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Tallinnaan lähtiessä en tiennyt mitä 
maailmankokouksessa tapahtuu, enkä 

oikeastaan tuntenut läheisemmin ketään 
reissuun lähteneistä, edes omasta kamarista. 
Heittäytymistä vaadittiin, eikä sitä voi katua 
hetkekään. Tutustuin ihaniin tyyppeihin ja 
rekkaroinnin voitto vaati kuvien ottamista, 
jonka otin hyvin kirjaimellisesti. Juttelin 

varmasti enenmmän ihmisille, kuin normaali 
tilanteessa j a kukaan ei kieltäytynyt 

selfieistä, päin vastoin! 

Olen Mirva Karttunen, Lahden 
Nuorkaippakamarin tuoreita koejäseniä 

Tallinnaan lähtiessä. Jos en ollut vielä 
muutenkaan ymmärtänyt mihin olen 

ilmottautunut mukaan, niin 
maailmanlaajuinen todellisuus ei olisi voinut 

isommin lävähtää kasvoille. Viikko oli 
mahtava ja ihmiset vielä mahtavampia. 
Viikko kului JCI kuplassa, josta oli lähes 

haikeaa palata arkeen. 



Ensimmäisenä päivänä pääsimme 
osallistumaan Viru hotellilla suomi-

iltaan, jossa tunnelmaa heräteltiin 
ennen Opening Ceremonya.



Opening Ceremony oli Saku Grand 
Hall:lla.  Meitä kävi tervehtimässä 

pääministeri, sekä kaupungin johtaja. 
Tässä kohtaa myös valkeni kuinka 

maailmanlaajuisesta jutusta on kyse.



Ekana iltana suht ajoissa nukkumaan ja 
tiistai aamulla pirteänä koulutuksiin 

Radisson Blu Olumpia hotellille. Mahtavia 
kouluttajia! Mukavaa kuunnella ihmisiä, 
jotka ovat aidosti innoissaan asiastaan. 

Mihinkään en ollut etukäteen ilmoittautunut, 
mutta onneksi tilaa löytyi, kunhan vain 

ilmestyy paikalle.



Illalla syömään hyvässä seurassa Vapianoon. 
Suosittelen! Illan ohjelmassa Yokohama Night 

Korsten Kitchenissä ja JCI Ireland Night 
Cathousessa. Ensimmäisenä mainitussa tuli lähinnä 

pyörähdettyä. Hikoilevana ihmisenä tilat olivat 
tiiviit ja melkoisen lämmintä. Muiden jäädessä otin 

itse suunnan irkkuilemaan, koska jokaisella on 
mahdollista valita missä aikaansa viettää ja hyvä 
niin :) Lahden pres 2019 Jussi toimi esittelijänä ja 

siten taas saatiin Suomi ja Lahti maailmankartalle.





Iltahan venähti, kun on kivaa. Siitä 
huolimatta aamulla Radissonin Blu Sky 

katsomaan, kuinka käy suomen joukkueelle 
depatissa. Valitettavasti ei jatkoon, mutta 
oman maan joukkuetta pitää puolustaa ja 

olisi kuulunut voitto suomalaisille. 

Illathan on kosteita ja Satumaan karaoken 
kautta,Global Villageen Tondiraba Ice Hall, 

jossa makuja maailmalta.



Ehkä koko viikon 
epäsosiaalisin päivä, mutta 
silti hauskaa oli. Illalla oli 
pakko antaa itselleen lupa 

lepoon ja pieneen 
kosteusnaamio 
hemmotteluun.



Viimein torstai. Aamulla kohmelo ja 
koulutuksiin ei heti aamusta ollut 

vetoa. Kävimme Balti Jaama Turgissa ja 
sen lähettyviltä löytyy kirpputori, sekä 
hieman erilaisia ruokapaikkoja, kuin 

keskustasta. Voi suositta  ainakin 
edullisten hintojensa vuoksi.

Iltapäivällä suunta Radisson Blu Sky 
opettelemaan sanatonta viestintää. 

Kouluttaja nauroikin, että me suomalaiset 
olemme sanattoman viestinnän mestareita. 

Koulutus ja tunnelma koulutuksessa oli 
mahtava. Kuvasta ei välity, mutta tilassa oli 

istumapaikat täynnä seinänvieruksia 
myöden.

Lopuksi yhteiskuva!

Illasta otimme  jälleen suuntaa 
Tondiraba Ice Hall:a. Tällä kertaa 

vuorossa Japan Night. Illan meno oli 
oikein loistava. Tarjolla oli sushia, 

sakea ja hieman erikoisempia makuja 
kauniisti sanottuna. 



:nen ilta



Iltamenoja jatkoimme vielä irlantilaisten 
illanviettoon hotellille.. joka ei jäänyt 

mieleen... väkeä kyllä riitti.

Ilta jatkui vielä pitkälle 
aamyön tunteihin Venus 

Clubilla, jossa tulikin tuttuja 
vastaan päivän koulutuksesta 
ja samaisena iltana tavattuja 
tyyppejä. "Oma porukkakin" 

jaksoi bailata!



Valitettavasti suuntani oli perjantaina 
takaisin kotiin.

Tätä reissua tulee varmasti muisteltua ja 
tämän innoittamana seuraavaksi suunta 

Dubliniin eurooppakokoukseen!!!!
Iso kiitos kaikille kuvissa esiintyville ja 
pahoittelen, jos jonkun unohdin, olitte 

kaikki mahtavia ja
toivottavasti vielä tavataan!

Terveisin: Mirva Karttunen


