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Vuosikokous 2022
Info
Suomen Nuorkauppakamareiden kansallinen
vuosikokous järjestetään Tampereella 22.-24.4.2022.
Kokous tunnettakoon paremmin yksinkertaisesti
nimellä Vuosikokous 2022. Kokouksen järjestää
Tampereen Nuorkauppakamari Ry.
Vuosikokous 2022:n teemoina toimivat johtajuus,
kestävä kehitys sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen.
Kokousvieraille tarjotaan huikea mahdollisuus saada
lisää tietoa ja syvempää ymmärrystä näistä
asiakokonaisuuksista.
Kokouksen ohjelma kokouskansalle alkaa perjantaina
Energiapäivällä, jossa kuulijoille on tarjolla tietoa jopa
2030 -luvulle menevistä ja skaalautuvista
yhteiskunnan energiaratkaisuista Pirkanmaan, Suomen
sekä koko maapallon laajuisesti. Päivän aiheet pitävät
sisällään myös rakennetun ympäristön sekä liikenteen
ratkaisuja, joilla saamme hiilijalanjälkeämme
pienemmäksi taistelussa ilmaston lämpenemistä
vastaan.
Perjantaina sekä lauantaina kuulemme huikeita
Keynote -puheita. Heti perjantaina "maailman nopein
Emma" eli Emma Kimiläinen, puhuu siitä, "Mitä
voittaminen vaatii ja mistä henkinen kantti syntyy".
Lauantaina Ilkka Kaikuvuon keynoten aiheena:
"Baarista kokoushuoneeseen; kasvuyrityksen
hallitustyö". Puheenvuorot päättää Henkka Hyppönen
aiheella "Ihmisen ja koneen yhteistyö ja johtaminen".
Viikonlopun aikana opimme myös monien koulutuksien
kautta ymmärtämään paremmin yhteiskunnallista
vaikuttamista median avulla sekä tunnistamaan
kriittisen ajattelun kautta disinformaatiota. Opimme
myös myynnin toteuttamisesta oikeaoppisesti, askel
askeleelta, kohti yhteistyön aloituksen kädenpuristusta
sekä paljon muuta tässä muuttuvassa maailmassa.
Perjantain Tulojuhla Valtatie 30 tiloissa. Tulojuhlan
teemana The Great Gatsby ja esiintyjänä Aste!
Lauantain kruunaa illallisgaala vasta valmistuneen
Nokia Arenan jäällä tarjoten makua, valoa ja huikeaa
palkintosadetta esiintyjiä unohtamatta. Illan
pääesiintyjänä ABREU!

Erkko Mäenpää
Kokouspäällikkö
erkko.maenpaa@jci.fi
Heikki Wilen
Apulaiskokouspäällikkö
heikki.wilen@jci.fi
Vuosikokous 2022 | www.vuosikokous2022.fi
TNKK [ www.tnkk.fi

Tervetuloa Tampereelle, nostetaan malja kohdatessa!
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Vuosikokous 2022
Ohjelma
Tapahtumapaikkana Valtatie 30 osoitteessa
Hatanpään valtatie 30. Gaala Nokia Arenalla.
Kokoushotellien ja tapahtumapaikkojen välillä kulkee non-stop bussikuljetus.
Katso lisätietoa kohdasta Usein Kysytyt Kysymykset.
PERJANTAI
09.30 - 15.00
Energiapäivä (Auditorio)
09.30 - 09.50
Anna-Kaisa Ikonen
(Pormestari, Tampereen kaupunki)
09.50 - 10.10
Jussi Laitinen
(Toimitusjohtaja, Tampereen Sähkölaitos Oy)
10.10 - 10.40
Jarkko Kytömäki
(vLab Infrastructure Manager, Nokia Software)
10.40 - 11.10
Jussi Alilehti
(Johtaja, Sweco)
11.10 - 12.15
Lounas
12.15 - 12.45
Tuomo Isokivijärvi
(Toimitusjohtaja, StepOne Tech Oy)
12.45 - 13.00
Kahvitauko
13.00 - 14.00
Mika Anttonen
(Hallituksen puheenjohtaja, St1 Oy)
14.00 - 15.00
Kai Mykkänen
(Kokoomuksen kansanedustaja, entinen sisäministeri)
14.00 - 21.00
Kokoustoimisto auki
(Valtatie 30)
17.00 - 18.00
Keynote Emma Kimiläinen – Menestyksen resepti;
mitä voittaminen vaatii ja mistä henkinen kantti syntyy?
(Päälava)
18.00 - 19.00
How to convince someone in 5 minutes -koulutus
(Älynväläys)
18.00 - 22.00
General Assembly
(Auditorio)
18.00 - 20.00
START -koulutus ja First-Timers Cocktails
(Neukkari 1)
19.00 - 20.00
Shampanjatasting, erillinen ilmoittautuminen
(Sauna)
20.00 - 01.30
TULOJUHLA - The Great Gatsby, esiintyjänä Aste (Päälava-alue)
01.30 - 05.00
Jatkot
LAUANTAI
05.55 - 06.30
Business Sparrauslenkki by Ilkka Kaikuvuo
(Marriottin edestä)
07.30 - 16.00
Kokoustoimisto auki
(Valtatie 30)
07.30 - 08.30
Aamiainen hotellien aikataulujen mukaan
(Hotellit)
09.00 - 10.00
Puhekilpailu
(Neukkari 1+2)
09.00 - 10.30
Kumppanuusmyynnin ABC – 8 askelta kauppaan (Älynväläys)
09.00 - 12.00
Skills development -koulutus, Networking (Neukkari 18)
09.00 - 12.00
General Assembly (Auditorio)
09.00 - 15.00
Trade show
(Valtatie 30 aula)
09.30 - 10.00
Morning Show (Päälava)
10.00 - 13.30
Senaattoriohjelma, erillinen ilmoittautuminen (Hotelli Tornin edestä)
10.30 - 11.30
Keynote – Ilkka Kaikuvuo; Baarista kokoushuoneeseen; kasvuyrityksen hallitustyö
(Päälava)
11.30 - 13.00
Lounas
(Ravintola)
11.30 - 13.00
Yhteistyökumppani puheenvuoroja
11.00 - 12.00
Kansainvälisten palkintojen hakeminen
(Älynväläys)
12.00 - 18.00
IPP-ohjelma, erillinen ilmoittautuminen
12.30 - 14.30
Seuralaisohjelma, erillinen ilmoittautuminen
12.45 - 13.45
Johtajuusbarometrin julkistus (yksityinen)
(Auditorio)
13.00 - 14.00
Pre-keynote - Jocka Träskbäck; Yhteiskuntavaikuttaminen sosiaalisessa mediassa
ja disinformaatio
(Päälava)
13.00 - 14.00
Tulevaisuustyöpaja: Strateginen jäsenhankinta
(Neukkari 18)
14.00 - 15.30
LED DP -koulutus
(Neukkari 1+2)
14.00 - 15.00
Keynote – Henkka Hyppönen, Ihmisen ja koneen yhteistyö ja johtaminen
(Päälava)
14.00 - 15.00
Mediakoulu: Video & Podcast
(Älynväläys)
15.30 - 17.30
Pleasure – Maailman parhaat oluet by Tuomas Pere, eril. ilmoittautuminen (Pyynikin Brewhouse)
18.00 - 19.00
JCi Finland Foundation Cocktails
(Nokia Arena)
19.00 - 00.00
GAALA - esiintyjänä ABREU
(Nokia Arena)
00.00 - 04.00
Gaalajatkot (Nokia Arena, Eventum)
SUNNUNTAI
08.30 - 13.00
10.00 - 12.00

Kokoustoimisto auki
(Valtatie 30)
Kokousjärjestelyt - paneelikeskustelu

(Neukkari 1+2)
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Vuosikokous 2022
Koulutustarjonta
Tampereen Nuorkauppakamarin Tampereella
22.-24.4.2022 järjestämä Suomen
Nuorkauppakamareiden kansallinen
Vuosikokous 2022 tarjoaa koulutustarjontaa
koko viikonlopun perjantaista sunnuntaihin.
Tärkeimpinä keynote puhujina lavalla nähdään
loistava Emma Kimiläinen, sanavalmis Ilkka
Kaikuvuo, Jocka Träskbäck, sekä lauantain
puheet päättävä Henkka Hyppönen.
Loistokkaiden keynotejen lisäksi
kokousosallistujat pääset osallistumaan
vuosikokousten vakiomuotoiseen
koulutustarjontaan, sekä tietysti ”pleasure”
-puolen koulutuksiin niin perjantaina kuin
lauantaina.
Kokouksen koko koulutustarjonta on järjestetty
pääyhteistyökumppani Valtatie 30 tiloissa.
Viikonloppu alkaa perjantaipäivän kestävällä
Energiapäivällä, jossa aiheena on globaalina
trendinä energiamuotojen muutos ja energian
säästäminen.
Aihe nousi helmi-maaliskuun vaihteessa
entistä enemmän ajankohtaiseksi Euroopan
energiapolitiikan kohdatessa realismin idän
suunnalta.
Seminaari tuo lavalle todellisen energia-alan
merkkihenkilön, kun öljy-yhtiö ST1:n
omistajana tunnettu Mika Anttonen kertoo
omat näkemyksensä energia-alan
murroksesta. Päivän päättää kokoomuksen
eduskuntaryhmän puheenjohtajalta ja
ympäristövaliokunnan jäsen Kai Mykkänen..

Perjantain koulutustarjontaa täydentää keynote Emma Kimiläinen, joka kertoo kokouskansalle voittamisen
reseptistä. Keynoten jälkeen tarjolla on skumppatastingiä, first timereille cocktailia sekä How to convince someone
in 5 minutes -koulutusta.
Lauantain kalenteria täydentää heti aamun avaukseksi Skills developement – Networking tai vaihtoehtoisesti voi
käydä terästämässä myyntitaitoja Kumppanuusmyynnin ABC - 8 askelta kauppaan koulutuksella. Aamupäivällä
löytyy myös mahdollisuus lisätä osaamistaan kansainvälisten palkintojen hakemistaitojen parantamiseen
tähtäävällä koulutuksella.
Lounaan jälkeen tarjolla on strategia workshoppia sekä vielä päivän päätteeksi mediakoulutusta kaikille halukkaille.
Lauantain päälavaa tähdittää kova kolmikko; Ilkka Kaikuvuo opastaa salat miten päädytään ”Baarista
kokoushuoneeseen”, Jocka Träskbäckin valtava kokemus sosiaalisen median vaikuttamisesta valjastetaan
kokousvieraiden käyttöön, ennen kuin Henkka Hyppönen päästetään päälavalla irti.
Kokouksen päättävä sunnuntai kruunataan kokousjärjestelyihin liittyvällä paneelilla, jossa nykyisten ja edellisten
kokousten päälliköt keskustelevat haasteista ja niiden ylittämisestä.
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Vuosikokous 2022
Puhujat
Emma Kimiläinen
Keynote #1: Menestyksen resepti - Mitä voittaminen vaatii ja mistä henkinen kantti syntyy?
Emma Kimiläinen on autourheilija, joka aloitti ajamisen jo 3 vuoden iässä. Lisäksi hän on yrittäjä ja ylpeä pienen tytön
äiti. Hän on tullut tunnetuksi myös radiojuontajana ja MTV Sportin F1-kommentaattorina. Emmalta irtoaa puhetta eri
näkökulmista ja hän on kerennyt jo useamman vuoden ajan juontaa eri yritysten yksityisiä sekä julkisia tapahtumia ja
luennoida inspiroivasti niin yrityksille, nuorille kuin lapsillekin. Emman tyyli puhua on innostava, positiivinen,
humoristinen ja usein myös itseironinen. Paljon elämänkokemusta ikäänsä nähden keränneellä naisella on monta tarinaa
kerrottavanaan.
Ilkka Kaikuvuo
Keynote #2: Baarista kokoushuoneeseen; kasvuyrityksen hallitustyö
Rinnakkainyrittäjä, intohimoinen kestävyysliikkuja ja hallitusammattilainen Ilkka Kaikuvuo puhuu kasvusta, kivusta,
sitkeydestä ja yrittämisestä omien kokemustensa ja yrittäjiensä kanssa kokemansa pohjalta.
Ilkka on ollut perustamassa ja kasvattamassa lukuisia yhtiöitä (mm. Framery ja Surveypal), sparraa päivittäin yrittäjiä ja
hallituksia kasvusta & yrittäjänä toimimisesta sekä toimii hallitusammattilaisena ja bisnesenkelinä. Rakkaudesta lajiin!
Ilkka on myös vuoden 2021 nuori hallitustekijä.
Kasvu on Ilkka Kaikuvuon intohimo; samaan aikaan hän ymmärtää ettei kasvua aina synny ja kyllä, useimmiten se myös
sattuu. Käytännönläheiset, suorasanaiset ja ajatuksia herättävät luennot jättävät kuulijat miettimään omaa elämäänsä ja
panostaan.
Henkka Hyppönen
Keynote #3: Ihmisen ja koneen yhteistyö ja johtaminen
Henri Hyppönen on luova johtaja, kirjailija, puhuja, TV -isäntä ja sarjayrittäjä. Hän on viiden yrityksen perustaja, mukaan
lukien Henrin uusin startup-yritys, joka suunnittelee dataa ja tekoälyä tukevia tuotteita ja palveluita.
Henri puhuu säännöllisesti yrityksille tekoälystä, tulevaisuudesta, liiketoiminnasta, johtajuudesta, luovuudesta sekä
ihmisen ja koneen älykkyyden yhdistämisestä. Henriä innostaa nyt uusien teknologisten kykyjen käyttäminen ihmisten
käyttäytymisen ymmärtämiseen ja ennustamiseen – sekä ihmisen ja koneen yhteistyön edistämiseen luovuudessa ja
tutkimus- sekä kehitystoiminnassa. Hän on keksinyt termin lisätty tuotekehitys kuvaamaan tätä uutta alaa. Hän on
saanut tunnustusta työstään niin puhujana, mediassa kuin kirjojensa tiimoilta: Vuoden puhuja (Suomi, 2013), Suomen
paras komediaesitys (2014, 2015), tiedekommunikaatiopalkinto (2015) ja Vuoden radioisäntä (2000).
Jocka Träskbäck
Pre-Keynote: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa ja disinformaatio
Jori-Pekka “Jocka” Träskbäck on sarjayrittäjä, journalisti, hallitusammattilainen, somekouluttaja ja kunnanvaltuutettu.
Jocka tunnetaan parhaiten Stara verkkomedian päätoimittajana ja Päivän Lehti verkkomedian kustantajana. Hänet on
palkittu mm.vuoden yrittäjänä ja hänelle on myönnetty Suomen Yrittäjien Kultainen Yrittäjäristi.
Jockalla on yritystoiminnan lisäksi vankka osaaminen talouspolitiikasta, kuntakehittämisestä, valtuustotyöstä ja yritysten
ja kuntien yhteistyöstä. Hän on tehnyt omasta intohimostaan menestystarinan ja kouluttaa aktiviisesti sosiaalisen
median käyttämisessä. Jocka puhuu ja motivoi mielellään uskosta omaan tekemiseen.
Mika Anttonen
Mika Anttonen on suomalainen energia-alan yrittäjä, yritysjohtaja sekä uusiutuvien energiaratkaisujen puolestapuhuja ja
kehittäjä. Parhaiten Mika tunnetaan polttoaineiden jakeluyritys St1 perustajana ja omistajana.
St1 on tunnettu innovatiivisuudestaan ja rohkeudestaan. Vaikka yrityksen liikevaihdosta suurin osa tulee edelleen
fossiilisista polttoaineista, on St1 investoinut jo vuosien ajan kestäviin energiamuotoihin. Anttonen puhuukin innokkaasti
vetytalouden ja power-to-X -sovellusten puolesta, jotka voivat tulevaisuudessa korvata kaikki fossiiliset polttoaineet.
Kestävyys on Anttosen mukaan melkein minkä tahansa yrityksen kilpailuetu. "Tulevaisuudessa kaikkia uusia
innovaatioita tullaan arvioimaan kestävyyden näkökulmasta." Maailman muuttamiseen tarvitaan kuitenkin vakaa ja
hyvinvoiva yritys. "Vain vahvan kassavirran omaava yritys pystyy tekemään tärkeitä päätöksiä yhteiskunnan hyväksi."
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen on pitkän linjan kestävän kehityksen vaikuttaja ja asiantuntija. Hän on ympäristövaliokunnan jäsen,
kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja Sipilän hallituksen sisäministeri. Kai Mykkänen päättää Energiapäivän
erittäin ajankohtaiseen aiheeseen Key-notellaan: "Onko kriisi Venäjän kanssa hidaste vai kiihdytin kohti hiilineutraalia
Suomea?".
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Vuosikokous 2022
Energiapäivä
Energiapäivä on Tampereen
Nuorkauppakamarin ja JCI Unitedin yhdessä
järjestämä tapahtuma, jossa esitellään
ratkaisuja, joilla pystytään pienentämään
hiilijalanjälkeä sekä suurentamaan
hiilikädenjälkeä Suomessa ja koko
maailmassa. Skaalautuvilla ratkaisuilla
olemme kokoamme suurempi toimija
ilmaston lämpenemisen vastaisessa
taistelussa.
Tilaisuuden avaa Tampereen Kaupungin
pormestari Anna-Kaisa Ikonen.
Energiapäivässä aamupäivän teemana on
rakennettu ympäristö ja iltapäivällä
keskitytään liikenteen ratkaisuihin. Päivän
lopettaa keynotepuheenvuorot ST1:n
hallituksen puheenjohtajalta ja
merkittävältä energiavisionääriltä Mika
Anttoselta sekä kokoomuksen
eduskuntaryhmän puheenjohtajalta ja
ympäristövaliokunnan jäseneltä Kai
Mykkäseltä.

Energiapäivän järjestäjät:
Tampereen Nuorkauppakamari ja
JCI United yhteistyössä
Tapahtuman ajankohta:
Perjantai 22.4.2022
Paikka:
Hatanpään Valtatie 30, Tampere
Aamupäivän teema:
Rakennettu ympäristö ja teollisuus
Iltapäivän teema:
Liikenne

OHJELMA:

Varaa siis paikkasi Energiapäivään!
Osallistujilla on myös mahdollisuus tutustua
paikan päällä kaukolämmön tuottamiseen
palvelinkeskuksen hukkalämmöstä.
Ilmoittautumismahdollisuus kierroksille
avataan tapahtumaviikolla!

Alustava ohjelma 22.4.2022
09.30 - 09.50 Anna-Kaisa Ikonen
(Pormestari, Tampereen kaupunki)
09.50 - 10.10 Jussi Laitinen
(Toimitusjohtaja, Tampereen Sähkölaitos Oy)
10.10-10.40 Jarkko Kytömäki
(vLab Infrastructure Manager, Nokia Software)
10.40-11.10 Jussi Alilehto (Johtaja, Sweco)
11.10-12.15 Lounas
12.15-12.45 Tuomo Isokivijärvi
(StepOneTech, toimitusjohtaja)
12.45-13.00 Kahvitauko
13.00-14.00 Mika Anttonen
(Hallituksen puheenjohtaja, St1 Oy)
14.00-15.00 Kai Mykkänen
(Eduskuntaryhmän puheenjohtaja)
Järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin.

www.vuosikokous2022.fi

Vuosikokous 2022
Usein Kysytyt Kysymykset
Mikä?
Suomen Nuorkauppakamareiden Kansallinen Vuosikokous 2022
Ohjelma
Katso ohjelma www.vuosikokous2022.fi
Milloin?
Pe 22.4.2022 klo 10.00 - Su 24.4.2022 klo 12.00
Missä?
Kokous, koulutukset ja Tulojuhla:
Valtatie 30, Hatanpään Valtatie 30, 33100 Tampere
Gaala:
Nokia Arena, Sorinkatu 3, 33100 Tampere
Hotellit
Vuosikokouksen yhteistyökumppanihotellit:
- Courtyard by Marriott Tampere
- Solo Sokos Hotel Torni
- Original Sokos Hotel Villa
- Lapland Hotels Arena
- Lapland Hotels Tampere
Huom, majoitustarjoukset ovat päättyneet, tiedustelethan majoitusta suoraan
yhteistyökumppanihotelleista.
Liikkuminen
Bussit kulkevat non-stop kokoushotellien (Marriott, Lapland Tampere, Torni hotelli, Lapland Arena) ja kokouspaikan (Valtatie 30) välillä
perjantaina klo 16.00 - 21.30 ja 00.00 - 02.00 sekä lauantaina 08.00 - 16.30 välillä.
Gaalabussit lähtevät klo 17.00, 17.15, 17.30, 17.45, 18.00 ja 18.15 kiertäen järjestyksessä hotellit Lapland Tampere, Marriott ja Torni
hotelli.
Kartta
Katso kartta tästä: www.vuosikokous2022.fi
Rekisteröityminen
Rekisteröidy tästä: www.vuosikokous2022.fi
Rekisteröityminen sulkeutuu 17.4.2022 klo 23.59.
Tämän jälkeiset rekisteröitymiset erikseen www.vuosikokous2022.fi sivun ylhäällä olevan "Rekisteröidy" -painikkeen kautta.
Lisätietoa hinnasta ja sisällöstä löydät sivun alaosasta kohdasta "Hinnat" ja voit tiedustella rekisteröinnistä myös sähköpostitse
osoitteesta alexander.duray@jci.fi.
Hinnat
Hintaportaista jäljellä Late Bird -paketti.
Mahdollisuus rekisteröityä myös yksittäisiin osioihin erikseen.
Gaalan osalta huomioithan, että ruokavaliotoiveita ei voida tällä aikataululla lähellä tapahtumaa enää varmasti luvata toteuttaa
toivotulla tavalla.
Peruutus- ja muutosehdot
Maaliskuun aikana tehdyistä peruutuksista hyvitetään 50% hinnasta.
1.4.2022 alkaen peruutuksia ei korvata.
Kaikista muutoksista peritään 25€ käsittelymaksu.
Oheisohjelma
Katso oheisohjelma erikseen valikon Ohjelma -osiosta ja rekisteröidy oheisohjelmiin erikseen.
- Energiapäivä
- Maailman Parhaat Oluet
- Kuohuviinitasting
- Avec-ohjelma, pakopeli
Kampaamo- ja meikkauspalvelut
MAJ Beauty Lounge.
Muista varata aikasi etukäteen www.vuosikokous2022.fi sivulta löytyvän "Varaa aikasi" -linkin kautta.
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Vuosikokous 2022
Tiimi: Tampereen Nuorkauppakamari Ry
Erkko Mäenpää
Kokouspäällikkö
erkko.maenpaa@jci.fi
Heikki Wilen
Apulaiskokouspäällikkö
heikki.wilen@jci.fi
Joona Lähteenmäki
Markkinointi, kiertue
joona.lahteenmaki@jci.fi
Joona Forss
Markkinointi, some
joona.forss@jci.fi
Ari Myllyniemi
Ohjelma
ari.myllyniemi@jci.fi
Juho Tasanko
Myynti
Juho.tasanko@jci.fi
Alexander Duray
Talous
alexander.duray@jci.fi

Vuosikokous 2022
www.vuosikokous2022.fi
TNKK
www.tnkk.fi

Tampereen Nuorkauppakamari Ry on vuonna 1956 perustettu Suomen vanhin yhtäjaksoisesti
toiminut ja jäsenmäärältään yksi suurimmista nuorkauppakamareista. Nuorkauppakamaritoiminta luo puitteet itsensä kehittämiselle ja verkostoitumiselle niin paikallisesti, kansallisesti
kuin kansain-välisestikin. TNKK:n toiminta on palkittu kaksi kertaa maailman parhaan
nuorkauppakamarin tittelillä sekä kolme kertaa Euroopan parhaana. Useita projekteja on
palkittu vuosien varrella niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tavoitteenamme on ylläpitää
kansallista ja kansainvälistä nuorkauppakamariverkostoa, joka tarjoaa nuorille aikuisille
johtamiseen, kansainvälistymiseen, yrittäjyyteen ja sosiaalisen vastuun kasvattamiseen
liittyvää kokemusta ja osaamista. Jäsenistöllemme tarjoamme mahdollisuuden yhteisölliseen
ajanviettoon, osaamisen kasvattamiseen ja verkostoitumiseen.
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