat palat kesälai-
tumelle.

Aurinkoa, lämpöä ja valoa kaikille!

Vilja Ndiwalana, tiedottaja
Joensuun Nuorkauppakamari ry

Rekisterit 
palveluksessasi
Ota yhteyttä ja kysy lisää! 
puh. 020 721 8787  |  info@josek.fi  |  www.josek.fi
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NASAKKA
Sisällysluettelo:

Joensuun Nuorkauppakamari on yksi Suomen 
Nuorkauppakamarit ry:n 71 jäsenyhdistyksestä. 
Kamarimme on sekä jäsenmäärältään että 
toiminnaltaan Suomen huipputasoa. Jäsenemme 
edustavat monipuolisesti Joensuun seudun 
elinkeinoelämän sekä julkisen sektorin nuoria 
avainhenkilöitä.

Julkaisija: Joensuun Nuorkauppakamari ry
Päätoimittaja: Vilja Ndiwalana
Jakelu: Joensuun Nuorkauppakamarin jäsenet, 
koejäsenet, kunniajäsenet, senaattorit ja eri sidos-
ryhmät sekä Suomen Nuorkauppakamarien puheen-
johtajat, aluetiimit ja keskusliitto
Paino: Painokanava Oy
Kuvat: Joensuun Nuorkauppakamari 
tai ilmoitettu kuvaaja
Yhteystiedot: Joensuun Nuorkauppakamari ry, 
PL 64, 80101 Joensuu

Kannen kuva: Merja Puustinen
Taitto: Petri Matveinen
Kiitos kaikille lehden toimitukseen osallistuneille!

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

Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti ke-
hittämällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, 
sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvä-
lisyyttä.

Joensuun Nuorkauppakamari on yksi Suomen 
Nuorkauppakamarit ry:n 71 jäsenyhdistykses-
tä. Kamarimme on sekä jäsenmäärältään että 
toiminnallaan 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: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 kontakti-
verkosto, joka vaikuttaa aktiivisesti yhteiskun-
nassa. Periaatteena on tekemällä oppiminen, 
jolloin jäsen tekee kamaritoiminnassa etupääs-
sä sellaisia asioita, joita ei työelämässään käy-
tä. Oppiminen tulee konkreettisesti esille myös 
siinä, että jäsen voi olla jäsenyytensä aikana 
kussakin hallitusvirassa vain yhden vuoden.

Joensuun Nuorkauppakamarin toiminta on hy-
vin monimuotoista, pitäen sisällään mm. kuu-
kausitapahtumia, koulutuksia, erilaisia projek-
teja sekä kamari-, alue-, valtakunnan- sekä 
kansainvälisen tason kokous- ja koulutusta-
pahtumia.
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Joensuun Nuorkauppakamari ry
Nuorten johtajien ja yrittäjien 
kansainvälinen verkosto

Puheenjohtajalta
JCI – Mahdollisuuksien meri
Nuorkauppakamari on järjestö, joka tarjoaa jä-
senilleen upeita vaikuttamisen mahdollisuuk-
sia niin omassa yhteiskunnassa kuin globaa-
listikin. Meidän joukossa voit kehittää itseäsi 
aktiiviseksi vaikuttajaksi järjestön tarjoamien 
työkalujen, koulutusten ja verkostojen avulla.
 
Miksi kirjoitan niistä mahdollisuuksista, jotka 
meillä jäsenillä on koko ajan käsien ulottuvilla? 
Mielestäni kysymys kuuluu: Tiedostammeko 
varmasti ne mahdollisuudet, jotka meille on 
annettu liittyessämme tähän globaaliin aktii-
visten nuorten tekijöiden verkostoon? 

Vastaus on Kyllä ja Ei. 

Joku haluaa itselleen työkaluja kehittymiseen 
johtajana, toinen taas kouluttaa itseään pääs-
täkseen niihin tavoitteisiin, joita on itselleen 
asettanut vaikuttamisen ja elämänsaralla. Osa 
haluaa puuttua johonkin yhteiskunnan ongel-
makohtaan ja hankkii jc-järjestön kautta työka-
luja ja verkostoja sen taklaamiseen.  

Osa jäsenistämme, varsinkin tuoreet jäsenem-
me nostavat usein kysymyksiä esiin JC- toimin-
nasta ja siitä mitä kaikkea tämä järjestö on. 
Vastaus on yksinkertainen: Nuorkauppakamari 
on nuorten aktiivisten vaikuttajien ”työkaluva-
ja”, josta jokainen aktiivinen jäsen, aktiivinen 
vaikuttaja, voi hakea sellaisen työkalun, jolla 
pääsee niihin tavoitteisiin, joita on itselleen 
asettanut johtajaksi kehittymisen ja yhteiskun-
nallisesti aktiivisen vaikuttajan roolissaan. 

Kamari on jäseniään varten…. Jälleen kyllä ja ei… 
Sinä jäsenenä itse vastaat siitä mitä kamaritoi-
minnaltasi otat. Tarjoamme mahdollisuuden, sinä 
vastaat siitä oma-aloitteellisuudellasi mistä otat 
kiinni. Meillä on paljon mihin tarttua. Sen lupaan. 

Omassa kamarissamme on kevään aikana tapah-
tunut paljon asioita. On ollut Cûlttuuri- ja verkos-
to-tapahtumia, Tapakultttuuri- ja etikettikoulu-
tusta, Puhe- ja esiintymiskoulutusta ja jäsenten 
ideariihejä, eli SuPa-tapaamisia. Alueella ja kan-
sallisesti on tapahtunut myös paljon erilaista toi-
mintaa, joissa on kehitetty jäsenten osaamista 
ja vaikutettu yhteiskunnallisesti kestävän joh-
tajuuden periaatteiden mukaisesti. Suosittelen 
lukemaan ajatuksella sähköposteihinne ja posti-
laatikkoihinne saapuvat JC-postit. Ne ovat pikai-
nen katsaus siihen, mitä tämä aktiivinen joukko 
puuhaa ympäri Suomea ja maailmaa. 

Järjestömme haluaa olla aktiivinen vaikuttaja 
ja kehittää johtajia kestävän johtajuuden pe-
riaatteiden mukaisesti sekä tehdä yhteiskun-
nallisesti vaikuttavia asioita. Vaikuttavan asi-
an tekeminen ei aina tarkoita suuria ja laajoja 
näyttäviä tekoja. Se voi olla myös pieni teko, 
jolla voit vaikuttaa. 

Kysymys kuuluu: Kuinka sinä haluat vaikuttaa? 

Aktiivisin terveisin,
Miika Natunen
PRES 2014 – Teitä varten! 
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JNKK:n vuosikokous
Kokoonnuimme järjestömme sääntömääräi-
seen vuosikokoukseen 12. helmikuuta Joensuun 
Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n tiloihin Tie-
depuistolle. Kävimme läpi edellistä vuotta, ja 
keskustelimme menneistä ja tulevista projek-
teista ja tapahtumista. Paikalla ei ollut jäseniksi 
pyrkiviä koejäseniä, mutta saimme Kuopiosta 
siirtojäsenenä Ilkka Kosken. Tervetuloa Ilkalle! 
Lisäksi Anu Hirvonen valittiin vuoden 2014 hal-
litukseen LOM:ksi.

Anu Hirvonen,LOM, Joensuun 
Nuorkauppakamari ry

Lopuksi meidät JOSEKille kutsunut Anu esitteli 
JOSEKin toimintaa. Toimintaa ohjaavat kolme 
päälinjaa, jotka ovat yritysneuvonta, seudun 
markkinointi ja toimialakehitys. JOSEK on mu-
kana sidosryhmiensä ja yritysten kanssa lu-
kuisissa seutumme elinvoimaisuutta lisäävissä 
hankkeissa ja toimenpiteissä.

Privet,

Olen Ilkka Koski, 29-vuotias venäläislähtöinen, 
nykyisin joensuulainen mies.

Työskentelen myymäläpäällikkönä Rajala Pro 
Shop myymälässä. Alalle olen päätynyt vuonna 
2007, kun valmistuin merkonomiksi Kuopios-
ta. Löydettyäni suuren rakkauden Joensuusta, 
päätin muuttaa tänne. Nyt asun saman katon 
alla avopuolisoni Annan ja kissamme Sirun 
kanssa.

Kuopion kamariin olen liittynyt vuonna 2011, 
ja mikä olisi voinut olla parempi ensimmäinen 
projekti kuin Pikkujoulujen järjestäminen. Sen 
jälkeen olen ollut hyvin hiljaisena jäsenenä 
paikkakunnan vaihdoksen takia, vaikkakin olen 
pitänyt yhteyttä kamarilaisiin ja osallistuin ta-
pahtumiin.

Nykyisin Joensuulainen mies

Vapaa-aikanani olen ajautunut mukaan yhdis-
tystoimintaan Joensuun Tanssiopistoyhdistyk-
sessä, sillä tykkään kehittää harrastustoimintaa 
nuorille. Usein minulla on monta rautaa tulessa 
erilaisten omien projektien kanssa. Pidän myös 
hyvästä musiikista, tanssimisesta, rullaluiste-
lusta ja elokuvista.

Nyt kun olen asunut Joensuussa jo 2 vuotta, 
päätin kuitenkin hakea jäsenyyden siirtoa, jotta 
minulla olisi mahdollisuus olla aktiivisempi JC. 
Uskon, että tulevat vuodet tuovat meille Joen-
suun kamarilaisille suuria projekteja sekä mah-
tavia ja hauskoja muistoja.

S uvazheniem
Ilkka Koski
JC

”Löydettyäni 
suuren rakkauden 

Joensuusta, päätin 
muuttaa tänne.”
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Koejäsenien esittelyt

Hei,

Olen Johanna Mutikainen, 31-vuotias johdon as-
sistentti Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskuksesta. Minulla on tradenomin 
tutkinto ja viimeistelen parhaillaan kauppatie-
teiden maisterin tutkintoa Itä-Suomen yliopis-
tossa, pääaineena johtaminen. Joensuussa olen 
asunut viimeiset kaksitoista vuotta ja kotoisin 
olen yrittäjäperheestä Kesälahdelta, mansikka-
pitäjästä, jossa edelleenkin tulee suurilta osin 
kesät vietettyä. 

Harrastukseni ovat hyvin urheilupainotteisia ja 
vapaa-aikani täyttyy milloin mistäkin enem-
män tai vähemmän vauhdikkaammasta lajista. 
Amerikkalaista jalkapalloa olen harrastanut pari 
vuotta ja lumilautailua muutaman vuoden ajan. 
Lisäksi juoksu, rullaluistelu, hiihto sekä kuntosali 
ovat kuuluneet intohimoihini jo pidemmän aikaa. 

Näiden urheiluharrastusten lisäksi nautin myös 
luonnonrauhasta ja mökkeilystä, mutta yhtä lailla 
myös matkustelusta, menosta ja ihmisvilinästä.

Näen nuorkauppakamaritoiminnan mahdol-
lisuutena verkostoitumiseen ja itsensä kehit-
tämiseen. Kaipaan työn, opiskelun ja urheilun 
tasapainoilun lisäksi jotain tämän tyyppistä 
harrastusta elämääni. Se olisi myös mukava 
jatkuma opiskeluaikojen ainejärjestötoiminnal-
le ja tapahtumille. Uskon, että minulla on ka-
maritoiminnalle aikaa, intoa, käytännön koke-
musta erilaisten tapahtumien organisoinnista, 
talkoohenkisyyttä ja toivottavasti myös hyviä 
ideoita! Odotan, että annettavaa löytyy puolin 
ja toisin.

Johanna Mutikainen, koejäsen

Hei!

Olen 30-vuotias sovellussuunnittelija, FM tieto-
jenkäsittelytiede, Tohtoriopiskelija Itä-Suomen 
Yliopistossa, aiheena käyttäjäkeskeinen suun-
nittelu. 

Olen ollut toteuttamassa vapaa-ajan toimintaa 
nuorille 1996 ja opettamassa atk-taitoja senio-
reille 2006 alkaen. Toimin tällä hetkellä myös 
aktiivisesti paikallispolitiikassa. Pesunkestävä 
nörtti. 

Menneisyydestä löytyy myös yrittäjä koke-
musta verkkokaupan pitäjänä. Optio IT-alan 
yrittäjäksi ryhtymisestä vireillä. Kamaritoimin-
nassa minua kiinnostaa mahdollisuus verkos-
toitua uusiin ihmisiin, oppia käytännön kautta 
johtamisen taitoja, sekä mahdollisuus vaikut-
taa yhteiskunnallisesti.

Terveisin,
Janne Krohns, koejäsen

”Mahdollisuus verkostoitua uusiin ihmisiin, 
oppia käytännön kautta johtamisen 
taitoja, sekä mahdollisuus vaikuttaa 
yhteiskunnallisesti.”
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Kohtelias, ystävällinen, huomaavainen ja ym-
päristöään kunnioittava. Näillä sanoilla kuva-
taan usein japanilaisia ja japanilaista kulttuuria. 
Näin olen kokenut myös minua kohdeltavan 
asuessani viime kuukaudet täällä Kiotossa. Ja-
pani ja japanilainen kulttuuri on kuitenkin hy-
vin vivahteikas, jota on mahdotonta kiteyttää 
muutamaan sanaan tai lauseeseen. 

Sain taannoin kutsun paikalliselta ystävältä 
osallistua JCI Kyoton uusien jäsenten seremoni-
aan. Kristallikruunujen alla kolme tuntia kestä-
nyt tilaisuus, johon osallistui kamarin 170 jäsen-
tä, toi hyvin esille joitain japanilaisen kulttuurin 
piirteitä, joita suomalaisen silmin voi havaita. 
Kohteliaisuus ja kunnioitus näkyivät yhtälailla 
niin kaikkia ihmisiä kohtaan kuin hierarkiassakin 
mitattuna. Muodollinen käyttäytyminen eli esi-
merkiksi koko nimen käyttö puhuteltaessa sa-
moin kuin syvä kumarrus kertovat arvostukses-
ta, mutta myös henkilöiden välisestä suhteesta. 

Seremonian aikana myös aktiivisesti kamaritoi-
minnassa mukana olleita ja liike-elämässä an-
siokkaasti menestyneitä henkilöitä nostettiin 
ansaitusti esille kertomalla heidän menestys-

tarinoistaan ja kuinka JCI-verkosto on auttanut 
näiden menestystarinoiden synnyssä. Suhtei-
den merkitys on erityisen tärkeää Japanissa, ja 
hyvä onkin pitää riittävä määrä käyntikortteja 
mukana, sillä niitä vaihdetaan hyvin ahkeras-
ti. Käyntikortit ojennetaan kahdella kädellä ja 
mielellään myös vastaanotetaan samoin. Saa-
tua korttia on hyvä tutkia ja jopa kommentoida 
henkilön tehtävää tai työpaikkaa ennen kuin 
kortin laittaa talteen.

Olen kokenut, että japanilaiset ovat ystävälli-
siä, auttavaisia ja hyvin kiinnostuneita ulko-
maalaisesta vieraastaan huolimatta siitä, pu-
hutaanko samaa kieltä vai ei. Osasin varautua 
japanilaisten vähäiseen englanninkielen tai-
toon ja opiskelin itse japanin kieltä sen verran, 
että pystyn jonkun verran asioimaan japaniksi. 
Usein käytössä on kuitenkin varsinainen kielten 
sekamelska, mutta japanilaisten kanssa kaik-
ki asiat ovat kuitenkin hoituneet suhteellisen 
helposti, kun on joustavalla mielellä liikkeellä. 
Jos lähtiessä tai lentokoneessa opettelee edes 
muutaman kohteliaan sanan sanavarastoon, 
se luo hyvää ilmapiiriä ja lisää mielikuvaa siitä, 
että arvostaa kohdemaata ja sen kulttuuria. 

Terveiset 
auringonnousujen 
maasta!

Pienet huomaavaiset eleet ovat kaikkiaan tär-
keitä. Vaikka Kiotossa asuu yli 1,5 miljoonaa ih-
mistä, kaupungin ruuhka ei tunnu samalta kuin 
Mannerheimintiellä lauantaina, sillä ruuhkassa 
ei tungeksita tai rynnitä. Jos vahingossa edes 
hipaisee toista kulkijaa, pyydetään nopeasti 
anteeksi. Kiitos ja anteeksi paikallisella kielellä 
pitäisikin kuulua jokaisen matkaajan sanava-
rastoon. Pieniin eleisiin kuuluvat olennaisena 
osana myös lahjat. Kannan usein mukanani 
pieniä lahjoja, joita voin antaa tapaamilleni uu-
sille ihmisille kiitoksena vieraanvaraisuudesta 
ja uudesta tuttavuudesta. Tätä kautta pystyn 
myös jättämään pienen jäljen itsestäni ja Suo-
mesta. 

Ensi vuoden Maailmankokous järjestetään Ja-
panin Kanazawassa. Tiedän jo nyt monta ja-
panilaista Suomi-fania, jotka mielellään tutus-
tuvat ahkerasta työkulttuurista, muumeista, 
Marimekosta, saunasta, revontulista ja mones-
ta muusta asiasta tunnetuiksi tulleisiin suoma-
laisiin. Ja tutustuttavat mielellään myös japani-
laiseen kulttuuriin. Kampai!

Aurinkoisia kevätpäiviä toivottaen,

Merja Puustinen
JCI Keskuspuisto
Kirjoittaja opiskelee parhaillaan 
MBA-opintoja Kiotossa 

”Kohteliaisuus ja kunnioitus 
näkyivät yhtälailla niin 
kaikkia ihmisiä kohtaan kuin 
hierarkiassakin mitattuna.”
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Joensuun Nuorkauppakamari järjesti 3.5.2014 
Tapakulttuuri -ja käytöskoulutuksen, jossa kä-
siteltiin illastamisen etikettejä, business- ja juh-
lapukeutumista sekä kansainvälisyyden merki-
tystä nykyisessä työmaailmassa.

Paikalla kouluttamassa oli alan todellinen am-
mattilainen Kaarina Suonperä. Kaarina on lu-
ennoinut ja kouluttanut hyvistä tavoista jo 23 
vuoden ajan ympäri Suomea ja naapurimaita. 
Hän on vieraillut n. 2500 koulussa opastamassa 
nuoria hyvien tapojen ja rehellisyyden ihmeel-
liseen maailmaan. Kokemusta ja osaamista 
kouluttajalta löytyi siis rutkasti!

Kaarinalta opimme, että olipa kyseessä arki-
lounas, juhlapäivällinen, asiakastapaaminen, 
brunssi, hilpeä silliaamiainen tai illalliset - pöy-
tätavat sekä näkyvät että kuuluvat. Kävimme 
lisäksi läpi kutsukorttien suhteen toimimista; 
esimerkiksi on todella tärkeää vastata kutsuun 
aina, olipa vastaus sitten myöntävä tai kieltei-
nen. Hyviin tapoihin myös kuuluu lähettää kii-
toskirje juhlien jälkeen.

”You never get a second chance 
to make a good first impression”

Pidimme koulutuksessa myös muotinäytöksen 
yhteistyössä Kekäleen kanssa. Mallimme Ilkka 
ja Johanna saivat pukea ylleen sopivat asuko-
konaisuudet työhaastatteluun, iltajuhlaan sekä 
kesähäihin. Asut olivat erittäin näyttäviä ja 
paikallaolijat saivat nauttia upeista asuista ja 
hehkuvista malleista. Pukeutumiseen kannat-
taa liike-elämässä kiinnittää huomiota, sillä se 
näkyy, jää mieleen ja muistetaan. Voidaan siis 
sanoa, että pukeutuminen toimii sinun käynti-
korttinasi. 

Koulutukseen osallistui 20 henkeä, joista suurin 
osa oli Joensuun Nuorkauppakamarilaisia. Pai-
kalla oli myös muutamia kamarin ulkopuolisia 
henkilöitä, joita tämä koulutus kiinnosti. 

Kaikkiaan koulutus oli hieno ja opettavainen ta-
pahtuma. Kiitos kaikille kouluttautujille ja kou-
luttajallemme Kaarina Suonperälle!

Jiri Jormakka
INT/IND, Joensuun Nuorkauppakamari ry

Tapakulttuuri -ja 
käytöskoulutus

Kamari vei minut
Schreckin Hanski rekrytoi minut Joensuuhun 
palattuani Rotarien rotaract toimintaan. Siellä 
tutustuin Kyrön Olliin, joka sanoi, että tammi-
kuussa 1985 on Nuorkauppakamarin kokous 
Yliopistolla, tule sinne. Ei ollut juuri mitään kä-
sitystä, mistä oli kysymys. Ja sillä tiellä ollaan. 
Siitä alkoi kamariurani, johon lukeutuu muun 
muassa VP COM -87, VP LIO -88, PRES -90, RIO 
-91, VP7 -92, SNKK MIO -93 (markkinointijohta-
ja), vaalilautakunnan jäsen 1999, palkintolauta-
kunnan jäsen -92 SNKK ja EC Geneve.

Eri tehtävät kamarissa
olivat hauskoja, haastavia ja mielenkiintoisia. 
Ne huonoimmat puolet ovat jo unohtuneet – 

aika kultaa muistot. Olen ollut kamarivuosien 
jälkeen Rotaryklubin Presidentti ja Yrittäjien 
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja kahdeksan 
vuotta. Kamarikokemukseni on tehnyt niiden 
hoitamisen paljon helpommaksi. Kaikki tilan-
teet on koettu joskus ennenkin. 

Parhaat kokemukset 
liittyvät yhdessä tekemiseen. Vuoden -90 
vuosikokouksen markkinointireissut ympä-
ri Suomea, omat vaalikiertueet aluejohtajana 
ja MIO -ehdokkaana ovat sellaisia, joissa oppi 
tuntemaan kamareita ja kamarilaisia. Mieleen-
painuva oli myös ”Ilo elää” -juhlat torilla, joissa 
ovimiehenä tapasi kaikki joensuulaiset kerran 

Senaattori Kari Ehari (#52188) toimii yrittäjänä Helsingissä 
asiakas- ja markkinatutkimusten parissa. Kamariuralla 
voimme puhua hänestä ansioituneena Senaattorina, joka on 
valmis sparraamaan tulevia puheenjohtajia.

Kari Ehari
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vuodessa. Samoin Maailman kokoukset Helsin-
gissä, Puerto Ricosssa, Hong Kongissa, Hawailla 
ja Vegasissa ovat olleet ikimuistoisia kokemuk-
sia.  

Haasteet ja aikansa toiminta
Haasteelliseksi olen kokenut sekä itseni että 
muiden johtamisen. Itseään voi vielä käskeä, 
mutta muita ei oikein voi erottamisellakaan 
uhata.  Yhtä kiire silloin oli kun nytkin, joten 
ajankäytön kanssa oli aina haasteita. Ehkä olisi 
voinut olla enemmän rohkeutta isompiin pro-
jekteihin. Ideoita oli, mutta jäivät tekemättä. 
Näin jälkeenpäin ajatellen kansainvälisiin ta-
pahtumiin olisin voinut ehkä osallistua enem-
män.  Myös kouluttajaura kiinnostaisi nyt. Vaan 
eipä silloin niitä tilaisuuksia niin paljon ollut kuin 
nyt. Mitään hävettävää ei kuitenkaan jäänyt. 
Aikalaiset voivat korjata, jos olen väärässä! 

Ennen ja nyt
Huomaan yhä useammin tulleeni ikään, jolloin 
ennen asiat olivat paremmin. Eihän ne toki pa-
remmin olleet, ehkä vain erilaiset.  1990-luvun 
lamavuosina aika ja raha olivat entistä enem-
män kortilla. Juuri tämä opetti että ”ilmaista” 
rahaa ei enää ole, vaan yhteistyökumppaneille 
on tarjottava jotain todellista etua.

Rohkeutta ja uskallusta
Mielestäni kamaritoimintaan on vuosien saa-
tossa tullut enemmän rohkeutta ja uskallusta 
isompiin projekteihin ja tapahtumiin.  Toiminta 
on tavallaan ”ammattimaistunut”. Onhan sitä 
toki auttanut yhteiskunnan kehittyminen ja 

erilaiset tekniset härpäkkeet. Nykytekniikalla 
saadaan hienompaa jälkeä kuin IBM:n pallo-
koneella ja Canonin kopiokoneella ”leikkaa, lii-
maa, askartele” -tekniikalla. 

Tasapainossa ja 
sparraten eteenpäin
 Ei Joensuussa ole koskaan tarvinnut kamari-
toimintaa hävetä, joten enpä osaa sanoa mi-
ten JNKK:n toimintaa tulisi kehittää jatkossa. 
Nythän eri osat ovat hyvin tasapainossa. On 
yhteiskunnallista vaikuttamista ja näkymistä, 
koulutustapahtumia ja hauskanpitoa. Sanomani 
JNKK:n puheenjohtajille olisi, että jatkakaa sa-
malla linjalla. Kysykää rohkeasti meiltä vanhoil-
ta puheenjohtajilta ja Senaattoreilta, jos kai-
paatte sparrausta. Se onko vanhoista ideoista 
tai tavoista apua, on sitten teidän päätettävä. 
Meillä ei tietääkseni koskaan ole ollut Senaattia 
tai puheenjohtajia ,jotka ovat yrittäneet johtaa 
kamaria vielä myöhemmin. Kamari on saanut 
itse valita virkailijansa ja toimintatapansa.

Kuusijuhla allakoitu
Etäisyys Helsingistä rajoittaa osallistumistani 
tapahtumista riippumatta. Kuusijuhla on jo alla-
kassa. Kunhan kamarin tapahtumat ovat ajoissa 
tiedossa, niin yritän kyllä sovittaa niitä muihin 
menoihin. Keskellä viikkoa olevat tapahtumat 
on hankala sijoittaa Tahkon viikonlopun yhtey-
teen. Mutta mukana ollaan. 

Vilja Ndiwalana, tiedottaja
Joensuun Nuorkauppakamari ry

”On tullut enemmän rohkeutta ja uskallusta 
isompiin projekteihin ja tapahtumiin ”

Kari Ehari toivottaa vieraat tervetulleeksi 
Vuosikokoukseen 1990

Kari Ehari, aluejohtajan valinta 
vuodelle 1992, Iisalmi v. 1991

Tuoreet Senaattorit 52185, 52186 ja 52188 
Timo Haapaniemi, Rauli Forsblom ja Kari 
Ehari v. 1993
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Julkinen sektori hankkii vuosittain tuotteita ja 
palveluita 35 miljardilla eurolla. Tämä on lähes 
viidesosa Suomen kansantuotteesta. Pohjois-
Karjalassa kunnat ostavat tavaroita ja palvelui-
ta yrityksiltä vuosittain lähes 200 miljoonalla 
eurolla. Tästä summasta vain puolet jää alueel-
le. Kokonaisvaikutus on 143 miljoonaa euroa ja 
työllisiä n. 2500. 

Julkisissa hankinnoissa on liiketoimintamahdol-
lisuuksia kaiken kokoisille yrityksille ja kaiken-
laisille toimialueille laidasta laitaan, yksittäi-
sestä kahvipaketista aina useiden kymmenien 
miljoonien arvoisiin sosiaali- ja terveysalan 
palveluihin. Toisaalta yrityksillä on monenlais-
ta osaamista joista kuntapuolella ei ole tietoa 
ja joilla voitaisi kustannustehokkaasti ratkaista 
heidän mahdollisia ongelmiaan. Kun yritykset 
kehittävät innovatiivisia ratkaisuja kuntien on-
gelmiin, niille avautuu mahdollisuus kaupallis-
taa uusia tuotteita ja kehittää liiketoimintaansa.

Julkiset hankinnat - strateginen 
menestystekijä yrityksille

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy on 
käynnistänyt kehityshankkeen (Hankintatoi-
minnasta strateginen menestystekijä), jossa 
julkiset hankinnat nähdään osana alueen elin-
keinopolitiikkaa ja jolla kannustetaan yrityksiä 
osallistumaan tarjouskilpailuihin sekä tuote-
taan Joensuun kaupunkikonsernille hankinta-
ohjelma. Hankintaohjelman tavoitteet tukevat 
kaupunkistrategiassa määriteltyjä neljää kriit-
tistä päämäärää, jotka ovat yrittäjäystävälli-
syys ja työllisyys, toimintatapojen ja tuotannon 
uusiminen, vetovoima ja hyvinvointia edistävä 
ympäristö. Ohjelmassa on määritelty kunnan 
hankintapolitiikan suuntaviivat ja tahtotila, jo-
hon kaikki voivat ja haluavat aidosti sitoutua. 
Lähtökohtaisesti juridiikka muodostaa vain ke-
hikon hankinnoille ja hankintaohjelma on suun-
nitelma sekä työkalu, joka helpottaa käytännön 
valintojen tekemistä.

Jutun kirjoittaja Marjo Pakarinen on Joen-
suun Nuorkauppakamarin kunniajäsen. 
Marjon nuorkauppamariuraan on kuulu-
nut useita paikallisen tason hallitusvir-
koja sekä useita vastuutehtäviä alue- ja 
kansallisella tasolla. Tämän energisen ja 
positiivisen tekijän moni muistaa ja tun-
tee aktiivisesta asenteesta monissa Joen-
suun Nuorkauppakamarin projekteissa. 

www.HILMA.fi 
kaikki avoinna olevat tarjouspyynnöt, ennak-
koilmoitukset ja tietopyynnöt

www.hankintakalenteri.fi/jns 
Joensuun seudun hankintatoimen tulevat kil-
pailutukset

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on myöntänyt 
hankkeelle yritysten toimintaympäristötukea. 
Hankkeen muina rahoittajina ovat JOSEK Oy 
ja Joensuun kaupunki. Hanke toteutetaan lä-
heisessä yhteistyössä Joensuun kaupungin, 
Joensuun seudun hankintatoimen, yrittäjäjär-
jestöjen, Itä-Suomen yliopiston ja Joensuun 
Tiedepuisto Oy:n kanssa.

Tärkeitä linkkejä yrittäjille

Kolmannes pohjoiskarjalaisista yrityksistä ei 
ota koskaan selvää julkisen sektorin järjestä-
mistä kilpailutuksista. Yritysten aktiivisempi 
osallistuminen julkisiin hankintoihin hyödyt-
täisi Pohjois-Karjalan yrityksiä ja kuntalaisia 
sekä parantaisi koko maakunnan elinvoimai-
suutta. Parantamalla viestintää, yhteistyötä ja 
hankintamalleja yrityksiä voidaan kannustaa 
osallistumaan kilpailutuksiin sekä kehittämään 
ratkaisuja, jotka lisäävät kuntapalvelujen laatua 
ja tehokkuutta.

Marjo Pakarinen

Hankintatoiminnasta strateginen 
menestystekijä -hanke projektipäällikkö
p. 050 432 4114
marjo.pakarinen@josek.fi

”Hankintaohjelman tavoitteet 
tukevat neljää kriittistä 
päämäärää, jotka ovat 
yrittäjäystävällisyys ja työllisyys, 
toimintatapojen ja tuotannon 
uusiminen, vetovoima ja 
hyvinvointia edistävä ympäristö.”
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Alueen D vuosikokous pidettiin tänä vuonna 
Kuusamon Rukalla. Kun kuulin paikasta syksyllä 
2013, mielenkiintoni heräsi lähteä mukaan; ka-
marikokous parhaimpaan talven hiihtosesonki-
aikaan houkutteli!
 
Kovin suurta kokoonpanoa emme kuitenkaan 
mukaan saaneet: kolmestaan olimme PRES 
Miikan ja DP Liinan kanssa, mutta se ei kuiten-
kaan menoa haitannut! Miika ja Liina pääsivät 
lähtemään perjantaina, mutta itsestäni tuntui, 
että pitää jäädä aikaa myös rinteeseen, joten 
ajatus torstaista lähtöpäivänä tuntui hyvältä. 
Päätös kypsyi kun kuulin, että lasketteluhen-
kistä JC-porukkaa muista kamareista valuu Ru-
kalle pitkin viikkoa.
  

Rukan aluekokouksessa yhdistyi 
pieni talviloma ja hyvin onnistunut 
koulutustapahtuma.

Näin lähdin jo torstaina aamulla ajelemaan ja 
Rukalla olin hieman kolmen jälkeen. Majapaik-
kaan tullessani vaihdoin lasketteluvaatteet 
päälle ja etsin seuraani jo rinteessä olevat JC:t. 
Siinä ehti muutaman tunnin laskea aurinkoisia 
rinteitä. Vuosikokouksen FB-sivuilla ilmoitet-
tiin, että perjantaiaamuna on kamarilaisten 
yhteinen kokoontuminen lipunmyyntipisteel-
le, josta lähdetään porukalla viettämään rin-
nepäivää. Sinne meitä kokoontuikin kymmen-
kunta henkeä, joten toinen laskettelupäivä 
alkamaan!

Perjantaina meitä oli samassa porukassa rin-
teessä Joensuun, Kuopion, Kajaanin ja Kuusa-
mon Nuorkauppakamareista.

Siinähän se päivä vierähtikin neljään asti, jol-
loin Miika ja Liina saapuivatkin täydentämään 
joensuulaisvahvistusta. Siitä sitten majapaikan 
kautta ilta jatkuikin tulojuhlaan Rukahovin Tel-
lu-yökerhoon. Siellä pääsikin sitten tapaamaan 
tutuksi käyneet ihmiset ympäri D-aluetta ja tu-
tustumaan myös uusiin.
 
Lauantai olikin sitten kamarikokouksissa pää-
koulutuspäivä, joten jätin itsekin silloin sukset 
narikkaan. Keynotessa oli puhumassa johtajia 
kolmesta Kuusamon alueen yrityksestä: Puu-
tavarayritys Pölkky Oy:stä, Rukakeskukses-
ta ja Mainostoimisto Davas Oy:stä. Kaikilla oli 
kerrottavana mielenkiintoinen menestystarina 
Koillismaalta. Koulutuspäivään kuului myös pu-
hekilpailu, jossa lyhyellä, mutta sitäkin moni-
puolisemmalla puheella Joensuuta edusti Liina.
 
Iltagaalahan se on kuitenkin kaikista mieleen-
painuvin osa kokouksia, ja gaalastahan jäävät 
mieleen erityisesti ruoka ja paikan tunnelma. 
Kuusamolaiset isännät päättivät jättää meille 
kertomatta, mihin olivat meitä viemässä. Aino-
astaan bussin lähtöaika oli ilmoitettu. Pressan 
kokkareiden kautta hyppäsimme bussiin, joka 
vei meidät huonojen kännykkä- ja ravintolan 
maksupääteyhteyksien päähän; osittain maan 
alle rakennettuun Ravintola Kontionluolaan. 
Paikka oli tunnelmallinen keskellä lumisia mai-
semia ja ruoka onnistunutta, paikallisista ai-
neista valmistettua.
 

Alkumaljoina oli terästettyä karpalomehua, 
joka tarjoiltiin ulkona jäästä rakennetulta pöy-
dältä.
 
Majapaikassamme saimme rakennettua huike-
an mökkihengen yhdessä Kajaanin, Keurusseu-
dun ja Tuhansien Järvien nuorkauppakamarien 
edustusten kanssa.
 
Täytyy todeta, ettei ole huono juttu ollenkaan 
viedä kamarikokousta laskettelukeskukseen. 
Rukan vahvuudeksi osoittautuivat kokoustilat, 
harrastusmahdollisuudet ja majoituksen runsa-
us sekä ennen kaikkea näiden läheisyys toisiin-
sa, joten välimatkat onnistuivat kävellen. Tosin 
suuret nousut ottivat voimille! Kansallinen vuo-
sikokous vietetään vuoden päästä huhtikuun 
loppupuolella Tahkolla, joten toivottavasti lunta 
riittää sinne asti (on siinä ja siinä), niin saadaan 
samat elementit kokea pian uudestaan! Kiitos 
vielä Kuusamo, Alue D ja Joensuun pieni, mutta 
sitäkin aktiivisempi delegaatio!
 

 
Mikko Karttunen
JC, Joensuun Nuorkauppakamari ry
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Markkinaraon 
tunnistaminen
Ennen yrittäjyyttään Miettinen toimi mainos-
toimistossa. Miettinen päätti selvittää voisiko 
hän tehdä pitkään jatkuneesta kynsien koris-
telu- ja maalausharrastuksestaan itselleen toi-
mivan bisneksen, mutta sen hetkisessä mark-
kinatilanteessa palvelu yksinään ei riittänyt. 
Nähtyään ystävällään ripsienpidennykset ja 
käytyään maahantuojan koulutuksen, Mietti-
nen koki koulutuksen olleen pintapuolinen ja 
riittämätön: monet oleelliset kysymykset jäi-
vät vastauksetta. Koska Miettinen uskoi tämän 
olevan tulevaisuuden juttu, uppoutui hän tutki-
maan tuotteita ja niiden käyttöön liittyviä me-
netelmiä tarkemmin ja lähti itse kehittämään 
pettämätöntä ja turvallista asennustekniikkaa. 

Yrityksen perustamisen aikaan alalle oli tullut jo 
muita toimijoita ympäri Suomea. Itse kehitetty 
kiinnitysmenetelmä ja lukuisilta eri toimijoilta 
yksittäisesti hankitut tuotteet ympäri maail-
maa takasivat muita kilpailijoita paremman laa-
dun sekä kestävyyden. Asiakastyytyväisyys oli 
korkea ja täysin ilman markkinointia asiakkaita 
oli tarjolla yli vastaanottokapasiteetin. Samaan 

Kaisa Miettisestä Joensuun 
Vuoden Nuori Menestyjä

aikaan alalle oli hakeutumassa paljon uusia tu-
lokkaita, mutta puutteellisten koulutusten ja 
heikkolaatuisten tuotteiden takia laatutaso oli 
matala. Miettinen ymmärsi itse kehitetyn kiin-
nitysmenetelmän ainutlaatuisuuden ja markki-
naraon yritykselle, joka olisi täysin keskittynyt 
kouluttamaan menetelmää ammattilaisille.

Sertifioidulla tuotemerkillä 
hyvää mainetta
Seuraavaksi tarvittiin tuoteperhe ammattilai-
sille valmistetuista ripsienpidennystarvikkeis-
ta. Tuotteet valikoitiin sadoista vaihtoehdoista 
silmälläpitäen korkeaa laatua. Kaikki tuotteet 
hankittiin suoraan niitä valmistavilta tehtailta 
ehdokkaamme omalla tuotemerkillä. Näin pys-
tyttiin takaamaan ammattilaisille tuotteiden 
korkea laatu ja edullinen hinta. Niin asennus-
tekniikassa kuin tuotteiden hankinnassa keski-
tyttiin hellävaraisuuteen.

Toiminta tuli näkyväksi puolitoista vuotta sit-
ten, kun verkkokauppa avattiin. Heti alusta asti 
valttina on ollut tiedonjako avoimesti niin am-
mattilaisille kuin kuluttajillekin. Ripsienpiden-

nystuotteita sekä apua kiinnitystekniikkaan 
tarjottiin kaikille alalla toimiville ammattilaisille. 
Tämän johdosta saatiin arvokasta tietoa alalla 
olevista ongelmista, mikä johti koulutuskoko-
naisuuden suunnitteluun. Ehdokkaamme alkoi 
kouluttaa alan tekijöitä omiin menetelmiinsä 
ja kehitti systeemin, jonka kautta koulutuksen 
käyneet ammattilaiset pystyivät sertifioitu-
maan tuotemerkin-ammattilaisiksi. Sertifikaat-
ti kertoo asiakkaalle kyseessä olevan kokenut 
toimija ja turvallisten pidennystuotteiden käyt-
täjä. Hyvää mainetta saavuttaneen tuotemer-
kin käyttöoikeus omassa markkinoinnissa ja 
tuotteiden käytössä annettiin vain tuotemerkin 
koulutuksen käyneille.

Miettinen on osoittanut LashLovers -yrityksen-
sä toiminnallaan esimerkillistä yrittäjähenkeä. 
Yhden naisen yritys on mahdollistanut asiak-

Joensuun Nuorkauppakamari luovutti 
Vuoden Nuori Menestyjä 2014 -pal-

kinnon Kaisa Miettiselle 1.5.2014.

Joensuun Nuorkauppakamari ry on valinnut Joensuun Vuoden Nuo-
reksi Menestyjäksi Kaisa Miettisen. Joensuulainen nuori naisyrittäjä, 
Kaisa Miettinen, on perustanut kotimaisen ripsienpidennyksiin erikois-
tuneen LashLovers -valmistuttaja- ja koulutusyrityksen. Miettinen on 
luonut menetelmilleen ja tuotteilleen sertifikaatin, jonka avulla asiak-
kaat tietävät saavansa laadukasta palvelua.

kaille edullisemmat ja hellävaraisemmat tuot-
teet. Palveluiden tasoa on nostettu kehittä-
mällä alan koulutusmenetelmiä ja allergikot on 
huomioitu hellävaraisilla tuotteilla alalla, jossa 
allergiariskit ovat olemassa sekä asiakkaille 
että tekijöille. Toiminnallaan Miettinen on mah-
dollistanut töitä useille muille alan toimijoille ja 
parantanut kuluttajan asemaa. 
Suomen Nuorkauppakamarit ry valitsi yhdessä 
yhteistyötahojensa kanssa vuoden 2014 Nuo-
riksi Menestyjiksi kirjailija, bloggaaja Kati van 
der Hoeven, yrittäjä ja toimitusjohtaja Mikko 
Kuitusen sekä kokki Tomi Björkin.  

Janne Krohns
koejäsen, Vuoden Nuori 
Menestyjä projektipäällikkö,
Joensuun Nuorkauppakamari ry



22 23

Tempauksen järjestivät yhteistyössä Joensuun 
Nuorkauppakamari ry, Kiteen Nuorkauppaka-
mari ry, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhty-
mä, Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-
Karjalan yrittäjät. Yrityksiä tempauksessa oli 
mukana n. 25 kpl. Lisäksi PKO oli pääyhteistyö-
kumppanina mukana n. 10 johtajan tai päällikön 
voimin. "Yhteiskuntavastuullisena toimijana 
haluamme olla mukana tässä hyvässä hank-
keessa, jotta mahdollisimman moni nuori saisi 
lisää tietoa omien tulevaisuuden valintojensa 
tueksi", PKO:n viestintäjohtaja Petri Vähä sa-
noo. 

Tempauksen tarkoituksena oli antaa nuorille 
mahdollisimman realistinen kuva johtamisesta 
käytännön tasolla ja poistaa ennakkoluuloja, 
joita johtajana olemiseen liittyy. Tempauksessa 
nuorella oli mahdollisuus olla yrityksen johtajan 
mukana päivän ajan ja samalla oppia minkälais-
ta yrityksen johtaminen on käytännön tasolla. 
 
Tempaukseen osallistuivat 17−20 -vuotiaat 
nuoret, jotka tulivat mm. Joensuun, Outokum-
mun, Polvijärven, Kiteen ja Tohmajärven luki-
oista sekä Pohjois-Karjalan ammattiopistosta. 
Oppilaita oli mukana nelisenkymmentä. Nuoret 
pääsivät tutustumaan esimerkiksi Lääkärikes-
kus Iten palvelujohtajan, Palkeiden toimitus-

Päivä Johtajana -tempaus
tutustutti nuoret johtajuuteen 

johtajan, S-market päälliköiden sekä useiden 
eri pk-yritysten toimitusjohtajien työpäivään. 

Joensuun Nuorkauppamarin pääyhteistyö-
kumppanina Päivä johtajana-tempauksessa 
toimi PKO. PKO tarjosi 12 nuorelle näköalapai-
kan esimies- ja johtamistyöhön. Päivään sisäl-
tyi PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelän alustus, 
jossa hän esitteli PKO:n laaja-alaista toimintaa 
ja toi esille ajatuksiaan hyvästä johtamisesta ja 
johtajan ominaisuuksista. "Hyvän johtajan tär-

kein ominaisuus on asenne, oikealla asenteella 
pääsee pitkälle", Kivelä korosti. Hän myös kan-
nusti nuoria aktiivisuuteen ja oma-aloitteisuu-
teen, joka tuo tulosta ennen pitkää. Yhteisen 
tilaisuuden jälkeen oppilaat jatkoivat päiväänsä 
kukin tahollaan yksiköiden vetäjien seurassa. 
Mukana oli esimiehiä mm. matkailu- ja ravitse-
musalalta sekä päivittäistavarakaupasta. Op-
pilaat tulivat Joensuun lukioista sekä Pohjois-
Karjalan ammattiopiston liiketalouden linjalta. 

Joensuun Nuorkauppakamarin kanssa yhteis-
työtä tehnyt PKKY ja vastuuhenkilö Sari Tu-
runen oli tyytyväinen tempaukseen peilaten 
oppilaiden kokemuksia päivästä: ”Osallistu-
neilta opiskelijoilta koottu palaute raporttien 
ja rupattelun muodossa antoi kuvan siitä, että 
tempauspäivä oli antoisa, hyödyllinen ja hieno 
kokemus kaikkinensa. Tapahtumalle asetetut 
tavoitteet – niin järjestävien ja koordinoivien 

Joensuun Lyseon lukion 3c-luokkalainen 
Niko Kiiski tutustui tiistaina 18.2. tuotan-
topäällikkö Marko Monosen työpäivään. 
Marko työskentelee Phillips Medisize 
Oy:ssä, joka on muovisten lääke- ja 
lääkintävälineiden kehittäjä ja valmis-
taja. ”Pyrin tarjoamaan Nikolle moni-
puolisen kuvan tuotannollisen yrityksen 
arkipäivästä ja roolistani tuotantotiimin 
vetäjänä”, Marko kertoo. ”Äärimmäi-
sen mielenkiintoinen päivä ja oli hienoa 
päästä mukaan seuraamaan aitoja työ-
tilanteita, mm. osallistumalla tuotannon 
palaveriin”, Niko summaa päiväänsä.

taustatahojen kuin opiskelijoiden omat tavoit-
teet – täyttyivät todella hyvin. Opiskelijat pää-
sivät aidosti ja oikeasti seuraamaan johtajien 
arkea. Opiskelijat osallistuivat konkreettisesti 
päivän toimintoihin ja tapahtumiin ja he kokivat 
olleensa odotettuja vierailijoita yrityksissä.”

Tempaukselle saatiin hyvin myös medianä-
kyvyyttä sekä paikallisesti mm. Karjalainen ja 
Radio Rex, että kansallisella tasolla MTV3 Uu-
tisissa. 

Suuri kiitos yrityksille ja yritysjohtajille, jot-
ka lähtivät mukaan tempaukseen ja tarjosivat 
nuorille uudenlaisen oppimiskokemuksen! 

Mari Tarvainen, JC, Päivä Johtajana projektipäällikkö, 
Joensuun Nuorkauppakamari ry 

Pohjois-Karjalassa järjestettiin viikolla 8 Päivä johtajana -tempaus. 
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Kokoonnuimme keskiviikkona 5. maaliskuuta 
JC-lounaalle Tiedepuiston Puisto-ravintolaan. 
Seuraamme liittyi aikanaan kotiseudullaan Ka-
liforniassa JC-toimintaan osallistunut Kenneth 
Rabin, joten saimme samalla hieman harjoitella 
englanninkielen taitojamme. Kaalilaatikon ää-
ressä juttelimme myös tulevasta Rukan alue-
kokouksesta. 

Lounaan päätteeksi koejäsenemme Jani Akkila 
kutsui meidät jälkkärikahveille yrityksensä Pro-

JC-lounas
cess Geniusin tiloihin Tiedepuiston 1. rakennuk-
seen. Hän piti meille pikaisesti mielenkiintoisen 
esittelyn yrityksensä toiminnasta. Menemme-
kin luultavasti ensi syksynä tutustumaan Janin 
yritykseen hieman syvemmin isommalla poru-
kalla. 

Kiitokset Janille kahvista ja pullasta!

Anu Hirvonen
LOM, Joensuun Nuorkauppakamari ry

SILTAKATU 14 B 22, 80100 JOENSUU | HOVINTIE 3, 82500 KITEE 
AJANVARAUKSET P. 013 223 111 | WWW.TERASKULMA.COM
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Suomen Nuorkauppakamarin vuosikokousta 
2014 vietettiin 25.-27.4.2014 Helsinki - Tukhol-
ma - Helsinki –risteilyllä. Kokouksen järjestä-
jänä oli Tampereen Nuorkauppakamari, joka 
tunnetaan hyvin järjestetyistä projekteistaan 
ja tapahtumistaan. Eikä tämäkään kokouskoko-
naisuus tehnyt tähän poikkeusta.

Kokousviikonloppu aloitettiin kokoontumalla 
Helsingin Etelä-sataman Olympia-terminaaliin, 
jossa saimme tarvittavan oheismateriaalin 
ennen siirtymistä Tallink Silja Symphony- ko-
kouslaivaan. Ystävien ja tuttujen pikaiset kuu-
lumiset toki vaihdettiin jo heti terminaalissa ja 
iloisten ihmisten yhteenkuuluvuuden tunne oli 
käsin kosketeltavaa. 

Allekirjoittaneen kokousviikonloppu alkoi D-
alueen puheenjohtajien kokouksella, jossa 
käsiteltiin alueen ajankohtaisia asioita ja vaih-
dettiin kamarikuulumisia. Kokouksen aikana 
sai todeta, että D-alue on todellakin aktiivinen 
kauttaaltaan, niin paljon kaikenlaista tapahtu-
maa, koulutusta, projekteja ja muuta yhteis-
kuntaan vaikuttavaa tapahtuu koko ajan. 

Huippu, 
Huipumpi, 
Huippukokous! 

Koulutukset ja toiminta starttasi muunkin ko-
kousväen osalta vauhdikkaasti jo heti laivan 
startattua laiturista ja perjantai-illan kruunasi 
vauhdikas tulojuhla, josta ei menoa ja meinin-
kiä puuttunut. Illan rytmityksestä vastasi ni-
mittäin Duo Kuningas Pähkinä ja Setä Tamuna.
 
Lauantaipäivä valkeni auringon noustessa me-
rimaiseman ylle ja kokouksen virallinen ohjel-
ma oli valmis alkamaan. Virallinen kokous eli 
GA eli General Assembly ja vuosikokouksen 
sääntömääräisten asioiden käsittely aloitettiin 
esityslistan mukaisesti kamareiden virallisten 
edustajien varautuessa pitkään, mutta aktiivi-
seen kokouspäivään. 

Kokouksessa päätetyistä asioista nostan tähän 
ainoastaan yhden, eli Vaalikokous 2015 valin-
nan. 2015 vaalikokouksen järjestelyoikeuksis-
ta kisailivat Pirkanmaan Nuorkauppakamari 
sekä D-alueen pohjoisten kamareiden ”Levi”-
yhteenliittymä. Molemmat kisailijat saivat pu-
heenvuoronsa ja molempia ylistäviä puheen-
vuoroja kuultiin usealtakin taholta. Lopulta 
äänestystuloksen ratkettua voitiin todeta, että 

2015 Vaalikokous, todellinen ” VaaliPossaus” 
järjestetään Levillä syksyllä 2015. Hyvä alue-D !

Lauantainpäivään kuului myös laadukasta oh-
jelmaa, Keynoteja, koulutuksia, viihdettä ja 
verkostoitumista. Ohjelmasisältö oli laaja ja jo-
kainen, joka halusi vastinetta satsaamilleen eu-
roille, saivat sitä varmasti. Puhujina oli mukana 
mm. ”Tami” Tamminen sekä Arman Alizad. 

Lauantai-illan ohjelmaan kuului myös palkin-
togaala, jossa palkittiin edellisen vuoden te-
kijöitä. Oma D-alueemme loisti myös jälleen 
palkintogaalassa kun mm. Kajaanin Nuorkaup-
pakamarin Nasakka-projekti palkittiin Vuoden 
Projektina. Gaalan yhteydessä saimme jouk-
koomme uusia ”ikuisuusjäseniä”, kun loistok-
kaan ja pitkäaikaisen JC-uran tehneitä jäseniä 
nimitettiin senaattoreiksi. 

Loistokkaan gaalaillallisen jälkeen oli aika illan 
kohokohdan, eli Itämeren suurimman ja sy-
kähdyttävimmän ilotulituksen. Ilotulitus teki 

sen minkä lupasi Silja Symphonyn lipuessa ohi 
räiskyvien ilotulitteiden. Nyt oli aika rentoutua 
ja viettää mukavaa loppuiltaa Jukka-Pojan tah-
dittamana.

Yhteenvetona todettakoon, että tämänkaltai-
set tapahtumakokonaisuudet ovat Nuorkaup-
pakamari-toiminnan suola ja sokeri. Näissä ti-
laisuuksissa huomaa millaisia mahdollisuuksia 
järjestömme meille jäsenille tarjoaa. Neuvona 
ja muistutuksena kaikille jäsenille: Ole aktiivi-
nen ja ota tästä toiminnasta kaikki irti. Järjestö 
tarjoaa työkalut ja mahdollisuudet, SINÄ MÄÄ-
RÄÄT TAHDIN!

Kokousterveisin,
Miika Natunen
JNKK ry, PRES 2014

Keynote ”Tami” Tamminen

Ole aktiivinen ja ota tästä toiminnasta kaikki irti. Järjestö tarjoaa 
työkalut ja mahdollisuudet, SINÄ MÄÄRÄÄT TAHDIN!
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Soul -työtuoliperheeseen. Tuolissa yhdistyy viimeisin teknologia ja helppokäyttöisyys, 
mikä takaa vartalollesi jatkuvan ergonomisen liikkeen työpäivän aikana. Nojaa taakse 
ja anna uutuustuolimme liikuttaa sinua. 
 
www.savo.com

EFG Toimistokalusteet Oy
Raatekankaantie 1, Joensuu  
Puhelin: (013) 124 343, www.officeshowroom.fi

Joensuu_140514.indd   1 2014-05-16   12:16:44


