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Sinä Nuorkauppakamarista kiinnostunut,

Du som är intresserad av
Juniorhandelskammaren,

du håller i din hand en liten bok som presenterar 
framgångsrika Juniorhandelskammarmedlemmar.
Den för fram, hur Juniorhandelskammarens skolning 
och nätverk har fungerat. För dessa över 40-åriga 
Juniorhandelskammarens Senatorer har medlems-
kapet i JC-organisationen varit en väsentlig del av 
livet. Det har gett dem mycket

Vi alla, som har valt Juniorhandelskammaren, är 
glada över det valet. Det är ett av våra livs mest 
positiva beslut. Juniorhandelskammaren har gett en 
utmärkt grund att stå på, både i livet och i arbetet. 
Dess upplevelser, lärdomar, nätverk och internatio-
nalitet har erbjudit oss unika möjligheter. Vi skall 
även komma ihåg de vänskapsband, som bildas 
både nära och fjärran. Learning by Doing har inte 
bara varit en fras, utan sanning under hela den 
50-åriga finländska Juniorhandelskammarverksam-
hetens historia.

Gör ett av ditt livs viktigaste beslut: Bli medlem
i Juniorhandelskammaren och var framgångsrik!

Jan-Erik Elfving
JCI Senator 53263
Puheenjohtaja 2007-2008
JCI Senate in Finland ry

sinulla on kädessäsi kirjanen joka esittelee menes- 
tyneitä nuorkauppakamarilaisia. Se kertoo miten 
Nuorkauppakamarin koulutus ja verkosto on 
toiminut. Näille yli 40-vuotiaille Nuorkappakamarin 
Senaattoreille on jäsenyys JC-järjestössä ollut 
merkittävä osa elämää. Se on antanut heille paljon.

Me kaikki, jotka olemme valinneet Nuorkauppaka-
marin, olemme iloisia tästä valinnasta. Se on yksi 
elämämme positiivisimmista päätöksistä. Nuor-
kauppakamari on antanut erinomaisen perustan 
ponnistaa elämässä ja työssä. Sen elämykset, 
opit, verkostoituminen ja kansainvälistyminen ovat 
tarjonneet meille ainutlaatuisia mahdollisuuksia. 

Muistakaamme myös ystävyyssuhteita, joita syntyy 
lähelle ja kauas. Learning by Doing ei ole ollut vain 
fraasi, vaan täyttä totta läpi suomalaisen nuor-
kauppakamaritoiminnan 50-vuotisen historian.

Tee yksi elämäsi tärkeimpiä päätöksiä:
Liity Nuorkauppakamariin ja menesty!

Jan-Erik Elfving
JCI Senator 53263
Ordförande 2007-2008
JCI Senate in Finland rf
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Sami oli ollut Tampereen nuorkauppakamarin 
koejäsenenä kokonaista yhden viikon, kun hän 
lähti mukaan Kangasalan järjestämään vuosi-
kokoukseen vuonna 1996.
- Kokouksesta jäi mieleen hirveä härdelli, paljon 
hyvää koulutusta, mutta myös gaalaa ja drinkkiä, 
toteaa Sami nyt reilut 10 vuotta myöhemmin.

Sami on syntyperäinen tamperelainen, mutta nuo-
ruus kului Vaasassa. Kun hän 21 vuoden jälkeen 
tuli paluumuuttajana takaisin syntymäkaupunkiinsa, 
suositteli silloinen yhteistyökumppani nuorkauppa-
kamariin liittymistä. Läheinen ystävä, turkulainen 
NP Markku Tuomola ohjasi Samin Tampereen 
kamariin. Tästä Sami on saanut vuosien varrella 
kuulla useinkin: Ihan mukava kaveri, mutta kun se 
on turkulainen, sanovat tamperelaiskaverit.

- Tavoitteena oli saada verkosto, oppia tuntemaan 
ihmisiä ja se on kyllä toteutunut. Viidessä vuodes-
sa loin parinsadan henkilön kontaktiverkoston 
uudessa kotikaupungissa. Ystäviä ja tuttuja on tul-
lut myös laajalti ympäri Suomen. Toinen tavoitteeni 
liittyi kouluttautumiseen. Minulle sopii ”Learning by 
doing” ja nuorkauppakamarihenkinen täsmäkoulu-
tus, toteaa Sami.

JC-hauskanpidon huippuhetkenä Sami mainitsee 
Oostenden eurooppakokouksen, jossa hän oli 
mukana Finlandia Nightin tekemisessä. 
- Meillä oli hyvä porukka ja kaikki osui kerta kaik-
kiaan nappiin. Ideoimme sinne oman Spice Girls 
-shown. Toteutusta varten hankimme ammattitans-
sijan suunnittelemaan koreografian ja harjoitta-
maan sen meille. Menestys oli huima. Ensiesityk-
semme näki 1500 katsojaa.
- JC:n ”ammatillinen” huippuhetki oli tietysti 
maailman parhaan nuorkauppakamarin arvon 
ja palkinnon vastaanottaminen oman puheen-

johtajuusvuoden 2001 päätteeksi. Siinä tuntui, että 
olemme Tampereella onnistuneet yhteistyössä ja 
kamaritoiminnan eteenpäin viemisessä.

- Olen saanut JC-toiminnasta todella paljon. Suo-
sittelen tätä aktiivisille ihmisille, jotka ovat
mukana liike-elämässä ja haluavat vaikuttaa itsen-
sä ja oman paikkakuntansa kehittämiseen, toteaa 
datanomi, Insta DefSec Oy:n Vice President/ 
Security Systems, joka työssään toimii sähköisen 
liiketoiminnan verkottamisen ammattilaisena. 
- Samasta konsernista olisi myös hyvä olla moni-
puolisesti jäseniä eri kamareissa. 
Senaattorit voivat suositella ja ohjata jäseniä 
kamareihin. Myös kummin rooli on tärkeä. 
Hyvä perehdytys ja ”lentävä lähtö” takaavat 
motivoitumisen. 

Lentävä lähtö
Sami Rantanen Senaattori 66667
Tampereen Nuorkauppakamari 1996-2006

Tampereen Nuorkauppakamarin Pres Sami Rantanen ja 
First lady Hanna (kesk.) ottavat vastaan Maailman
parhaan nuorkauppakamarin palkinnon World Pres 
2001 George A. Bouverat´lta. Suomen National
President Arto Turtiainen vasemmalla. 
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Maisa Piesala kamaritoimintaan  seuralaisen 
näkökulmasta vajaan vuoden 1995. Hetken aikaa 
toimintaa katseltuaan, Maisa halusi mukaan 
päättämään asioista sekä vetämään projekteja. 
Koejäsenyys aukeni ja ensimmäinen tapahtuma 
oli jonkinlainen kosteahko, riemukas saunailta, 
jossa Maisa sai “sisäänajoksi” alueiden 3 ja 10 
kevätalueen kokouspäällikön viran hoidettavaksi. 
Oli kuulemma paras ja nopein tapa päästä kamari-
toimintaan sisälle.

Alun perin silloinen ja nykyinenkin aviomies, 
senaattori AP Piesala # 63820 houkuteltiin toimin-
taan työkavereiden toimesta Honkarakenteella. 
Samalla Maisa sai tietoa järjestöstä. Yhdessäkin 
asiaa mietittiin perheen kannalta ja myöntävään 
vastaukseen johti ajatus 
verkostoitua aktiivisten 
samanhenkisten nuor-
ten vaikuttajien 
kanssa eri aloilta, 
mutta samalta 
paikkakunnalta. Tässä 
Piesalat näkivät myös 
todellisen mahdol-
lisuuden yhdessä 
pariskuntana 
harrastaa jotain 
kumpaistakin 
kiinnostavaa 
ja molemmille 
tasapuoliset 
vaikuttamis-
mahdollisuu-
det tarjoavaa 
toimintaa.

Parasta on ollut koko ajan, että toiminta antaa niin 
monipuolisia mahdollisuuksia lähteä kulloinkin 
kiinnostavaan toimintaan ja hakea harrastuksesta 
myös kokemusta ja osaamista vaikka työelämään. 
Tai laajentaa näkökulmiaan täysin poikkitaiteelli-
sesti.

Nuorkauppakamaritoiminta on ollut Maisan 
harrastuksista monipuolisesti antoisin. Yksityiselä-
mässä yhteinen harrastus puolison kanssa on 
tärkeää. Ajan mittaan JC-tuttavista on tullut ystäviä 
myös toiminnan ulkopuolelle, vieraillaan ja reissail-
laan yhdessä. Aikuisiän ystävyydet ovat arvokkaita 
ja ehkä kaikista upeinta mitä Maisa on järjestöltä 
saanut.

Maisa kertoo saaneensa työelämään arvokasta 
kokemusta esiintymisestä, vaikuttamisesta ja 
johtamisesta sekä aidon verkoston eri alojen 
aktiivisista, osaavista ihmisistä. 

Mieleenpainuvin kamaritapahtuma oli vierailu 
istuvan Suomen presidentin, Tarja Halosen luona 
presidentinlinnassa vuonna 2005 ollessani CEA, 
NP Kaija Kuuselan chief executive assistant. 
Keskusteluhetki linnan keltaisessa salissa 
raparperimehua nauttien kesti puoli tuntia ja siinä 
ympäristössä se oli hiuksia nostattavan karismaat-
tista.

Maisa on tuonut uusia jäseniä useaan kamariin. 
Tavatessaan työssä tai vapaa-aikana ihmisen, joka 
Maisan mielestä saisi paljon JC-toiminnasta ja vas-
taavasti toisi omaa persoonaansa ja osaamistaan 
muille, Maisa kertoo toiminnasta ja ”saattohoitaa” 
koejäseneksi. 

Maisa suosittelee JC-toimintaa 
kaikille niille 25 – 36-vuotiaille 
ihmisille, jotka haluavat aktiivisesti 
tutustua uusiin asioihin, ihmisiin ja 
tapoihin sekä pariskunnille yhteisenä 
harrastuksena, yhdessä mutta 
kuitenkin omina persooninaan. 
 

Puoliso, ystävät ja 
verkosto samassa
paketissa
Maisa Piesala Senaattori 66258
Luoteisen Keski-Suomen
Nuorkauppakamari 1996-2006
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Matti Nevalaisen ura nuorkauppakamarissa oli 
lyhyt, mutta sitäkin intensiivisempi. Hänet veti mu-
kaan kamaritoimintaan Pertti ”Tuuhis” Lappalainen, 
joka pyysi häneltä käännösapua Eurooppa-akate-
mian ennakkotehtäviinsä. 
- Tehtäviä kääntäessäni huomasin, että niitä oli 
todella mietitty. Työtä oli pitänyt oikeasti tehdä, 
pelkkä puuhastelu ei riittänyt. Siitä syntyi oma kiin-
nostus ja sitoutuminen, joka johti menestystarinaan 
sekä kamarissa että yksityiselämässä, toteaa tämä 
konsultti ja yrittäjä Iisalmesta

Liityin Ylä-Savon nuorkauppakamariin ja kummik-
seni tuli luontevasti Tuuhis, joka oli minua 
nuorempi, mutta nuorkauppakamari-iältään van-
hempi ystäväni, muistelee Matti. Teimme minulle 
urasuunnitelman. Koska aktiivisia toimintavuosia ei 
ollut kovin monta jäljellä, tulin heti koejäsenyyden 
jälkeen hallitusvirkaan ja jo parin vuoden kuluttua 
kamarini puheenjohtajaksi. Puheenjohtajakauden 
jälkeen toimin vielä kansallisessa vaalilautakun-
nassa, kertaa Matti JC-uraansa. 
- Tavoitteeni olivat selkeästi henkilökohtaisen kehit-
tymisen puolella. Itselläni oli elämä silloin aika lailla 
ahdistavaa. Yhteistyö yritystoiminnassa ei luista-
nut, perhe, koti ja työ olivat menneet vaikeuksien 
mukana.

Nuorkauppakamarista sain ikkunan ulkomaailmaan 
ja uuden alun. Oli kiva toimia mukavien ihmisten 
kanssa, ajoittain tosin mietin että missä se 
johtamiskoulutus oikein viipyy. Tehtävien vaihtu-
essa, haastavan tekemisen ja muilta oppimisen 
myötä, sen vasta ymmärsin. Mukaan lähteminen ja 
haasteisiin tarttuminen sekä halu oppia olivat koko 
jutun lähtötelineet. Löysin mahdollisuuden kehittyä 
ja kouluttautua tekemällä, mutta samalla sain myös 
uuden ja kestävämmän sosiaalisen verkoston. 
Huippuhetkensä Matti koki kamaritoiminnan piiristä 
löytyneen puolisonsa Leenan kanssa Las Vegasin 
maailmankokouksessa, jossa he sanoivat toisilleen 
tahdon.

Matti on vetänyt mukaan Nuorkauppakamariin 
useita tuttaviaan. 
- Kööpenhaminan maailmankokouksen trade 
show –sopimusta myydessä käytiin neuvotteluja 
erään yhteistyökumppanin kanssa. Sopimusta ei 
syntynyt, mutta neuvottelukumppani kiinnostui 
asiasta niin paljon, että tuli koejäseneksi. Aset-
tamani tavoitteet ovat täyttyneet moninkertaisesti. 
Nuorkauppakamarissa minua kiinnosti erityisesti 
se kaupallisuus, bisnes. Halusin kehittää itseäni ja 
johtamiskouluttautuminen oli etusijalla.
- Suosittelen nuorkauppakamaritoimintaa 
esimerkiksi esimies-alais-työparille. Esimiehelle 
investoinniksi alaiseen, alaiselle kehittymisohjel-
maksi.

Matti toteaa nuorkauppakamarin olleen hänelle 
todellinen ”mahdollisuuksien tavaratalo”. Sen 
myötä moni asia on muuttunut. Mahdollisuudet 
ovat avartuneet ja tulleet todeksi niin työuran kuin 
perheen ja yksityiselämänkin suhteen.

Mahdollisuuksien
tavaratalo
Matti Nevalainen Senaattori 64648
Ylä-Savon Nuorkauppakamari 2000-2002

Nuorkappakamarihääpari vihittiin Las Vegasin maailmankokouksessa
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En god vän till mig introducerade mig för JCI, året 
var 1998. Jag hann bara vara med i två månader 
innan jag åkte till EC i Monaco. Det som lockade 
mig i starten var alla nya bekantskaper som fanns 
i kammaren, samt att jag fick förmånen att snabbt 
uppleva en Europakongress med alla tusentals 
positiva ungdomar. Jag fick en kick-start som jag 
aldrig glömmer. Man har inte sett vidden av JCI:s 
verksamhet innan man deltagit i en Europa- eller 
Världskongress.

Egentligen hade jag inga förväntningar då jag 
började i JCI. Men när jag väl fick insikt om organi-
sationen fick jag aptit. Idag kan jag inte tänka mig 
att det skulle funnits ett liv utan Juniorhandels-
kammaren. Det känns nästan som om det borde 
vara alla ungdomars rätt att få möjligheten att bli 
medlem i JCI. Jag var aktiv i 10 år.

Juniorhandelskammaren har givit mig så enormt 
mycket. Det som gett mig mest under alla år, är att 
få verka och umgås med positiva, unga och 
entusiastiska människor i egen ålder, lokalt, 
nationellt och internationellt.
 Jag har skaffat mig mängder av vänner vid mina 
över 50 kongresser runt om i världen, samt genom 
alla projekt vi dragit i kammaren och alla högkvali-
tativa utbildningar jag fått möjlighet att gå. Du blir 
en trevligare, öppnare, visare och mer erfaren 
männinska som Jaycee i alla avseenden. Det är 
ju så med JCI att ju mer du ger desto mer får du 
tillbaka. Den frasen stämmer mycket bra in på 
JCI:s verksamhet.

Det finns miljoner fantastiska minnen för mig under 
min tid i Juniorhandelskammaren. Men den roli-
gaste, mest minnesvärda och mest lärorika tiden 

var som Valmöteschef för Finlands och Sveriges 
valmöte 2002. Det projektet tog 3 år och det var 
värt varenda sekund! Det är så med JCI; så fort 
man ser chansen måste man ta den och utmana 
sig själv. Du växer som människa och lär dig något 
nytt, både positivt och/eller negativt. Det fantas-
tiska med JCI är att man kan pröva på saker och 
misslyckas, men det kan man inte alltid i yrkeslivet!

Självfallet har jag verkat som fadder i kammaren 
och hjälpt till att ta in nya medlemmar. Alla positiva 
och energiska medlemmar som trivs i sin tillvaro 
kan vara faddrar eller ambassadörer för JCI. När 
man satsar på organisationen helhjärtat, då skapar 
man också nyfikenhet och intresse hos andra.

Det finns nog ingen Senator som inte tycker att Ju-
niorhandelskammaren är världens bästa skola för 
unga människor som är utåtriktade och hungriga 
på att lära sig något nytt! Ta varenda chans du får 
under din tid inom Juniorhandelskammaren.Vänta 
inte till i morgon, då är det oftast för sent. 
Du kan omprioritera, även om det känns bråttom i 
ditt nuvarande liv. Så tag chansen medan du kan 
och utnyttja varje dag som om det vore den sista! 


Mariehamn, Åland -
en möjlighet för JC
Björn Hägerstrand Senator 66660
JCI Mariehamn 1998-2006



Susanna Leppänen, Sysmän Tili- ja Kiinteistötoi-
misto Ky:n omistaja tuli koejäseneksi jo lakkautet-
tuun Itä-Hämeen kamariin -95.  Vuonna  2002 hän 
siirtyi Lahden kamariin. Ensimmäinen tapahtuma 
Itä-Hämeessa oli kuukausikokous.

Susanna houkuteltiin mukaan kuntosalilta ystävän-
sä Päivi Virolaisen (senaattori # 60192) toimesta. 
Susanna oli asunut kohtuullisen vähän aikaa
Sysmässä, hän halusi oppia tuntemaan paikka-
kuntalaisia paremmin. Odotukset olivat vähän 
aluksi hajallaan, päällimäisenä mielessä oli uusien 
ystävien saaminen, eikä niinkään järjestötoiminta.

Susannalta kysyttiin, että ovatko odotukset 
toteutuneet? Osoittautuiko toiminta odotuksien 
mukaiseksi? 

Hän vastasi, että viihtyneensä tosi hyvin nuor-
kauppakamaritoiminnassa, joten odotukset ovat 
toteutuneet. Hän on oppinut paljon järjestöltä sekä 
saanut niitä uusia ystäviä ympäri maata.

JC-toiminnalta Susanna on saanut paljon, 
koska hänen varsinainen työnsä on välillä yksin 
puurtamista. Kamaritoiminnassa oli kiva tehdä 
tiimityötä. Susanna on saanut jc-toiminnasta uraan-
sa ajatellen uusia asiakkaita, niin kamareita kuin 
yksittäisiä yrittäjäasiakkaita. Susanna mainitsee 
myös, että hän on kehittynyt ihmisenä ja hänen 
arkuutensa on vähentynyt. 

Kysyttäessä hauskinta/mieleenpainuvinta/ 
mukavinta kamaritapahtumaa, Susanna vastasi: 

“Niitä on niin paljon, että yhden yksittäisen 
tapahtuman nostaminen yli muiden on mahdoton 
tehtävä. Mukavia meillä Lahdessa ovat olleet mm. 
koejäsenten järjestämät flooranpäivät.”

Yksi kysymyksistä liittyi kummitoimintaan. Susanna 
vastasi, että Itä-Hämeessä ei kummitoimintaa 
tunnettu ja Lahdessa hän oli niin vähän aikaa 
jäsenenä. Itä-Hämeessä Susanna järjesti mm. 
puheenjohtajavuotena tilaisuuden, johon
he kutsuivat kirjallisesti potentiaalisia koejäsen-
ehdokkaita ja sitä kautta kamari sai muutaman 
uuden jäsenen.

Senaattori Susanna suosittelee lämpimästi 
kamaritoimintaa ja hänen mielestään harrastus 
sopii aktiivisille nuorille aikuisille, jotka haluavat 
kehittyä ihmisinä sekä saada uusia ystäviä 
ympäri maan. 

Tiimityötä ja uusia
asiakkaita
Susanna Leppänen Senaattori 64977
Lahden Nuorkauppakamari 1995-2004

7JC-spirit

Kuvassa on Jaana Salmi # 63136, WP-02 Salvi Batlle, 
Susanna ja NP Petri Perankoski # 61914,



JC-spirit8 JC-spirit8 JC-spirit8

Kansainvälinen
brändisenaattori
Pia Hänninen Senaattori 64972
Porvoon Nuorkauppakamari 1990-2004

Pia Hänninen houkuteltiin toimintaan mukaan 
työpaikkansa Enston kollegoiden toimesta 
vuonna 1989 koejäseneksi ja 1990 jäseneksi. 
Pian mielestä oli hienoa liittyä Porvoon kamariin, 
jonka perustajajäseniä oli Enston perustaja Ensio 
Miettinen. 

Pia kertoo, että ensimmäinen tapahtuma oli kuu-
kausikokous viime vuosituhannella. Siihen aikaan 
ei kamaritoiminnassa juuri naisia ollut, ainakaan 
Porvoossa; ainoastaan hyvin menestyneitä 
liituraitapukuisia miehiä. Tämä oli ensimmäinen 
mielikuva toiminnasta. Mieleenpainuvaa oli, kun 
nykyinen senaattori Heikki Lindroth oli kokouspai-
kan ovella odottamassa tuloani ja esitteli minut 
muulle väelle. Se teki erinomaisen ensivaikutel-
man toiminnasta.

Pian ensimmäinen projekti oli Porvoon legendaa-
rinen Turistikartta-projekti, jossa Pian osa oli 
piirtää keraamikko Srba Lukicin kanssa Porvoon 
vanhasta kaupungista kartta. Sitä sitten piirrettiin-
kin hartaasti ja lopuksi poltettiin uunissa patinoidun 
vaikutuksen aikaan saamiseksi. Taitaa taideteos 
vieläkin elää joissakin teoksissa.

Pia odotti kamaritoiminnalta nimenomaan oppi-
mista, verkottumista ja kansainvälisyyttä. Kaikki 
hänen ajatukset ja odotukset ovat toteutuneet 
todellakin, yli äyräiden. Pia haki alusta alkaen kan-
sainvälisyyttä. Pia sanoo puhtaalla omatunnolla, 
että työura seurasi kamariuran kansainvälistymistä 
– käsi kädessä. Mitä enemmän hän verkottui, oppi 
ja kansainvälistyi, sitä enemmän näitä oppeja Pia 
käytti hyväkseen työelämässä.

Pia on saanut mielettömän määrän hyviä ystäviä 
ympäri maailmaa; saanut arvokkaita kokemuksia, 

kasvanut ja oppinut enemmän kuin missään 
muussa harrastuksessa. Kaikista kokemuksista 
aktiiviuransa aikana eli 15 vuoden ajalta Pia voisi 
kirjoittaa kirjan, niin rikasta nuorkauppakamari-
elämää hän on saanut elää. Pian mielestä hän olisi 
varmasti toisenlainen ihminen, ellei olisi joskus 
uskaltautunut lähteä mukaan.

Kysyttäessä mukavinta kamaritapahtumaa Pia vas-
tasi: ”Voi, niitä on niin monta ja monessa maassa. 
Mutta näin jälkikäteen katsottuna kuitenkin oman 
kamarin puheenjohtajuus ja oman porukan luotsaa-
minen Suomen ja muun maailman tietoisuuteen 
on ollut todella palkitsevaa. Myös suomalaisen 
nuorkauppakamaribrändin vieminen maailmalle on 
ollut parhaimpia kokemuksiani.”

Pia on toiminut kummina monina vuosina. Pia on 
saanut Suomen ensimmäisen kansallisen Kummi-
palkinnon kummityöstä jäsenistön eteen. Hänestä 
tuli vuoden Kummitus ja Pia jatkaa, että nimitys ei 
ole kaukaa haettu.

Pia suosittelee kamaritoimintaa samanlaisille 
taviksille kuin itsekin on. Pääasia on, että nauttii 
toisista ihmisistä, haluaa oppia ja pistää itsensä 
likoon. Nuorkauppakamari ei ole status-pinssi takin 
liepeessä vaan ikuinen oppikoulu ja elämäntapa. 



Pikkuprinsessat ja 
uraputki  
Jaana Suksi Senaattori 63823
Suupohjan Nuorkauppakamari 1996-2003

Jaana oli lappilainen diplomi-insinööri, jota kukaan 
Pohjanmaalla ei aluksi edes hoksannut kysyä 
mukaan JC-toimintaan. Suupohjan Nuorkauppaka-
marin kautta hän kuitenkin pian pääsi ”pohjalaisiin 
piireihin”. 

- Olimme siirtymässä Vaasasta Teuvalle. Koska 
mieheni on tunnettua teuvalaista sukua, kutsuttiin 
häntä nuorkauppakamariin. Onneksi hän oli niin 
fiksu että kannusti minua liittymään. Kun ainoa 
tuntemani kamarilainen oli tuttu tilitoimistoyrittäjä 
luulin, että tämä on sen alan järjestö. Pian minulle 
kuitenkin valkeni, mistä on kyse, toteaa Jaana ja 
nostaa hulvattomien bootsien verhoamat jalkansa 
tyylikkäälle johtajan pöydälle.
- Ensi töiksi lähdimme koko perheen voimin Leirien 
leirille, jossa voitimme naamiaiskilpailun. Vieläkin 
tutut muistavat meidän silloin kaksi- ja neljävuo-
tiaat tyttäremme ”pikkuprinsessoina”. 

Työpaikkakin Jaanalle löytyi nopeasti, kun kamarin 
sihteeri kertoi, että Hautaniemen Juustola hakee 
johtajan sijaista. 
- Vallankin alkuaikoina nautin suuresti kuukausi-
kokouksista, jotka pidettiin aina eri yrityksissä. 
Näin opin tuntemaan seudun 
yrityksiä ja ihmisiä. Toinen minulle 
tärkeä asia olivat juhlat. Teek-
karina olin tottunut sosiaaliseen 

elämään ja hauskanpitoon. Vieläkin on ihana 
pukeutua silloin tällöin kauniisti ja juhlia saman 
henkisten ihmisten kanssa.

Jaana lähti heti aktiivisesti mukaan toimintaan 
ja kävi läpi kaikki hallitusvirat paitsi kamarinsa 
puheenjohtajuutta. Sen sijaan hän hyppäsi suoraan 
aluejohtajaksi.
- Lähdin myös maailmalle. Erityisesti ovat mieleen 
jääneet Las Vegas, Cannes ja Monte Carlo. Koti- 
maassakin on tullut puuhattua kaikenlaista. Tuot-
tava Idea -kilpailun maaseutusarjan voitimme 
työnantajayritykseni juustolainnovaatiolla. Alueelli-
sesti merkittävä oli Jyvä-maatalousnäyttelyprojekti, 
jossa opin uutta mm. missiemo Marjo Sjöroosin 
yrityksen kanssa Suomen neito-osakilpailuja 
järjestäessäni.  

Nyt Jaana toimii kehitysjohtajana LC Logistics 
Center Oy:ssä.
- Nuorkappakamarin kautta olen päässyt mukaan 
tiiviiseen verkostoon. Tämä on pieni, tiivis 
sosiaalinen yhteisö, jolla on vaikuttavuutta niin 
bisneksessä kuin politiikassakin. Asioita on paljon 
helpompi hoitaa, kun tuntee ihmiset hyvin.  

Kun suhteet on kunnossa,
voi kehitysjohtaja nostaa
vaikka jalat
pöydälle
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Petri Niskanen halusi nuorkauppakamaritoimin-
taan mukaan jo 1981, mutta joutui odottamaan 
neljä vuotta ennen kuin hänet hyväksyttiin 
koejäseneksi.
- Tuttavani, senaattori Esa Fonsén kertoi kamari-
toiminnasta ja kiinnostuin heti. Mutta olin tuolloin 
kamarin perinteiden mukaan liian nuori. 
En kuitenkaan lannistunut vaan otin yhteyttä 
uudelleen, kertoo Pete. 

Hän innostuu muistelemaan JC-toimintansa 
alkuaikoja.
- Kipinä syttyi heti ja ensimmäisen viiden vuoden 
aikana en ollut poissa yhdestäkään kuukausiko-
kouksesta. Jälkeenpäin katsoen 26 vuoden ikä oli 
minulle sopiva aika lähteä mukaan. Kun aloittaa 
aikaisin, ehtii tehdä mitä haluaa.
- Liittymisvaiheessa minulle oli tärkeää saada uu-
sia kavereita ja pitää hauskaa. Kun sitten pääsin 
sisälle nuorkauppakamaritoimintaan, aloin nähdä 
uusia mahdollisuuksia oppia, vaikuttaa, hyödyntää 
verkostoja ja luoda kansainvälisiä kontakteja.
Peten mittavan JC-uran huippu oli kansainvälisen 
nuorkauppakamarin korkein tehtävä eli JCI:n
World President 1998.

Odotukset kamaritoiminnan annista ovat ylittyneet 
moninkertaisesti.
- Ensimmäisessä kokouksessa kuuntelin hienoja 
hallitus- ja projektiraportteja ja ajattelin, että mitä 
ihmettä täällä teen. Olin varma, etten ikinä uskalla 
avata suutani. Mutta niin vain tuli ensimmäinen 
julkinen puhe pidettyä, ja siitä se lähti pikku hiljaa.
- Kun kamarin 1985 puheenjohtaja Tapio 
Turpeinen (senaattori 48599) ajoi erikseen varta 
vasten meille ja ehdotti hakemaan hallitukseen, en 
voinut vastata kuin että ”selvä”.  
- Opin esiintymään ja kouluttamaan. Sain uuden 
työn, josta pidän kovasti, ja perustin koulutusalan 
yrityksen. Ensimmäinen kirjani, johtamisen arvoja, 
samuraiden kunniakoodistoa ja matkakertomuk-
siani yhdistävä ”Business Bushido, johtamisen 

Kättä pystyyn!
Petri Niskanen Senaattori 51852
Porin Nuorkauppakamari 1985-1999

Kuvassa vastavalittu JCI:n maailmanpresidentti Petri ja
Kirsi-Marja Niskanen lapsineen Hawaijilla WP-vaalin 
jälkeen syksyllä 1997



Kirsi Niskanen tuli mukaan nuorkauppakamaritoi-
mintaan seuralaisen roolissa.
- Olin ollut aktiivisesti mukana mieheni Petrin 
seuralaisena jo yli viisi vuotta ja toiminut mm. 
seuralaistoiminnan vetäjänä Porin kamarissa. 

Koska kaikki oli tuttua, liittyessään Porin kamariin 
Kirsi pääsi nopeasti tosi toimiin. 
- Jo koejäsenvuotena olin kamarimme LIO eli tie-
dottaja. Sitten toimin jonkin projektin päällikkönä, 
taisi olla Puutarhamessut, hän muistelee.
- Odotin innokkaasti koulutustilaisuuksia ja sitä, 
että pääsen vetämään projekteja. Jäsenen statuk-
sella on merkitystä. 
- Halusin oppia johtamista ja delegointia. Olin 
aina ajatellut, että kun itse tekee, niin tulee tehtyä. 
Mutta nuorkauppakamarissa olen oppinut delegoi-
maan ja luottamaan, että muutkin osaavat, toteaa 
tarmokas nainen luontevasti. 

Delegoinnin
jalo taito
Kirsi-Marja Niskanen Senaattori 60200
Porin Nuorkauppakamari 1992-2000

seitsemän arvoa” julkaistiin nyt syksyllä. Jatkoa on 
tulossa. Kamaritoiminnasta saadut opit ja koke-
mukset ovat 99%:sti mahdollistaneet tämän.

Merkittävimpänä antina Pete kuitenkin mainitsee 
ystäväverkoston. 
- Jos laskee kaiken yhteen, niin suurin merkitys 
on hyvillä ystävillä. Meille tämä on myös alusta 
asti ollut koko perheen juttu. Poikamme Akusti oli 
mukana Nagoyan maailmankokouksessa Kirsin 
vatsassa ja potkaisi siellä ensimmäisen kerran. 
- Ja hienoa on se, että aina oppii uutta kavereilta, 
vielä näin vanhemmallakin iällä. Kuten koko 
JC-uran ajan, edelleen joka JC-tapahtumassa voi 

Kansainväliset kontaktit ja uudet ihmiset ovat 
Kirsin mielestä tärkeää JC-antia. Mukavimpina 
kamarimuistoina hän pitää kampanjointimatkoja 
pohjoiseen, alueelle kahdeksan.
- Siellä on aina ystävällinen vastaanotto ja oma 
erityinen tunnelmansa. Kävimme siellä kampanjoi-
massa sekä kokouksia että EVP-ehdokasta.

Kirsi suosittelee nuorkauppakamaritoimintaa 
aktiivisille, ulospäin suuntautuville ihmisille. 
- Yrittäjät esimerkiksi voivat luoda aivan uskomat-
tomia verkostoja, toteaa Kirsi, itsekin yrittäjä. 
- Olemme tuoneet monia hyviä ystäviä ja tuttuja 
mukaan toimintaan. Usein olemme Peten kanssa 
keskustelleet ja se on sitten ehdottanut, joka on 
ensiksi kerinnyt. 

- Kyllä sen huomaa, kenellä on sellainen pilke, 
pieni kunnianhimo ja reippaus, jota tarvitaan näissä 
hommissa. Kun olen kertonut omista kokemuksis-
tani, on moni innostunut mukaan. 
- Isojakaan projekteja toteutettaessa ei saa 
unohtaa myöskään hauskanpitoa. Nuorkauppaka-
maritoiminta ei voi olla vain tiukkapipoista JC-uran 
luontia, vaan leppoisaa yhdessäoloa, vapaa-aikaa 
ja rentoutumista.

- On hienoa, kun voi luottaa, että löytyy aina 
ystäviä, joiden kanssa saa aikaan mitä vain
haluaa. 

ihastella, kuinka fiksusti joku tekee jonkin asian, ja 
havaitsee että tuossa minullakin on harjoiteltavaa.

- Tärkeintä on, että kipinä säilyy ja leviää aina 
uusille JC-sukupolville. Itse olen pyrkinyt aktiivisesti 
ehdottamaan mukaan uusia jäseniä, niin omaan 
kamariin kuin tilaisuuden tullessa muihinkin kama-
reihin. Uusille jäsenille haluan sanoa, että ”Kättä 
pystyyn! Hae mahdollisuuksia, älä odota että sinut 
haetaan kotoa, vaan lähde aktiivisesti mukaan eri 
haasteisiin.” Mielekästä tekemistä löytyy kaikille ja 
tekemällä oppii, kiteyttää Petri Niskanen, suoma- 
laisen nuorkappakamaritoiminnan maailmanluokan 
tähti nöyrästi. 
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I rampljuset
Johan Fagerlund Senator 66653
Raseborgs Juniorhandelskammare rf 
1995-2006

Johan (till vänster) med sin chef, senator Björn Siggberg 
under världskongressen i Wien 2005.

- Niko Visuri lyckades med sitt budskap och med 
sin sombrero och det gick hem. Samma år deltog 
jag i flere konferenser och tyckte om stämningen 
samt fick fler vänner, jag insåg ganska fort att det 
här är något för mig. 
- Jag visste inte så mycket om JC före det och 
hade inga förutfattade meningar om JC-medlem-
marna, så jag gick med av ren nyfikenhet.

- Jag hade inga stora förväntningar. Man kan inte 
kräva något om man inte ger något åt verksam-
heten. Så om man gör något, känns det bara bättre 
om man får god respons efteråt. Förstås har man 
alltid ställt höga krav på JC-arrangemang och om 
de inte uppfyllts, så har man varit besviken.
- Genom att delta i verksamheten och ta emot 
utmaningar har jag utvecklat mig vilket jag haft 
mycket nytta av i arbetslivet, inte minst som teknisk 
direktör på ett familjeföretag SBA Interior Oy. Privat 
har jag med min familj deltagit i en massa JC 
konferenser och besökt platser som säkert annars 
aldrig blivit besökta.

Under PRES-året 1997 upplevde Johan flere fina 
stunder:
- Världkonferenssen i Honolulu, där min fru Pamela 
var med och hejade fram Finlands Pete Niskanen 
till WP. Nationella mötet i Imatra, då ordförandena 
hade möjlighet att åka med den vita limousinen 
som stod till förfogande. Vi hörde till Don Corleone 
Family, det var Lahtisbornas kampanj, och det 
visade att som PRES är man i rampljuset hela 
tiden. Roligt var att festa, men man skall alltid 
komma ihåg det ansvar man hade, att föra kam-
marens talan. Under året hade vi flera andra fina 
kammartillställningar.

- Jag kan rekommendera Juniorhandelskammaren 
till såna personer som tar emot utmaninger och 
tycker om att jobba i en förening. I Raseborg har vi 
ett arrangemang för att återuppliva verksamheten. 
Vi ha lyckats få 10 nya medlemmar, och jag ser 
ljust på framtiden. 

Johan Fagerlunds chefer, som varit juniorhandels-
kammaraktiva, rekommenderade verksamheten 
för honom.
- De tyckte, att det kunde vara bra för en ung 
ingenjör att delta i JC-verksamheten och på så vis 
utveckla sig.

- Första tillställningen jag deltog i var på vårvintern 
1995 i Pojo. Meningen var att marknadsföra JC 
Ruukki Golf. På plats var dåvarande JCI-World 
President (WP), en japan vid namn David Hide 
Oji, och Finlands National President (NP) Rauno 
Lehtimäki. Vi slog röda golfbollar på greenen och 
WP åkte snöscoter. 
- Det var en stor grej att möta WP och NP på det 
mötet kände man sig lite bortkommen. Jag insåg 
då hurudana möjlighet det finns inom JC att kunna 
göra olika saker. Raseborg Juniorhandelskam-
mares medlemmar hade gjort en egen golfbana, 
en verkligt stor sak!

Därefter deltog Johan i en lyckad START-skolning 
1995 i Sibbo.



Timo J. Koskinen tuli kamariin koejäseneksi 
syksyllä 1991 ja varsinaiseksi jäseneksi hänet 
valittiin syksyllä 1992.

Ensimmäinen tapahtuma Timolla oli kamarin 
joulujuhla joulukuussa 1991. Tapahtumasta 
hän muistaa, että miehillä oli tumma puku ja 
naisilla iltapuku. ”Kaikki oli niin kauhian hienoa-
taisi paikalla olla kansallinen puheenjohtajakin! 
Uutena koejäsenenä piti myös esitellä itsensä 
koko kansalle ja siinä kaiken jännityksen keskellä 
unohdin esitellä vaimoni! Muistaakseni tuli vähän 
sanomista!” kertoo Timo. 

Odotukset
toteutuneet
Timo J. Koskinen Senaattori 64974
Salon Nuorkauppakamari 1992-2004

Timon tutustutti toimintaan toinen Timo, Salon 
kamarin entinen jäsen Timo Tikkalan jonka oli tuttu 
yritystoiminnan kautta. Timo kertoo, että ”kamarin 
välityksellä odotin tutustuvani ”tärkeisiin” salolaisiin 
ihmisiin, luovani bisneskontakteja, kehittäväni 
itseäni jne. ”

Timo toteaa, että kaikki odotukset ovat toteutuneet 
jossain määrin. Hän on saanut valtavasti ystäviä, 
tavannut kamarin välityksellä monia ihmisiä, joita 
ilman kamaria hän ei olisi koskaan tavannut. 
Erityisesti Timoa viehätti se miten helposti kama-
ritoiminnan kautta pystyi kehittämään itseään 
esimerkiksi esiintymistaitojaan! Bisneskontakteja 
Timo sai vuosien varrella muutamia ja lisää, että 
niitä olisi omalla aktiivisuudella saanut varmasti 
enemmänkin. 

Yksityiselämän puolelle Timo löysi kamarista yhden 
elämänsä tärkeimmän asian: vaimonsa Elinan.          

Timo kertoo, että mieleenpainuvia tapahtumia ovat 
ehdottomasti olleet kansalliset ja kansainväliset 
kokoukset. Kaikkein mieleenpainuvin tapahtuma 
oli tietysti kun hän sai senaattorin arvon Kankaan-
pään aluekokouksessa syksyllä 2004.  Hauskimpia 
oman kamarin tapahtumat, kuten joka keväinen 
Kalastus- ja Virkistysjuhla.  

Timo on toiminut kummina ja erityisesti haluaa 
mainita Salon kamarin nuorimman senaattorin 
Marita Nummi-Wikströmin, jonka kummina Timo on 
ollut. Timo sanoo kertoneensa kamarin tuomista 
mahdollisuuksista aina tilaisuuden tullen ja uskoo 
sen tuoneen kamariin Salossa ja muualla uusia 
jäseniä. 

Timo suosittelee kamaritoimintaa kaikille 25-35- 
vuotiaille, jotka haluavat kehittää itseään, verkos-
toitua ja ottaa haasteita vastaan! Kamaritoimin-
nasta saa nimittäin juuri niin paljon kun siihen on 
itse valmis panostamaan! 
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Olin muuttanut Lappeenrantaan työn perässä 
1990, ja silloinen työkaverini Jari Heikkinen kysyi, 
kiinnostaisiko koejäsenyys nuorkauppakamari-
järjestössä. Kiinnostihan se, ja niin tulin mukaan 
Lappeenrannan Nuorkappakamariin, toteaa SWM-
WOODin toimitusjohtaja Timo Saarainen.
- En tiennyt toiminnasta mitään, mutta olen luon-
teeltani tekevää sorttia ja järjestötoiminta on aina 
kiinnostanut. Heti syksyllä osallistuin Mikkelissä 
vaalikokoukseen ja ihmettelin ”hulabaloota”, joka 
siellä oli meneillään. Silloin varapuheenjohtajaeh-
dokkaana kansallisella tasolla oli Asko Männistö, 
joka eteni vauhdikkaasti JC-uralla.

- Nuorkauppakamari imaisi minut välittömästi 
mukaan. 
JC-toiminta antaa mahdollisuuden vaikuttaa 
ympäröivään yhteiskuntaan ja parantaa maailmaa. 
Paikallinen osallistuminen ja oman verkoston 
luominen oli Timolle tärkeää.
- Nuorkauppakamaritoiminnassa tutustuin 
elinkeinoelämään ja ihmisiin. Se nopeutti sisään-
pääsyä suhdeverkostoihin merkittävästi. Toisaalta 
on mahdollista valita ne osa-alueet, joilla haluaa 
kehittää itseään. Voi itse päättää, millä tavalla 
rakentaa oman JC-uransa.  

- JC-toimintaa voi suositella ihmisille, jotka 
haluavat seurata aikaansa sekä osallistua oman 
yhteisönsä kehittämiseen ja myös kehittyä itse. 
- Lappeenrannassa nuorkauppakamari on arvos-
tettu yhteiskunnallinen toimija, jota pyydetään 
mukaan erilaisiin hankkeisiin. Tästä kiitos lankeaa 
aktiivisille jäsenille, jotka ovat luoneet yhteisön, 
jolla on hyvä imago ja luontaista imua.

Paras järjestö, jossa 
olen toiminut
Timo Saarainen # 57970
Lappeenrannan Nuorkauppakamari 
1990-1999

Vuosien ajan nuorkauppakamaritoiminnalla oli 
Timon elämässä keskeinen rooli. 
- Ikimuistoinen oli esimerkiksi projektimme ”Etelä-
Karjala Eurooppaan”, jossa veimme maailmalle 
lappeenrantalaista olutta ja karjalanpiirakoita. 
Kansainvälistymisen koetinkivi oli Norjan raja, 
jonka yli meidän piti saada oluet matkalla Bergenin 
Eurooppa-kokoukseen.
- Myös vaalikiertueet olivat kasvattavia. Opin, miten 
onnistuu ihmisiin vaikuttaminen ja ”miten myyn 
itseni”.

Nuorkauppakamari on ehdottomasti paras järjestö, 
jossa olen toiminut, summaa Timo. 
- Ja parasta siinä on se laaja ystäväpiiri eri puolilla 
Suomea, jonka olen sen kautta vuosien myötä 
saanut. 

Senaattori Timo Saarainen vie maailmalle suomalaista 
lämpöpuuta.



JC-historia:
Järjestön synty
Organisationen föds

Nuorkauppakamarin juuret löytyvät Missourista, 
USA:sta, St.Louis´n kaupungista. Yhdistyksen 
perusti liikemies Henry Giessenbier ystävineen 
lokakuun 13. päivänä 1915. Tarkoituksena oli koota 
nuorten miesten voimat ja suunnata ne oman 
yhteiskunnan kehittämiseen. Syntyi Young Men´s 
Progressive Civic Association, jonka piti edistää 
jäsentensä kaupallista ja teollista koulutusta. 
Vuonna 1918 nimeksi tuli Junior Chamber of
Commerce eli Nuorkauppakamari.

Nopeasti JC-aate levisi ympäri maailmaa ja Junior 
Chamber International (JCI) perustettiin 1944 Mexi-
co Cityssä. Pohjoismaiden ensimmäinen nuorkaup-
pakamari aloitti toimintansa 1953 Tukholmassa. 
Suomeen JC-toiminta tuotiin 1954. Silloin aloittivat 
Helsingin ja Tampereen Nuorkauppakamarit ja 
seuraavana vuonna Lahden Nuorkauppakamari. 
Vuonna 1955 perustettiin Suomen Nuorkauppaka-
mareiden Keskusliitto - Finland Junior Chamber of 
Commerce. 

Vuonna 1976 Keskusliitto muutti nimensä Suomen 
Nuorkauppakamarit ry:ksi (JC Finland). Tällöin 
jäsenyhdistyksiä oli jo 67 kpl. Nyt jäsenyhdistyksiä 
on 85 ja jäseniä yli 2700. Toiminta Suomessa on 
paikkakunnasta riippuen yksi- tai kaksikielistä 
(suomi  ja ruotsi).

Lue lisää 40- ja 50-vuotishistoriikeistä ja
internetosoitteesta www.jci.fi.

Henry Giessenbier -
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Juniorhandelskammarens rötter finns i staden 
St.Louis, Missouri, USA. Föreningen grundades 
av affärsmannen Henry Giessenbier med vänner 
den 13 oktober 1915. Meningen var att samla 
unga mäns krafter och kanalisera dem för att 
utveckla det egna samhället. Så föddes Young 
Men´s Progressive Civic Association, som även 
skulle utveckla sina medlemmars ekonomiska och 
industriella skolning. År 1918 fick organisationen 
namnet Junior Chamber of Commerce, alltså 
Juniorhandelskammaren.

JC-tanken spreds snabbt över världen och Junior 
Chamber International (JCI) grundades 1944 i 
Mexico City. Den första nordiska juniorhandelskam-
maren började sin verksamhet 1953 i Stockholm. 
Till Finland kom verksamheten 1954. Då startade
Helsingfors och Tammerfors Juniorhandelskamrar 
och följande år Lahtis Juniorhandelskammare. År 
1955 grundades Centralförbundet för Finlands 
Juniorhandelskamrar – Finland Junior Chamber of 
Commerce.

År 1976 bytte Centralförbundet sitt namn till 
Finlands Juniorhandelskamrar rf (JC Finland). 
Då fanns det redan 67 medlemsföreningar. Nu 
finns det 85 medlems-föreningar och mer än 2700 
medlemmar. Verksamheten är, beroende av orten, 
antingen enspråkig eller tvåspråkig (finska och 
svenska).

Läs mer i 40- och 50-års historikerna och på 
internet www.jci.fi.

den ursprungliga JC:nalkuperäinen JC 



Ka i k i l la  maus tei l la.

Käyntiosoite: Sahakatu 2 , 65170 Vaasa
Postiosoite: PL 455, 65101 Vaasa
Puh. 06-318 1800, Faksi: 06-318 1801
www.litoset.fi

 Lyhenteet - Förkortningar:

 JCI  Junior Chamber International
 WP World President
 NP  National President
 WC World Congress

EC  European Conference
EVP Executive Vice President
CEA Chief Executive Assistant
LIO Local Information Officer

Nuorkauppakamari on kansainvälinen jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttamisjärjestö sekä kontaktiverkosto, 
joka vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä nuorten aikuisten 
johtamistaitoja, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä.
   Nuorkauppakamari on tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaille itsensä kehittämisestä ja kouluttamisesta kiinnostuneille 
ihmisille. Jäsenistömme Suomessa sekä kansainvälinen toiminta luovat hyvät mahdollisuudet oman kontaktiverkoston 
luomiselle.

Juniorhandelskammaren är en internationell organisation, som erbjuder utveckling och ledarskapsskolning åt sina 
medlemmar, kontaktnät, samt verkar aktivt i samhället. Vi inverkar positivt på samhället genom utveckling av unga 
fullvuxna människors ledarförmågor, sociala ansvar, företagsamhet och internationalitet.
   Juniorhandelskammaren är till för alla under 40 år, som är intresserade av personlig utveckling och skolning. Våra 
medlemmar i Finland samt JCI:s internationella verksamheten ger goda möjligheter för skapandet av ett eget 
kontaktnät. 
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