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Nuorten foorumi 2018: Kohti unelmia 
 

Tervetuloa, Pieksämäen lukion nuoret, Etelä-Savon Nuorten foorumiin 
2018: Kohti unelmia!  
 
Kohti unelmia -teeman Nuorten foorumi 2018 on erityisesti Pieksämäen 
lukion opiskelijoille. Nuorten foorumi on yleensä tarkoitettu eteläsavolai-
sille nuorille (noin 13 – 29-vuotiaille) sekä nuorten parissa työskenteleville, 
esimerkiksi ohjaajille, opettajille, nuorisotyöntekijöille, hallintoväelle, yritys-
ten edustajille, järjestöille, viranomaisille.  
 

Aika  Torstaina 15.11.2018 kello 11:45—15:00 
 
Paikka  Pieksämäen lukio, Huvilakatu 31, 76130 Pieksämäki, puh. 044 7995 452, 

https://lukio.pieksamaki.fi/web  
  

Osallistumisesta 
 

Pieksämäen lukion I vuosikurssin opiskelijana pääset mukaan opettajasi 
tai ohjaajasi kanssa. Mukana on noin 60 opiskelijaa.  
 
Tilaisuuden kooste ja materiaalit sekä kuvat ovat myöhemmin verkossa 
sivulla https://peda.net/hankkeet/eejn/nuorisotakuu/1nf2kup.   
 
Osallistujat huolehtivat omista matkustus- ja ruokailukuluistaan. Tilaisuu-
dessa ei ole osallistumismaksua.  
 
Tilaisuudessa otetaan valokuvia ja videokuvaa, joita voidaan julkistaa ver-
kossa ja somessa nuorten asioiden yhteydessä järjestäjien ja sen kump-
paneiden toiminnasta asiallisesti viestimällä. Jos et halua kuvaan, ilmoitat-
han sen etukäteen opettajallesi viimeistään ma 12.11.2018. Opettajasi il-
moittaa silloin viimeistään tilaisuuden järjestäjälle asian.  
 
Nuorten foorumin sisällöstä ja järjestelyistä vastaa Etelä-Savon ELY 
kumppaneineen. Järjestäjinä nuorten kanssa ovat lisäksi Pieksämäen 
kaupunki, Työelämä 2020 ja Tyhy-verkostot Etelä-Savossa sekä niiden 
aktiivisia yritysverkostolaisia.  

 
Tavoitteet 

 
Tavoitteena on, että löydän innostuksen ja vahvistan intoani päästä 
opinnoissa, työssä ja yrittäjyysideoissani eteenpäin. Tilaisuuden jälkeen 
minulla on ideoita ja konkreettisia keinoja, joilla voin toteuttaa tulevaisuu-
den unelmiani. 

 

file://///ahpvsafs001.ahp.root/vanhattiedostot/ELY%20Etelä-Savo/TE-keskus/YO-yksikkö/ELO_Nuorisotakuu/Nuorten_foorumi/151018_Nuorten_foorumi_Pmaki/44%207995%20452
https://lukio.pieksamaki.fi/web
https://peda.net/hankkeet/eejn/nuorisotakuu/1nf2kup
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Ohjelma  Ohjelman sisältöön voi tulla pieniä muutoksia.  
 
11:45 Tapahtuman avaus ja alkuinfo: järjestäjät 

 Taiteesta ja kulttuurista poweria! 

 Alkulämmittely 
 

12:00 Toimitusjohtaja, CEO, Veera Lehmonen: — Cuckoo Workout  - Tää 
on mun juttu! 

   
12:30 She lives her dream, Lottie Saahko: Unelmat lentoon! 

 
  13:00 Kohti unelmia -työskentely 

 
13:30 Kahvitauko (Etelä-Savon ELY tarjoaa) 
 
13:40 Kohti unelmia -työskentely jatkuu 

 
14:30 Unelmien puu -loppukoontia 
 
15:00 Tapahtuma päättyy  

 Loppukiitokset tapahtumaan osallistujille, yhteistyökumppaneille ja  jär-
jestäjille  

 
 

 
Tervetuloa! 

 
 
 

Juha Pulliainen  Tuija Toivakainen 
Johtaja    Johtava asiantuntija 

 
 
 
Puheenvuoroista ja työskentelystä vastaavat 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Veera Lehmonen on Cuckoo Workout -työhyvinvointisovelluk-
sen perustaja ja toimitusjohtaja. Kohti unelmiaan hän on päässyt 
kuuntelemalla omaa sydäntään ja tekemällä rohkeita päätöksiä 
muiden epäilyistä huolimatta. Virheiden kautta oppien Veera työl-
listää nyt kahdeksan henkeä ja Cuckoo Workoutia käyttää        
12 000 ihmistä 15 eri maassa. Hän unelmoi Yhdysvaltoihin muut-
tamisesta ja Cuckoon laajentamisesta kansainvälisesti. Veeraa 
johdattaa ajatus "What would you do if you knew you could not 
fail" ja hän haluaa rohkaista nuoria eteenpäin omissa unelmis-
saan (www.cuckooworkout.com). 
 
 

 
 
 
 
   

http://www.cuckooworkout.com/
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Lotta-Sofia Saahko on mikkeliläinen yrittäjä, joka on toteuttanut 
unelmiaan Lontoossa saakka. Hän on digitaalisen viestinnän 
maisteri Vaasan yliopistosta ja toimii nyt toista vuotta sosiaalisen 
viestinnän strategistina. Työnsä ohella hän on opiskellut visuaa-
lista viestintää Lontoossa. Lotta kirjoittaa kansainvälisesti suosit-
tua She Lives Her Dream -blogia, jossa hän kannustaa nuoria to-
teuttamaan unelmiaan jakamalla omia onnistumisia sekä vas-
toinkäymisiä henkilökohtaisella tavalla. Lotta tulee kertomaan 
tärkeistä askelista unelmaportaikolla, opintojen tärkeydestä nyky-
maailmassa, yrittäjyydestä sekä omasta motivaatiostaan tavoi-
tella yhä korkeammalle. Lotta-Sofia Saahko (kansainvälinen etu-
nimi Lottie) on bloggari ja digimarkkinointikonsultti ja some-kon-
sultti! Sosiaalisessa mediassa: http://www.sheli-
vesherdream.com/fi.  
 
 
Leevi Kotilainen on etsivä nuorisotyöntekijä Pieksämäen nuori-
sotoimessa. Tällä hetkellä hän elää unelmaa, kun saa työsken-
nellä nuorten parissa. Leevi opiskeli nuoriso- ja vapaa-ajan oh-
jaajaksi ja sitten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa 
(XAMK) yhteisöpedagogiksi. Valmistumisen jälkeen hän teki ra-
kennussiivoojan hommia, kunnes sai etsivän nuorisotyöntekijän 
sijaisen töitä ja sen kautta nykyisen työn. Leeviä innostaa työssä 
kokoaikainen oppiminen, sillä joka päivä oppii uutta ja aina ei voi 
kaikkea tietää, vaan siitä voi aina ottaa selvää. Työssä innostaa 
nuorten oivallukset ja heidän saavutukset eli yhteisen työn kautta 
on saavutettu jotain. Leevi haaveilee nuorille paremmista palve-
luista ja tekee töitä sen vuoksi, jotta nuoret saisivat parhaan 
mahdollisen palvelun.  
 
 

Tarja Kyllönen on työyhteisövalmentaja ja HR asiantuntija 3K 
Savosta. Hän valmentaa asiakasyrityksiä esim. työhyvinvointiin, 
johtamiseen, tiimien kehittämiseen ja muutoksen hallintaan  
sekä tekee henkilöstöjohtamisen projekteja asiakkaille. Häntä in-
nostaa työssä ihmisten ja myös itsensä kehittäminen - kun voi 
omalta osaltaan tehdä pienin askelin piirun verran parempaa  
työelämää. Vuorovaikutus erilaisten asiakasryhmien kanssa on 
hurjan antoisaa. Tulevaisuuden haaveena on vielä jonain päi-
vänä valmentaa taidelähtöisiä menetelmiä yritysten henkilöstön  
kehittämisestä vastaaville sekä esimiehille. ”Ehkäpä minusta 
vielä joskus tulee taiteen ja luonnon hyvinvointivaikutusten evan-
gelista!” 
 
 
Susanna Kajander opettaa Pieksämäen lukiossa filosofiaa, psy-
kologiaa ja elämänkatsomustietoa. Häntä innostaa työssä nuo-
ret, joilta oppii jotain uutta joka päivä. Susannalle on tärkeää 
haastaa itseään ammatillisesti ja kehittyä niin opettajana kuin ih-
misenä.  
 
 

 
 
 
 

http://www.shelivesherdream.com/fi
http://www.shelivesherdream.com/fi
https://pictures.attention-ngn.com/portal/24/0/attendees/1488883492.0518_23.jpg
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Kristina Rajala on erityisasiantuntija. Hän kehittää Työterveys-
laitoksella Helsingissä pienten yritysten työterveyttä, -turvalli-
suutta ja työhyvinvointia (TTT) tutkimus- ja kehittämishank-
keissa. Hän on ollut myös kehittämässä ammattiin valmistuvien 
pientä TTT- koulutusta. Kristina pääsee työssään ideoimaan eri 
puolella Suomea olevien yritysten ja työelämätoimijoiden kanssa 
parempaa työelämää. Hän unelmoi työssään myös TTT-osaami-
sen parantamista yrittäjyyskoulutuksissa ja nähdä nuorten uskal-
luksen keskustella TTT-asioista työharjoitteluissa ja ensimmäi-
sissä työpaikoissa, jotta kaikilla työpaikoilla voitaisiin hyvin. 
 
 
Jukka-Pekka Keronen eli JP on yritysasiantuntija ProAgria 
Etelä-Savosta. Hän auttaa yrittäjiä suunnittelemaan, miten he 
voivat rakentaa unelmiansa käytännössä. Hän on myös itse ollut 
osa-aikaisena yrittäjänä työn ohessa ja rakentanut omaa unel-
maansa. JP uskoo, että ihmiset haluavat ympärilleen mieluum-
min kauniita kuin rumia asioita.  Siksi hän tekee vain kaunista. 
Hänen unelmansa on tehdä puistoista paikkoja, joissa on kiva 
olla, vähän niin kuin vanhaan hyvään aikaan. JP neuvoo kaikkia 
tekemään asioita enemmän yhdessä. ”Älä haudo unelmaasi kuo-
liaaksi vaan jaa se mieluummin ja saat itsekin todennäköisesti 
enemmän!” 
                               
 
Malla Laamanen on psykologi, joka työskentelee ammatinva-
linta- ja uraohjauksen parissa Etelä-Savon TE-toimistossa ja si-
ten saa olla mukana hahmottelemassa asiakkaidensa polkuja 
kohti ammatillisia unelmia. Mallan mielestä on tärkeää, että jokai-
sella olisi tilaa ja aikaa tavoitella omannäköistä elämää. Vaikka 
Mallan oma opiskelu-uran valinta oli aikoinaan vähän arpapeliä, 
hän on työuran aikana huomannut hakeutuneensa unelma-am-
mattiinsa, jossa saa tehdä merkityksellistä työtä ja hyödyntää 
omia vahvuuksiaan. Mallan tulevaisuuden toiveena on tehdä 
työstään vielä enemmän itsensä näköistä ja säilyttää työn ja 
muun elämän hyvä tasapaino. 
 
 
Tuija Toivakainen virkailee johtavana asiantuntijana Etelä-Sa-
von elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, mutta on mie-
leltään salayrittäjä. Kontaktit yrityksiin tulevat erityisesti luovilta 
aloilta ja työelämän laadun ja työhyvinvoinnin teemoista. Parasta 
työssä on se, kun saa jonkin luovan alan yrityksen tuupattua po-
lullaan eteenpäin! Hän unelmoi siitä, että Suomen työelämästä 
tulee Euroopan paras – ja lähellä jo ollaankin. Intoa saa pusket-
tua lempeästi vapaa-ajasta mutta myös työn sisällön laajuu-
desta. Ja muutokset tuntuvat jo ihan arkipäiväisiltä mutta silti lu-
pauksilta hyvästä tulevaisuudesta! 
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Etelä-Savo 

 
Pieksämäen lukiosta vastaavat ohjaajat 
 

 Ari Holkko 

 Susanna Kajander 

 Vesa Vahtermo 
 
Lisätietoja ja tilaisuuden vastuuhenkilö Etelä-Savon ELYssä 

 

Tuija Toivakainen 
Puh. +358 29 502 4220 

Sähköp. tuija.toivakainen@ely-keskus.fi  
nuorisotakuu.etela-savo@ely-keskus.fi       
Kehityspäällikkö 
 
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
https://peda.net/hankkeet/eejn 
Nuorisotakuu Etelä-Savo:  
https://www.facebook.com/nuorisotakuues?ref=hl 
 
Puh. vaihde +358 29 502 4000 

Kirjaamon sähköp. kirjaamo.etelä-savo@ely-keskus.fi 
 
Käyntios. Jääkärinkatu 14, Mikkeli  
Postios. PL 164, 50101 Mikkeli 
 
 

 
 

 
Jakelu Päivän tehtäviin osallistujat 

Yhteistyökumppanien edustajat 
Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY 
Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY 
ELO-johtoryhmä ja ELO-verkostot 
Työelämä 2020 ja Tyhy-verkostot Etelä-Savossa 
Mediajakelu 
 

 
 
 
 

 

mailto:tuija.toivakainen@ely-keskus.fi
mailto:nuorisotakuu.etela-savo@ely-keskus.fi
https://peda.net/hankkeet/eejn
https://www.facebook.com/nuorisotakuues?ref=hl
mailto:kirjaamo.etelä-savo@ely-keskus.fi
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