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Etelä-Savo 

 
 
Cristina Pyykkönen: —Löysin suuntani kohti 
unelma-ammattia. Tahdon työskennellä ihmis-
ten parissa ja ratkaista tulevaisuuden ongelmia 
päästen samalla myös esiintymään. Löysin 
ammatin, missä pääsen lähelle unelmiani: pal-
velumuotoilun. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anton Hokka, SAMIedun opiskelija, 4H-yrit-
täjä räppää eikä välitä siitä, jos joku ei tykkää 
hänen jutuistaan. —Ei haittaa. Pitää tehdä sitä, 
mistä itse tykkää ja haaveilla isoja juttua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lotta-Sofia Saahko elää unelmaansa. Nuo-
rella naisella on takana kaksi korkeakoulututki-
musta ja johtajarooli, mutta nyt hän elää Lon-
toossa ja opiskelee Iso-Britannian parhaassa 
näyttelijäkoulussa näyttelijäksi. Lotalla on You-
Tubessa ja Instagramissa yhteensä yli 30 000 
seuraaja, joita hän rohkaisee päivittäisillä pos-
tauksilla toteuttamaan unelmiaan. Hän tulee 
kertomaan meille tarinansa sekä siitä, miten 
unelmat toteutuvat oikealla asenteella!  
 
 
 

 
 
Niko Rautiainen on 17-vuotias puualan opis-
kelija, jonka käsissä kataja taipuu moneksi. Ni-
kon puutyö Ny on pyörinyt tammikuusta 2018 
lähtien ja Niko on ehtinyt edustaa SAMIedua jo 
NY-semifinaalissakin Mikkelissä. Nikon 
asenne ”kyllähän se käy” on kuin tehty yrittä-
jyyteen.  
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Elina Loukes: —Sanoja, jotka kuvaavat minua 
yrittäjänä: luovuus, hulluus ja rohkeus! 
 

 
 
Tarja Kyllönen on työyhteisövalmentaja ja HR 
asiantuntija 3K Savosta. Hän valmentaa asia-
kasyrityksiä esim. työhyvinvointiin, johtami-
seen, tiimien kehittämiseen ja muutoksen hal-
lintaan sekä tekee henkilöstöjohtamisen pro-
jekteja asiakkaille. Häntä innostaa työssä ih-
misten 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 jo-
nain päivänä valmentaa taidelähtöisiä mene-
telmiä yritysten henkilöstön kehittämisestä 
vastaaville sekä esimiehille. —Ehkäpä minusta 
vielä joskus tulee taiteen ja luonnon hyvinvoin-
tivaikutusten evangelista! 
 
 
 

 
 
Merja Juuti-Kohonen: —Unelmoi - on paljon 
asioita, joihin voi itsekin vaikuttaa! 
 
 
 

 
Johanna Koponen: —Oikeudenmukainen, 
kunnianhimoinen ja yrittäjyyttä arvostava työ-
elämä on mun juttu. Luotsaan eteenpäin 
Roihu-hanketta mun mahtavan tiimin kera. 
Roihu innostaa yrittäjyyteen, ja on suuri kunnia 
olla mukana luomassa uusia kasvutarinoita. 
Yrittäjyys on pop! www.xamk.fi/roihu     
 

 
Tuire Pervilä on ROIHU-hankkeen projekti-
koordinaattori ja innovatiivisuuden mestari ja 
synnyttää ajatuksia ja ideoita! Mikään ei ole 
mahdotonta -asennetta tarvitaan, jotta saa-
daan luotua uutta. 

 

Karoliina Helander: —Aitous, avarakatsei-
suus ja sydämen sivistys ovat työelämässä 
yhä suuremmassa roolissa. Ole rohkeasti juuri 
mitä olet – ja uskalla astua myös vaikeilta tun-
tuville poluille! 
 

 
Tuija Toivakainen on mieleltään salayrittäjä. 
—Unelmoin siitä, että Suomen  
työelämästä tulee Euroopan paras.  
 
 

http://www.xamk.fi/roihu
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