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Etelä-Savon kauppakamarin ja Etelä-Savon Yrittäjien keskustelutilaisuus 11.3.2013 Mikpolissa: 
Ajankohtais- ja kehittämistilaisuus koulutuksen ja nuorten tulevaisuudesta 

Elämä on peliä – opintoja ja työtä vuorotellen 

Tervetuloa jatkamaan keskustelua nuorisotakuusta Etelä-Savon kauppa-
kamarin ja Etelä-Savon Yrittäjien tilaisuuden 11.3.2013 jatkoksi! Tilaisuus 
on myös osa Digitaalista kaupunkiseikkailua 2. – 7.9.2013 ja päivän ta-
pahtumarasti.  
 

Aika  Tiistaina 3.9.2013 kello 11:15 – 16, ruokailu kello 11:15 – 11:50,  
varsinainen ohjelma kello 12:00 – 16  

 
Paikka   

Mikkelin ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, PL 181, 50101 Mikkeli, 

Kampussali A (A-rakennus) 

Omakustanteinen ruokailu ennen varsinaista ohjelmaa Mikkelin ammatti-

korkeakoulun ravintola Tallissa, os. Patteristonkatu 2, 50101 Mikkeli 

Ilmoittautuminen verkossa 
 

Tilaisuuteen ilmoittaudutaan verkkosivulta: www.ely-keskus.fi/etela-savo -
> Tapahtumat ja koulutukset (Aluevalinta: Etelä-Savo). Paikkaan mahtuu 
noin 200 henkeä, joten mikäli tilaisuuteen on tulossa tätä enemmän, osal-
listujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.   
Osallistujat huolehtivat omista matkustus- ja ruokailukuluistaan. Ruokai-
luun osallistumisesta pyydetään mainitsemaan ilmoittautumisen yhteydes-
sä tilavarauksen vuoksi.  
 

http://www.ely-keskus.fi/etela-savo
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Digivälineet mukaan! 
 
Tilaisuus on Digitaalisen kaupunkiseikkailun 2. – 7.9.2013 yksi rastitehtä-
vä nuorille. Siinä on mahdollista paitsi keskustella läsnä niin myös tietoko-
neen, tabletin tai älypuhelimen avulla osallistua keskusteluun, kommentoi-
da ja antaa äänensä asioille. Ota siis mukaan oma kone.  
 
Tilaisuus tallennetaan ja sitä voi katsoa myöhemmin koosteena Etelä-
Savon ELY-keskuksen verkkosivuilta. Tilaisuus piirretään visuaaliseksi ta-
rinaksi. Tilaisuuden kooste ja materiaalit ovat myöhemmin verkossa sivulla 
www.ely-keskus.fi/etela-savo > Alueen tila ja näkymät > Nuorisotakuun 
seuranta.  
 

Yhteistyökumppanit  
 

Etelä-Savon kauppakamari, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Yrit-
täjät, Itä-Suomen AVI, Kalevankankaan koulu, Mikkelin ammattikorkea-
koulu, Mikkelin kaupunki, Observis Oy, OiOi Collective Oy, Otavan opisto 

 
Tavoitteet 

 
Tavoitteena on suunnitella ja aukaista koulutuksen ja työn vuorottelun kei-
noja, joilla varmistetaan pitkäaikaisesti nuoren polku opinnoissa eteenpäin 
ja työhön. Tällä voidaan luoda yhteistä käsitystä siitä, millainen koulutuk-
sen tulevaisuus voi olla esimerkiksi vuonna 2030. Tavoitteena on samalla 
tehdä eteläsavolaista nuorisotakuun strategiaa ja toimia koulutuksen ja 
työelämän siltana.  
 
Tilaisuuden tavoitteena on syventää koulutuskeskustelua nuorten asioista 
11.3.2013 järjestettyyn tilaisuuteen Mikkelin Mikpolissa pohtimalla sitä, 
millaisen koulutuskokonaisuuden tai koulutusmallin luomme maakuntaan 
tukemaan nuoria opintoihin ja töihin niin, että opiskelu vuorottelee kouluis-
sa ja työpaikoissa alakoulusta alkaen. Tuolloin todettiin, että esimerkiksi 
neuvolaiästä, perusopetuksesta ja lukion ajan opinnoista haluttiin tietää li-
sää mahdollisuuksia, kuinka ehkäistä nuoren pulmia ajoissa ja miten ottaa 
riittävän varhaisesti koulutuksessa huomioon erilaiset tilanteet, jotka voisi-
vat estää nuoren pääsyä onnistuneisiin koulutus- ja työpolkuihin. Haluttiin 
lisää asiantuntemusta valottamaan uusia ja suunnitteilla olevia kaikkien 
kouluasteiden koulutuksen menetelmiä ja kokeiluja, joilla voidaan varmis-
taa nuorten mahdollisuudet työhön ja jatko-opintoihin. 
 

Ohjelma 
 

Ohjelman tarkempaan aikatauluun voi tulla pieniä muutoksia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ely-keskus.fi/etela-savo
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11:15 – 11:50 Mahdollisuus ruokailuun Mikkelin ammattikorkeakoulun 
Tallissa 

 
  Puheenjohtajat   

 Vesa Raasumaa, rehtori, Mikkelin kaupunki, Kalevankankaan kou-
lu 

 Ville Venäläinen, Otavan opisto 

 Sami Kämppi, Digital media professional, OiOi Collective Oy 
 
 
Tiina Hoskari, graafinen fasilitoija, Kuvitellen  

 
12:00 Avaus  

 Merja Auvinen, puheenjohtaja, Etelä-Savon kauppakamari 

 Heikki Tynkkynen, puheenjohtaja, Etelä-Savon Yrittäjät 

 Tea Raatikainen, yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY 
 
12:10 Mikkelin poikateatteri  
 
12:25 Elämä on peliä 

 Ville Venäläinen, Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutukses-
sa -hankkeen koordinaattori, Otavan opisto 

 
12:35 Paneelikeskustelu, joka perustuu viidelle tulevaisuusväitteelle 
 
Puheenjohtajat ja avustajat (mainitaan kutsun lopussa) 
Panelistit  

 Heikki Koponen, opettaja, Otavan opisto 

 Perusopetuksen oppilaat, Kalevankankaan koulu 

 Hannu Huotelin, opinto-ohjaaja, Mikkelin lukio, Mikkelin kaupunki 

 Jenni Tiusanen, puheenjohtaja, Mikkelin kaupungin nuorisoval-
tuusto 

 Hannu Fyhr, palvelupäällikkö, aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut, 
SAMI 

 Pertti Karhunen, oppisopimuspäällikkö, Esedu, oppisopimuspalve-
lut 

 MAMK:n edustaja  

 Sinikka Pöllänen, professori, Itä-Suomen yliopisto 

 Merja Auvinen, varatoimitusjohtaja, Suur-Savon osuuspankki 

 Seppo Vartiainen, toimitusjohtaja, Jeven Oy 

 Pauliina Viitamies, kansanedustaja; filosofian maisteri, historian-
opettaja 

 
Väitteet 
 

1. On toivottavaa, että koulutusjärjestelmässämme on 
muuttunut peruskoulutus, joka sisältää peruskoulun li-
säksi nykyistä vastaavan toisen asteen tutkinnon, 12-
vuotiseksi vuonna 2035 takaamaan jokaiselle nuorelle 
polun töihin ja jatko-opintoihin. 

 
2. Todennäköisesti pelkästä ainejakoisesta opetuksesta on 

luovuttu kaikilla koulutuksen asteilla vuonna 2030. 
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3. Toivon, että oppiminen on järjestetty vuonna 2030 mo-
nialaisissa työryppäissä yhdessä esimerkiksi yritysten, 
vanhempien, isovanhempien, eri-ikäisten ihmisten, järjes-
töjen sekä oppijoiden ja opettajien kanssa.  

 
4. On hyvin todennäköistä, että Etelä-Savosta ei löydy yh-

tään marginaaliin jätettyä nuorta vuonna 2030. 
 
5. On hyvin toivottavaa, että vuonna 2030 pelipedagogiikka 

on osa päivittäistä oppimista kaikissa koulutusasteissa, 
sillä esimerkiksi pelkästään verkkopelien ja -pelaamisen 
keinoin voi suorittaa peruskoulutuksen ja sen jälkeiset 
tutkinnot näyttöinä. 

 
13:30 – 13:50 Kahvitauko 
 
13:50 Paneelikeskustelu jatkuu  
 
14:40 Nuoret ja syrjäytyminen Itä-Suomessa -raportin ja Itä-Suomen nuo-
risopuntarin julkistus, Pekka Penttinen, yliopettaja, Mikkelin ammattikor-
keakoulu  

 Ks. http://publications.theseus.fi/handle/10024/55484 ja 
http://publications.theseus.fi/handle/10024/63282  

 
15:00 Elämä on peliä 

 Heikki Koponen, opettaja, ja Samuli Turunen, pelipedagogi, Ota-
van opisto 

 Jukka Selin, yliopettaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu 

 Tommi Kainulainen, CEO, Observis Oy 

 Sami Kämppi, Digital media professional, OiOi Collective Oy 
 

15:50 Päivän anti ja päätös sekä palaute verkossa 

 Puheenjohtajat 
 
 
 
Tervetuloa! 

 
 
 

Tea Raatikainen  Tuija Toivakainen 
TYO-yksikön päällikkö  Kehityspäällikkö 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://publications.theseus.fi/handle/10024/55484
http://publications.theseus.fi/handle/10024/63282
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Avustajat  
 

Sari Halonen, asiantuntija, Etelä-Savon ELY 
Hanna Kautiainen, ennakointiasiantuntija, Etelä-Savon ELY 
Johanna Koponen, projektipäällikkö, Etelä-Savon ELY 
Anne Matilainen, ympäristöasiantuntija, Etelä-Savon ELY 
Päivi Munter, suunnittelija, Etelä-Savon ELY  
Kaija Siikavirta, rahoitusasiantuntija, Etelä-Savon ELY 
Pekka Sillanpää, kehityspäällikkö, Etelä-Savon ELY 
Katriina Säisä, asiantuntija, Etelä-Savon ELY 
Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija, Etelä-Savon ELY 
Tuija Toivakainen, kehityspäällikkö, Etelä-Savon ELY 
Teemu Tuovinen, ympäristöinsinööri, Etelä-Savon ELY  
Ville Pekkanen, markkinointiassistentti, Mikkelin kaupunki 

 
Lisätietoja ja tilaisuuden vastuuhenkilö 

 
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 

www.ely-keskus.fi/etela-savo > Alueen tila ja näkymät > Nuorisotakuun 

seuranta 
Puh. vaihde +358 29 502 4000 

Kirjaamon sähköp. kirjaamo.etelä-savo@ely-keskus.fi 
 
Käyntios. Jääkärinkatu 14, Mikkeli  
Postios. PL 164, 50101 Mikkeli 
 
Katso kampanjaamme Nuori duuniin! 
www.lansi-savo.fi > Teemat > Nuori duuniin! 
 
Digitaalinen kaupunkiseikkailu 2. - 7.9.2013 nyt Facebookissa: 
https://www.facebook.com/DigitaalinenKaupunkiseikkailu  
 

Valtakunnalliset nuorisotakuun sivut: www.nuorisotakuu.fi    
 

 
 

 
Kysely nuorille: Nuorten maakunta – vastaa kyselyyn ja vaikuta tulevaisuuteesi! 
 

Seuraavaa Etelä-Savon maakuntaliiton ja ELY-keskuksen kyselyä kannat-
taa välittää nuorille: 
 
Mitä Etelä-Savo Sinulle tarjoaa? Työ, harrastukset, kaverit – mihin suun-
taan ne Sinua vetävät vai auttavatko pysymään kotiseudulla?  
 
Etelä-Savon maakuntaliitto ja ELY-keskus haluavat kuulla ajatuksiasi näis-
tä asioista. Nuorten ajatuksia kerätään lähikuukausien aikana monin ta-

mailto:tuija.toivakainen@ely-keskus.fi
mailto:nuorisotakuu.etela-savo@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/etela-savo
mailto:kirjaamo.etelä-savo@ely-keskus.fi
http://www.nuorisotakuu.fi/
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voin, mm. tällä nettikyselyllä. Teidän äänenne ja ajatuksenne entistä pa-
remmasta huomispäivästä tuodaan esiin maakuntaliiton yhdessä alueen 
toimijoiden kanssa laatimassa maakuntaohjelmassa. Kyselyyn vastaat ni-
mettömänä eikä tietoja käytetä vastaajakohtaisesti, vaan ne kootaan suu-
remmista ryhmistä. Kyselyyn pääset osoitteessa 
http://www.esavo.fi/fi/page/46?newsitem=354. Kyselyyn pääsee myös 
Nuori duuniin! -sivulta: http://www.lansi-savo.fi/teemat/nuori-duuniin.   

   

 
Jakelu Päivän tehtäviin osallistujat 

Yhteistyökumppanien edustajat 
Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY 
Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY 
Erillisen jakelun mukaan sivistystoimen henkilöstö 
 

 
Tiedoksi Etelä-Savon kansanedustajat 

Silvia Modig 
 

http://www.esavo.fi/fi/page/46?newsitem=354
http://www.lansi-savo.fi/teemat/nuori-duuniin

