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Meri-Lapin nuorkauppakamarin 
uutiskirje 1 
 
 
 
Tässä tulee ensimmäinen Meri-Lapin nuorkauppakamarin uutiskirje. Minä olen Jenni Kreivi, tämän vuoden 
LIO eli tiedottaja. Vastaan pääosin kamarin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä yhteistyössä muiden 
hallituksen jäsenten kanssa. Uutiskirjeiden osalta kirjoitan itse tekstejä sekä kerään juttuja muilta hallituksen 
jäseniltä. Kokoan uutiskirjeet ja lähetän ne uutiskirjeen tilaajille. 
 
Vuosi on lähtenyt mukavasti käyntiin. Olemme alkaneet ideoida ja suunnitella nuorkauppakamarin vuotta. 
Uutiskirjeestä voit lukea kamarin ajankohtaisista asioista, esimerkiksi koulutuksista, tapahtumista, 
projekteista ja yritysvierailuista. Kamarin toimintaan kuuluvat jäsenet, koejäsenet, kunniajäsenet ja 
senaattorit. Hallituksen jäsenten esittelyn pääset lukemaan alempana. Jos sinulla on ideoita uutiskirjeen 
sisältöön liittyen, niin voit mielellään laittaa niitä tulemaan sähköpostitse: kreivi.jenni@gmail.com.  
 
 

Uuden pressan terveiset  
 
 
Vuosi 2018 on lähtenyt kamarissamme lennokkaasti liikkeelle. Tämän 
vuoden hallituksessamme on juuri sopivasti uusien ja kokeneempien 
jäsenten innostusta ja asiantuntemusta mukana ja uusia koejäseniäkin on 
jo liittynyt iloiseen joukkoomme alkuvuoden startti-koulutuksen myötä. 
Tältä pohjalta onkin ollut hyvä tarttua toimeen ja alkaa luoda pohjaa myös 
tulevien vuosien strategiselle kehittämistyölle. 
 
Erityisiksi painopisteiksemme perinteisten tapahtumien ohella olemme 
tänä vuonna 2018 Meri-Lapissa valinneet viime vuonna aloitettujen 
verkostoitumistilaisuuksien sekä erityisesti matkailua tukevien 
toimintojen ja projektin edelleenkehittämisen. Heti näin alkuvuonna 
vauhtia verkostoitumiseen olemme ottaneet alunperin Kajaanin 
nuorkauppakamarin kehittelemästä Social Friday –projektista, jota ollaan 
jalkauttamassa myös muualle pohjois-Suomeen yhteistyössä yrittäjien ja 
mm. ELY-keskuksen kanssa. Meri-Lapin ihka ensimmäinen Social Friday 
järjestetään Tornion Panimolla 6.4.  
 
Avoimin mielin toivotamme kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi 
tutustumaan ja verkostoitumaan eri tilaisuuksiin sekä näin tuomaan oma 
pieni lisä yhteiseen toimintaamme! Innostuneen ja aktiivisen porukan 
kanssa on hauskaa tehdä ja nähdä mitä kaikkea vuosi 2018 vielä tuokaan 
tullessaan! 
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Vuosijuhla 2017 – Suomi100 teemalla 
 
 
Suomi100 – teema hulmusi Meri-Lapin Nuorkauppakamarin viime vuoden päättäneessä vuosijuhlassa, jota 
vietimme upeassa hirsilinnassa Tornion Alaraumolla. Illan menu oli upeasti teeman mukainen! Alkupalaksi 
nautittiin siikatartaria saaristolaisleivällä. Pääruokana oli poropaistia ja aurajuusto-punajuurivuokaa. 
Jälkiruokana oli herkullista raakakakkua! Juhlassa laulettiin suomalaisia perinnelauluja ja jaettiin perinteisesti 
palkintoja. Juhlissa oli kaikin puolin loistava tunnelma! 
 
 
 
Vuosijuhlassa jaetut palkinnot:  
 

 Vuoden Comeback Henri Kivelä 

 Vuoden Multitaskaaja Saila-Inkeri Puukko 

 Vuoden Muumimamma Jaana Kupiainen 

 Vuoden Muumipappa Mika Ahonen 

 Vuoden Tulokas Jenni Kreivi 

 Vuoden Koejäsen Anniina Hetesuo 

 Vuoden Valopilkku Katri Juutinen 

 Vuoden Seuralainen Ari Pulkkinen 
 

 
 
 

Vuoden 2018 hallituksen esittely 
 
 
PRES President Puheenjohtaja 
Marika Mathlein 
 
Yhteisökehittämisen mahdollisuuksista aina uudelleen innostuva 38-
vuotias yhteiskuntatieteilijä. Lapsiperhearjen touhut sujuvat  Torniossa 
asuen ja Ruotsin puolella virkaa tehden. Luonto, liikunta ja lukeminen ovat 
tärkeä osa elämääni ja järjestötoiminta eri muodoissaan tuo uusia ystäviä 
ja iloisen lisän arkeen. Nuorkauppakamariin tutustuin ensi kertaa vuonna 
2016 ja pressavuosi 2018 avaa valoisia näkymiä tulevaisuuteen 
innostuneen ja uudistuneen kamariporukan kanssa. 
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IND Individual Yksilölohko, koulutus ja INT International Kansainvälisten 
asioiden lohko 
Saila Puukko 
 
Olen Saila Puukko, asun Torniossa ja minulla on 4- ja 8 -vuotiaat pojat. Ikä 36 vuotta. 
Työskentelen Lapin ammattikorkeakoulussa kansainvälisten hankkeiden 
projektipäällikkönä. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri, opettajan 
pedagogiset ovat myös plakkarissa, vaikka opettajana en uraa olekaan tehnyt. 
Kamarin koulutukset; koulutuksista vastaavana henkilönä otan vastaan ideoita ja 
esityksiä erilaisista koulutustarpeista. Ota yhteyttä myös jos sinulta löytyy 
osaamista, jota haluaisit jakaa muille kamarilaisille! Kamarissa olen ollut vuodesta 
2013 ja viimeiset kolme vuotta (2015, 2016, 2017) hallituksessa seuraavissa 
viroissa; LIO, PRES, IPP, SECY ja TREAS. Tänä vuonna olen IND ja INT. Aiemmin 
toiminna myös MLL paikallisjärjestön hallituksessa tiedottajana. 
 
 
 
 
 
SECY Secretary Sihteeri 
Anniina Hetesuo 
 
Olen Anniina Hetesuo, 29-vuotias suomenkielen ja kirjallisuuden opettaja sekä 
luokanopettaja. Tällä hetkellä työskentelen yhtenäiskoulussa aineenopettajana. 
Hyppäsin nuorkauppakamariin viime vuoden lopulla ja olen koejäsenenä päässyt 
heti tositoimiin, sillä toimin vuoden 2018 hallituksessa SECYnä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIO Local Information Officer Tiedottaja 
Jenni Kreivi  
 
Olen Jenni Kreivi, Kemiläinen 25-vuotias sosionomi ja lastentarhanopettaja. 
Työskentelen Rikosuhripäivystyksessä nuorten hankkeessa 
projektisuunnittelijana. Lähdin mukaan nuorkauppakamarin toimintaan viime 
vuoden loppupuolella. Olen hallituksessa tämän vuoden LIO:na.  
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TREAS Treasurer Rahastonhoitaja 
Henki Kivelä 
 
Nuorkauppakamarilainen vuodesta 2010. Kamarivirat: LIO, TREAS, PRES, IPP, 
SECY, IND. Koulutus: tradenomi, kunnossapitoasentaja. Työnantaja: Botnia Mill 
Service. Ikä: 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPP Immediate Past President Edellinen puheenjohtaja & LOM Local 
Organisation Member Yhdistyslohko, tapahtumat 
Minna Kurttio 
 
32-vuotias nykyisin Oulussa asuva kemiläinen, jolle Meri-Lappi, matkailu, 
luonto ja valokuvaus ovat lähellä sydäntä. Liittymisvuosi 2015. 
Kamarivirat: INT, DP, PRES, LIO, LOM, IPP. Koulutus: matkailun ja 
markkinoinnin tradenomi, kirjanpitäjä, MBA-opintoja (engl.). 
Työnantaja: Kaleva Oy (edelliset Metsä Group, Outokumpu Stainless, 
Outokumpu Financial Services). 
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Joulupuu- keräys 2017 
 
 
Joulupuu- keräys on jokavuotinen hyvän mielen 
hyväntekeväisyyskeräys, jossa kerätään lahjoja vähävaraisille lapsille. 
Meri-Lapissa keräys toteutettiin yhteistyössä Tornion sosiaalitoimen, 
Perheiden talo ry:n ja Rajalla kauppakeskuksen kanssa. 
Hyväsydämisten ihmisten avulla saimme kerättyä valtavan määrän 
lahjoja lapsille. Lahjoja kerättiin 2.12.2017 Rajalla kauppakeskuksessa, 
jonka jälkeen lahjoja sai toimittaa vielä Perheiden talolle. Saimme 
kerättyä kaikille lapsille lahjat ja jonkin verran tuli ylimääräisiäkin 
lahjoja. Joulupuu toi joulumielen sekä lahjan saajille että niiden 
antajille. 
 

Vuoden positiivisin 2017 
 
 
Meri-Lapin Nuorkauppakamari on valinnut Meri-Lapin Vuoden 
2017 Positiivisimmaksi Tornion Panimon johtajan Kaj 
Kostianderin. Paikallisilla nuorkauppakamareilla on tapana antaa 
tunnustuksia omalla alueellaan myönteisesti vaikuttaneille 
henkilöille, jotka ovat osoittaneet toiminnassaan sinnikkyyttä ja 
käyttäneet voimavaranaan positiivisuutta tavoitteidensa 
saavuttamisessa. Kaj on rohkeasti ja menestyksekkäästi tarttunut 
haasteeseen ja lähtenyt elvyttämään alueen panimotoimintaa. 
Kaj on hyvä esimerkki siitä, millaisia asioita järkkymätön 
positiivisuus, innostus asiaa kohtaan sekä pieni meri-lappilainen 
hulluus voi saada aikaan.  
 

Kick off ja Start-koulutus 
 
 
Kamarivuosi aloitettiin tänä vuonna Kemin Meriklubilla 
20.1.2018 Kick offilla ja Start-koulutuksella. Start-koulutuksesta 
vastasivat senaattorimme Juha Taanila ja Oulun 
nuorkauppakamarista vieraaksi saatu Riikka Keskitalo. 
Koulutuksessa valotettiin koejäsenille kamaritoiminnan saloja.  
 
Kick off -osuudessa osa kamarilaistamme uskaltautuivat 
hyisessä pakkassäässä avantoon Jaana Kupiaisen johdolla. 
Meriklubin saunan lämpö helli rohkeita uimareita. Kick offissa 
virittelimme myös tulevan vuoden projekteja kokoamalla 
yhteistä ajatuskarttaa. Aivoriihi tuotti useampia kiinnostavia 
ideoita ja keskustelua jatkettiin pitkälle iltaan. 
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Tulevat paikalliset tapahtumat 2018 
 
 

 SOCIAL FRIDAY –TAPAHTUMA 6.4.2018 
 
Social Friday on tarkoitettu kaikille yrittäjille, yrittäjähenkisille ja yrittämisestä kiinnostuneille. 
Tapahtumassa on luvassa positiivista säpinää ja kiivasta puheensorinaa. Meri-Lapin alueen 
ensimmäinen Social Friday tapahtuma on 6.6.2018 kello 15:00 alkaen. Tapahtuman järjestää Meri-
Lapin nuorkauppakamari yhteistyössä ELY-keskus, Tornion Panimo ja Elämystehdas Lappari. 
Ilmoittaudu mukaan: http://bot.fi/2kad 

 
Seuraavassa uutiskirjeessä lisää tietoa Social Friday – tapahtumista! 
 

 GRILLIKAUDEN AVAJAISET JA KANSAINVÄLISYYSILTA (EC RIIKA) 19.5.2018 
 
Toukokuussa vietetään Meri-Lapin nuorkauppakamarin perinteisiä grillikauden avajaisia. Tällä 
kertaa grillikauden avajaiset järjestetään maatilan rauhassa Tornion Mustajärventielle kello 14 - 17. 
Vietämme iltaa 40-hengen kodassa grillaten ja kuunnellen mm. emäntämme Liisa Koiviston 
yritysesittelyä Farm Escapesta, joka sijaitsee kohteessamme. Yhdistämme jälleen vuoden 
ensimmäisen kansainvälisyysillan grillikauden avajaisten yhteyteen. Osa kansainvälisestä 
ohjelmasta paljastetaan vasta paikan päällä. Tapahtumaan ovat tervetulleita perinteisesti jäsenet 
perheineen (myös lapset). Jos joku esimerkiksi muista kamareista haluaa osallistua, niin käytäntö 
on, että omat eväät mukaan, koska osallistumismaksua ei ole.  

 
Ilmoitathan tarkan lukumäärän ja ruoka-aineallergiat ilmoittautumisen yhteydessä. Vahvista 
ilmoittautumisesi tekstarilla/whatsapp 0404143030 tai minnku@gmail.com.  
 

Tulevat koulutukset ja kokoukset 2018 
 
 

 KANSALLINEN VUOSIKOKOUS 2018 – BOOST YOUR CAREER 20. – 22.4.2018. MAARIANHAMINA. 
Järjestäjä JCI Mariehamn 

 

 KANSALLINEN VAALIKOKOUS 2018 – KASVA! 12. – 14.10.2018, HELSINKI. Järjestäjä Keskuspuiston 
NuorkauppakamarI 

 

 D:N ALUEVAALIKOKOUS 2018 14. – 16.9.2018, järjestäjä Warkauden nuorkauppakamari 
 

 JCI EUROPEAN CONFERENCE 2018 LATVIA 19. – 22.6.2018 ”Juhannusjatkot” Jurmalassa 23-
24.6.2017 

 

 JCI WORLD CONFERENCE 2018 GOA, INTIA 30.10. – 4.11.2018 
 
 
Lapin Kauppakamarin koulutukset: 
http://www.lapland.chamber.fi/koulutus/kevaan-tapahtuma-ja-koulutuskalenteri/  
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