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Vuosikokous 18.2.
Kamarin vuosikokous pidettiin Nordealla. Aluksi saimme sijoituskatsauksen by Nordean
toimitusjohtaja Ismo Mäntynen. Siitä suoraan hypättiin vuosikokouksen esityslistan
kimppuun ja siinä riittikin läpikäymistä. Kokous päätettiin juuri ennen puoli kymmentä
illalla. Vuosikokouksessa paikalla oli kamarilaisten lisäksi aluejohtaja VP Jarkko Mattila,
joka toimi kokouksen legaalina (GLC).
Vuosikokouksen ehkä antoisin osuus oli puhekilpailu, jos mukaan ei lasketa Hannan
viihdyttävää budjetin viilausta ;) Puhekilpailussa käytiin tiukka taistelu. Osallistujina olivat
koejäsenet Annika Virtanen ja Laura Nummela. Puheiden aiheeksi olimme valinneet
”Kuinka sytyttää koejäsenet kamaritoimintaan?”. Molemmat pitivät puheet, joita oli ilo
kuunnella. Molemmilla oli tekniikka ja tilanne hallussaan, joten kummankin 3 minuuttinen
puhe sujui erittäin mallikkaasti. Haasteeksi nousikin puheiden tuomarointi. Tuomareina
toimivat senaattori #46976 Kosti Sorjonen, Jarkko Mattila ja PRES Mari Muhonen.
Onneksi vahingossa olimme valinneet parittoman määrän tuomareita, joten äänet eivät
voineet mennä tasan. Puhujat olivat nimittäin niin tasaväkisiä. Kamarin puhekilpailun
voittajaksi julistettiin koejäsen Laura Nummela. Ja mikä hienointa – hän otti haasteen
vastaan ja osallistuu alueen puhekilpailuun Kouvolassa 20.3.! Vankan kannustusjoukon
saattelemana, tietysti 

Kamarin puhekilpailun voittaja Laura
Nummela pitämässä puhettaan. Taustalla
haastajan, Annika Virtasen piirtämä kuva
aiheesta kiteytettynä (Mount Everest ja
minä).

Ensimmäinen Nuorkauppakamariviikko 15.-21.2.
Kamarimme osallistui kansalliseen teemaviikkoon järjestämällä em. kamarin
vuosikokouksen sekä tiedottamalla asiasta paikallislehdissä. TREAS Hanna oli laittanut
lumipallon pyörimään ja sen tuloksena kamarimme sai medianäkyvyyttä myös Mäntsälän
Uutisissa. Jutun aiheena oli Palveluhakemisto –projekti ja sitä varten projektin vetäjä,
koejäsen Juha Hietamäki oli toimituksen haastattelussa.

Vuosikokousväkeä

Hallituksen kokous 3.3.
Hallitus kokoontui Mäntsälän Sähköllä. Sähkön toimitusjohtaja Esa Muukka briiffasi
meille aluksi sähköenergian trendejä ja kuluttajahintojen määrääviä tekijöitä. Hallituksen
kokous-osiossa päätettiin taas liudasta asioita, mm. tulevasta toiminnasta. Todettiin myös,
että vuoden nuori menestyjä kilpailuun on löytynyt mäntsäläläinen ehdokas.

Puhekoulutus 6.3.
Jouduttiin peruttamaan vähäisen osallistujamäärän takia. Alueen vuosikokoukseen
Mäntsälää edustamaan lähtevä Laura saa kuitenkin etä-valmennusta Laurosen Hannun
tyyliin. Kiitos IND Hennalle järjestelyistä.

Vuosikokouksen nuorin ja vanhin osallistuja
sattuivat samaan kuvaan 

Kamarin lentopäivä 14.3. Malmi/Hyvinkää
Ilmoittautukaa kaikki mukaan! hanna.torvasti@gmail.com
Tiedote lähetetty aiemmin.

Aluekokous 19.-21.3., Kouvola
Aluekokous järjestetään Kouvolassa. Samalla juhlistetaan 50-vuotiasta Kouvolan kamaria.
Mäntsälästä meitä on muutama lähdössä ja muistamme samalla päivänsankaria.

Kansallinen vuosikokous 23.-25.4., Kuopio
Jedi-Akatemia, Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen vuosikokous tervehtii JCaurinkokunnan olioita! Lähde mukaamme toteamaan mitä kaukaisessa Kuopion galaksissa
tapahtuu 23.-25.4.2010. Ilmoittaudu nyt (myös koejäsenet!) mukaan uusimpaan Mäntsäläepisodiin, jossa Voima on kanssasi kamari@jcmantsala.com
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Eurooppakokous 9.-12.6., Aarhus, Tanska
Matkapaketit on julkaistu, hinnat 575 € - 955 €. www.ec2010.dk

Maailmankokous Osaka, Japani 2.-7.11.
Suomen Nuorkauppakamari tulee Osakaan rakentamaan näyttävän tradeshow
standin jossa mukana Team Finlandia ja muumit sekä joulupukki. Myös
mahdollisesti Mäntsälä ;) Osakan kokouksen jatkoviikko tullaan järjestämään
Guamille, joka on sukellus/snorklausmestoista top 5:n joukossa. Huhtikuun aikana
tullee lisä-infoa keskusliitolta.
Kamaristamme on tarkoitus kerätä MassiivinenMäntsälä –tiimi, joka näkyy ja
kuuluu Osakassa. Lähdethän mukaan, myös koejäsenet?! Ilmoittaudu
kamari@jcmantsala.com tämän kuun aikana, jotta tiedämme kuinka suurella
porukalla päästään lähtemään, varataanko oma jetti kuljetukseen, ja millainen
kansainvälinen projekti meidän tulisi käynnistää, jotta kamari pystyy kulujen osalta
sponsoroimaan mahdollisimman hyvin kaikkien osallistumista.

Käynnissä olevat kamarin projektit
-

-

-

Stailaa ja freesaa –projekti on loppusilausta vaille valmis. Harjakaisia vietämme
piakkoin!
Palveluhakemisto –projekti on siinä vaiheessa, että sisältö on tuotettu ja
oikoluku-vaihe alkaa ensi perjantaina. Jos haluat tässä vaiheessa tulla
tutustumaan projektiin niin mukaan oikolukemaan voi ilmoittautua
kamari@jcmantsala.com.
Mäntsälän Messut –projekti etenee kohti elokuuta, jolloin messut pidetään.
Yhteyshenkilö liisa.raki@gmail.com

Stailaa ja freesaa –projektin pyörteissä
Jukka Laaksonen ja Ari Pöyhönen.

Palveluhakemisto –projektin kokouksessa
Secret Vision yrityksen tiloissa.

Terveisin,
PRES 2010 Mari Muhonen
Palautetta kamari@jcmantsala.com
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