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Studentum Roadshow
Yhteenveto koulutuskiertueesta 2021–2022
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10 000 kilometriä halki Suomen

Roadshow’n 
projektikoordinaattori
Linda Leinonen

Jo kymmenennen kerran järjestetty Studentum Roadshow -kou-

lutuskiertue  starttasi  lokakuussa 2021 ja kiersi Suomea tammi-

kuun 2022 loppuun saakka. Neljän kuukauden aikana vierailimme 

40 lukiossa, yhdessä ammatillisessa oppilaitoksessa ja Haavi-kou-

lutusmessuilla. Juhlavuoden kunniaksi kiertuetta täydennettiin Di-

gi-Roadshow’lla, jolla pidimme valtakunnallisesti avoimia infotilai-

suuksia etäyhteydellä. 

Kiertueauto pääsi normaalisti matkaan ja tavoitimme kiertueen ai-

kana jatkokoulutuspaikkaa etsiviä nuoria ja aikuisia kattavasti ym-

päri maata. Studentum Roadshow 2021–2022 saatiin onnistunees-

ti päätökseen tammikuun lopussa, kun kiertueauto parkkeerattiin 

odottamaan ensi talvea ja seuraavaa kiertuetta. 

Roadshow’n lähettiläinä toimivat Elintarviketieteiden maisteri 

Susanna Saikkonen ja Kasvatustieteiden maisteri Anniina Kan-
gasjärvi. Tämä aurinkoinen ja neuvokas tehokaksikko ajoi Suomea 

ristiin rastiin noin kymmenen tuhannen kilometrin verran.

Yhteistyöoppilaitostemme brändi jäi ständillä vierailleiden mieleen 

roll-upissa ja julisteissa näkyneen logon, jaettujen esitteiden sekä 

sivustomme kautta. Lisäksi opiskelijoitaan vierailuille lähettäneet 

oppilaitokset saivat lisänäkyvyyttä oman edustajansa kautta sekä 

lukioilla järjestettyjen infotilaisuuksien että Digi-Roadshow -lähe-

tysten yhteydessä.

Tähän yhteenvetoon olemme koonneet koko kiertueen yksiin 

kansiin: näet vierailukohteet ja avainluvut sekä voit lukea lukioi-

den opinto-ohjaajien palautteita. 

Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin, mikäli mieleesi herää kysymyksiä 

tai kehitysehdotuksia. Yhdestoista Studentum Roadshow starttaa 

ensi lokakuussa, hyppää mukaan kyytiin!
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Roadshow lukuina

40 41

4
1 1

lukiota

uutta lukiota

ammatillinen oppilaitos digitaaliset messut

infotilaisuutta

etälähetystä
Osana Digi-Roadshow’ta pidimme kuusi 
livelähetystä. 

Osassa oppilaitoksia pidimme useamman 
infotilaisuuden.

Vierailimme yhteensä 40 lukiossa eri puolilla 
Suomea.

Vierailimme Kallaveden, Lammin, Merikosken ja 
Pyhäselän lukioissa.

Raseko ammattiopisto on pitkäaikainen 
Roadshow-vierailukohde.

Roadshow’n yhteistyökumppanit olivat 
mukana Haavi -digimessuilla, joilla vieraili yli 
3000 koulutusta etsivää.
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Kiitos yhteistyökumppaneillemme!

VAPAA
AKATEMIA
taide • tiede • teatteri Maanpuolustuskorkeakoulu

School of Governance, 
Law and Society
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Olen kokenut todellista 
merkityksellisyyttä 

vaikuttaessani nuorten 
koulutuspolkuun ja 

valintoihin elämässä.

Tää oli kyllä siistein 
juttu ikinä - huhhuh 

mikä reissu!

Roadshow-lähettiläät 
Susanna Saikkonen & Anniina Kangasjärvi
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Kiertueaikataulu

04.10.2021
05.10.2021
06.10.2021
07.10.2021
11.10.2021
12.10.2021
13.10.2021
14.10.2021
15.10.2021
20.10.2021
26.10.2021
27.10.2021
01.11.2021
02.11.2021
03.11.2021
04.11.2021
08.11.2021
09.11.2021
09.11.2021
10.11.2021
10.11.2021

Maunulan yhteiskoulun lukio, Helsinki
Vuosaaren lukio, Helsinki
Tuusulan lukio, Helsinki
Riihimäen lukio, Riihimäki
Oulun Lyseon lukio + Merikosken lukio, Oulu
Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio, Oulu
Limingan lukio, Liminka
Ounasvaaran lukio, Rovaniemi
Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi
Tiirismaan lukio, Lahti
Porkkalan lukio, Kirkkonummi
Lohjan yhteislyseon lukio, Lohja
Savonlinnan lyseon lukio, Savonlinna
Savonlinnan Taidelukio, Savonlinna
Varkauden lukio, Varkaus
Mikkelin lukio, Mikkeli
Sotungin lukio, Vantaa
Vihdin lukio, Vihti
Haavi – digitaaliset koulutusmessut
Haavi – digitaaliset koulutusmessut
Tapiolan lukio, Espoo

Päivä Vierailukohde
11.11.2021
15.11.2021
16.11.2021
17.11.2021
18.11.2021
19.11.2021
30.11.2021
01.12.2021
02.12.2021
07.12.2021
08.12.2021
09.12.2021
13.12.2021
14.12.2021
10.01.2022
11.01.2022
12.01.2022
13.01.2022
14.01.2022
24.01.2022
25.01.2022

Hämeenlinnan lyseon lukio, Hämeenlinna
Salon lukio, Salo
Rasekon ammattiopisto, Raisio
Raision lukio, Raisio
Kerttulin lukio, Turku
Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukio, Turku
Lammin lukio, Hämeenlinna
Kaurialan lukio, Hämeenlinna
Parolan lukio, Hattula
Kuninkaantien lukio, Espoo
Hyvinkään Sveitsin lukio, Hyvinkää
Sibelius-lukio, Helsinki
Helsingin kielilukio, Helsinki
Kotkan lyseon lukio, Kotka
Kajaanin lukio, Kajaani
Kallaveden lukio, Kuopio
Joensuun yhteiskoulun lukio, Joensuu
Pyhäselän lukio, Hammaslahti
Jyväskylän lyseon lukio, Jyväskylä
Haukilahden lukio, Espoo
Sipoon lukio, Sipoo

Päivä Vierailukohde

Roadshow vieraili seuraavilla paikkakunnilla:

Espoo, Helsinki, Hammaslahti, Hyvinkää, Hämeenlinna, 
Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kirkkonummi, Kotka, Kuopio, 
Lahti, Liminka, Lohja, Mikkeli, Oulu, Parola, Raisio, Riihimäki, 
Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Sipoo, Turku, Tuusula, Vantaa, 
Varkaus ja Vihti
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Roadshow 21–22

Infotilaisuudet

Opiskelijavieraat

30 vierailukohteessa pidimme ständin lisäksi 20–75 
minuutin mittaisen infotilaisuuden, jossa kerroim-

me opiskelijoille Roadshow’sta, studentum.fi:stä, yhteis-

työkumppaneistamme sekä Anniinan ja Susannan omis-

ta opiskelupoluista. Myös opiskelijavieraat pääsivät 

kertomaan omista opinnoistaan infotilaisuuksissa.

Kiertueen aikana pidimme yhteensä 41 infotilaisuut-
ta. Seitsemässä lukiossa pidimme enemmän kuin yhden 

infon. Yleisömäärät vaihtelivat vierailukohteen mukaan. 

Välillä tilaisuutta olivat kuuntelemassa kaikki lukion abit, 

välillä opoluokallinen ja joskus kymmenkunta kiinnostu-

nutta nuorta.

Roadshow-lähettiläiltä Anniinalta ja Susannalta infotilai-

suuksien pitäminen sujui luontevasti jo ensimmäisestä 

vierailusta lähtien. Heidän mielestään infotilaisuudet 

ovat arvokkaita, sillä lukiolaiset tulivat usein infojen jäl-

Yhteistyöoppilaitoksillamme oli mahdollisuus lähet-
tää omia opiskelijoitaan mukaan Roadshow-vierailuil-

le. Opiskelijavieraat kertoivat omista opiskelukokemuk-

sistaan, jakoivat oppilaitostensa esitteitä ja osallistuivat 

infotilaisuuksiin.

Studentum Roadshow’n mukana edusti tänä vuonna 

opiskelijavieraita seitsemästä eri yhteistyöoppilai-

keen ständille kyselemään lisää koulutusvaihtoehdoista.  

Anniinan ja Susannan aiemmat kokemukset rekrytoinnis-

ta ja mielenkiinto uraohjaukseen tekivät nuorten kans-

sa juttelemisesta antoisaa. Useassa lukiossa Anniina ja 

Susanna pääsivät pitämään kokonaisen opo-tunnin, 

joista he saivat opinto-ohjaajilta kiitosta.
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Näkyvyys digimessuilla

Näkyvyys materiaaleissa

Roadshow-yhteistyöoppilaitokset pääsivät mukaan mar-
raskuun Haavi-messuille, jossa jokaisella näytteillea-

settajalla oli oma ständi ja mahdollisuus pitää webinaa-

reja. Messuilla vieraili noin 3000 kiinnostunutta kävijää.

Roadshow-kumppanuuteen sisältyi näkyvyys rollupissa, 

infotilaisuuksien esityksissä, studentum.fi:n Instagramis-

sa sekä studentum.fi:n Roadshow-materiaalipankissa.

toksesta 12 vierailukohteessa. Opiskelijavieraita oli mu-

kana vähemmän kuin 2019–2020 kiertueella, mikä selit-

tyy pandemia-ajan poikkeuksellisilla olosuhteilla.

2021–2022 Roadshow’lla opiskelijavieraat pääsivät vai-

kuttamaan myös Digi-Roadshow -lähetyksissä. Di-

gi-Roadshow’lle osallistui viisi opiskelijaa kolmelta kier-

tueen yhteistyökumppanilta. Osa opiskelijavieraista 

osallistui useampaan Digi-Roadshow -lähetykseen.

Opiskelijavieraat jakoivat tietoa omasta oppilaitokses-

taan ja opinnoistaan reippaasti ja inspiroivasti. Oman 

oppilaitoksen logolla varustetut vaatteet, opiskelijauni-

vormu tai haalarit herättivät nuorten huomion ja mielen-

kiinnon.

Anniinan ja Susannan mukaan opiskelijavieraat ovat 
loistava lisä Roadshow’lla, sillä opiskelijavieraat vetivät 

puoleensa kiinnostuneita nuoria. Myös opinto-ohjaajat 

olivat mielissään opiskelijavieraista, sillä vieraiden käymi-

sestä lukioilla on ollut taukoa. 

Opinto-ohjaajat olivat oikein tyytyväisiä siihen, että lukio-

laiset kuulivat monipuolisesti kaikenlaisista opintopoluis-

ta eri oppilaitosten opiskelijoilta.
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Digi-Roadshow
Täydensimme juhlavuoden kiertuetta Digi-Roadshow’lla, 
jotta voisimme mahdollistaa osallistumisen myös niille 
nuorille, joiden oppilaitoksissa emme kiertueen 
aikana ehdi vierailla.
Järjestimme kuusi etälähetystä kolmena eri päivänä 
marras-, joulu- ja tammikuussa. Lähetyksissä oli mukana 
sekä opoja että nuoria.

Lähetimme kaikille ilmoittautuneille myös tallenteen 
etälähetyksistä.

Lisäksi lähetimme tallenteet niille kiinnostuineille, joiden 
kalentereihin livelähetykset eivät mahtuneet.

Lähetykset toteutettiin Zoomin kautta.

Osa lukiolaisista osallistui koululta opon johdolla, osa 
omilta koneilta kotoa käsin.

Esityksen aikana lukiolaiset saattoivat osallistua ja 
vastata omilla puhelimillaan Mentimeter-ohjelman 
kautta tehtyihin kysymyksiin ja äänestyksiin.

Alustat ja osallistuminen

He saattoivat myös lähettää lähettiläille kysymyksiä  
Mentimeterin kautta esityksen aikana tai sen lopussa.
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Opojen sanomaa

Palautetta nuoriltamme: “Oli kiva kun esittelijät kertoivat omista 
opiskeluistaan ja urapoluistaan aika yksityiskohtaisesti. He kertoivat 
myös opiskelijaelämästä tarkemmin ja näyttivät myös kuvia 
opiskeluajoiltaan.” “Oikisopiskelija toi myös esille, kuinka vaikeaa 
voi olla päästä johonkin kouluun ja tätä kautta kerrottiin paljon 
valmentavista kursseista.” “Kokonaisuutena esitys oli hyvä ja erilainen 
kuin muut alaesittelyt. Sai kuulla paljon kokemuksia.” “Mielestäni 
tilaisuus oli hyvin tiivistetty ja silti kattava. Sain itsevarmuutta omiin 
tulevaisuuden suunnitelmiin heidän tarinoidensa kautta. Esitys 
pysyi mielenkiintoisena ja siitä sai jonkin verran lisää tietoa eri 
oppilaitoksista sekä aloista. En koe, että mitään pitäisi muuttaa.”

Kaipaisin näiden kouluesittelyjen 
sisältöihin ehkä vielä enemmän 
nostoja. Olisiko mahdollista saada 
videoita myös muista kuin lentäjä- ja 
sotakorkeakoulusta? 

Tämä on kiva juttu aina 
syksyisin lukiollamme ja 
oppituntiesittelyt toimivat 
oikein hyvin abeille.

Kiitos teille, on kiva että 
koululla tapahtuu tällaista!

Ammatinvalintatesti tuntui 
hyvältä ohjelmalta ständillä.

Kiitos että järjestätte 
ja käytte meillä! :)

Hienoa, että tällainen kiertue 
ylipäätään järjestetään ja sitä 
tarjotaan tänne Itä-Suomeenkin. Sopii 
oikein hyvin OP02-kurssin ohjelmaan.
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Opojen palaute

Miten vierailun käytännön järjestelyt 
(yhteydenotto ja vierailusta sopiminen, 
saapuminen paikalle, vierailun kulku ja 
lopetus) oli mielestäsi hoidettu?

Hyvin: 100 %
Kohtalaisesti: 0 %
Huonosti: 0 %

Toimiva: 89 %
Kohtalainen: 11%
Heikko: 0 %

Kyllä: 93 %
Ehkä: 7 %
Ei: 0 %

Koitko vierailun hyödylliseksi 
opiskelijoillenne?

Kuinka toimiva ständi mielestäsi oli? Jos Studentum Roadshow järjestetään 
ensi vuonna, olemmeko tervetulleita 
silloin uudelleen?

Kyllä: 100 %
Ei: 0 %



Opojen palaute

Kuinka tuttu studentum.fi oli sinulle 
ennestään?

Minkälaisina koit Studentumin edustajat, 
Anniinan ja Susannan?

Hyvin tuttu, käytän studentum.fi:tä työssäni: 74 %
Olen kuullut studentum.fi:stä aiemmin: 22 %
Ei ollut tuttu entuudestaan: 4 %

“Oli todella hyvä, että heillä oli monipolvinen uratarina kerrottavanaan, ja esitys oli mielenkiintoinen ja hyvin vedetty.”

“Olivat tosi luontevia esityksissään. Puhuivat selkeästi ja kohderyhmä otettiin hyvin huomioon.”

“Anniinan ja Susannan omat tarinat olivat tosi mielenkiintoisia ja inspiroivia. Uskon, että ne loivat nuorille myös luottoa 
siihen, että oma ala voi löytyä monien mutkien kautta. Anniina ja Susanna olivat hyviä esiintyjiä, helposti lähestyttäviä ja 
ammattitaitoisia.”

“Hektisestä päivästä huolimatta ehdittiin vaihtaa ajatuksia ja heillähän on monipuoliset koulutus- ja työurataustat, mistä 
ammentaa.”
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Anniina ja Susanna 
olivat hyviä esiintyjiä, 

helposti lähestyttäviä ja 
ammattitaitoisia.



Opojen palaute

Jos koulullanne järjestettiin infotilaisuus, 
mitä mieltä olit siitä?
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Koronan jälkeen tosi kiva saada 
vieraita paikanpäälle, pidin kovasti 

Studentumin vierailusta ja meillä oli 
iso joukko nuoria kuuntelemassa.

“Info oli oikein hyvä ja sopivan mittainen, noin tunti. Hyvät omat tarinat ja sopivasti monipuolisia vaihtoehtoja.”

“Ne menivät hienosti ja olivat kiinnostavia. Kiitos!”

“Selkeä ja mielenkiintoinen, hyvää tietoa opiskelijoillemme.”

“Meillä oli tosi vähän aikaa ja tytöt puhuivat nopsasti, mutta järkevästi!”

“Koronan jälkeen tosi kiva saada vieraita paikanpäälle, pidin kovasti Studentumin vierailusta ja meillä oli iso joukko nuoria 
kuuntelemassa.”

“Infotilaisuus järjestettiin Teams-yhteydellä luokkiin kaikille opiskelijoille, jolla sillä hetkellä oli tunti. Valitettavasti en itse 
päässyt kuulemaan infoa, mutta kuulin siitä jälkeenpäin hyvää palautetta.”

“Pidin sitä informatiivisena, vaikka itse koulutusohjelmista siinä kerrottiin melko niukasti. Toki aikaakin oli vain puoli tuntia, 
ja esiteltäviä opinahjoja monta.”

“Infotilaisuudet olivat todella hyviä ja informatiivisia, oli kiva, että esittelijät kertoivat omista koulutus- ja uravalinnoistaan.”



Opojen palaute

Jos koulullanne oli mukana opiskelijavieraita eri 
oppilaitoksista, mitä mieltä olit heidän läsnäolostaan?

“Maanpuolustuskorkeakoulun esittely oli hyvä ja informatiivinen.”

“MPKK:n opiskelijat tapasivat alasta kiinnostuneet abien 
pienryhmän ja tapaaminen oli hyödyllinen.”

“Esittelijä oli todella kiva ja kertoi kivasti ja kiinnostavasti omasta 
opiskelupolustaan.”

“Opiskelijavieraat olivat tosi hyviä ja heidän läsnäolonsa toi 
lisäarvoa infoon.”

“Oli hyvä lisä.”

“MPKK - toi lisäarvoa.”
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Roadshow 22–23

Seuraava kiertue on järjestyksessään yhdestoista Stu-
dentum Roadshow. Seuraavan kiertueen suunnitelmat 
ovat paraikaa työn alla. 

Neljä kuukautta kestävän Studentum Roadshow’n aikana 
jalkaudumme tuttuun tapaan kahden Roads-
how-lähettilään voimin noin 45 lukioon, 2–3 varus-
kuntaan sekä 2–3 koulutusmessuille ympäri maan.

Kiertueen tarkoituksena on auttaa lukiolaisia sekä muita 
kiertueella kohdattavia nuoria ja aikuisia löytämään tietoa 
eri opiskeluvaihtoehdoista ja urapoluista sekä kiertue-
kumppaneiden tarjonnasta.

Seuraava Roadshow starttaa lokakuussa 2022, ja 
jatkuu tammikuun 2023 loppuun saakka.

Lukuvuoden 2022–2023 kiertueelle otamme mukaan 
20 yhteistyökumppania, joista lähtökohtaisesti 
mukaan pääsee kahdeksan korkeakoulua, viisi kan-
sanopistoa, kolme ammatillista oppilaitosta ja neljä 
koulutusalan toimijaa (esim. liitot, valmennuskurssi-
järjestäjät).

Nähdäänkö teidät mukana kiertueella?

Kiertueen toteutustapa vahvistuu helmikuun 2022 aikana.



Näin yhteistyöoppilaitokset näkyvät 
kiertueella:

• Logonäkyvyys Roadshow-roll-upissa

• Näkyvyys studentum.fi:n Roadshow-osiossa

• Näkvyys infotilaisuuksissa

• Somenäkyvyys

• Esitteiden jakaminen vierailuilla opiskelijoille ja 
opinto-ohjaajille

• Muun markkinointimateriaalin jakaminen

• Oppilaitoksesta kertominen sivuston ja 
esitteiden kautta

• Opiskelijavieraiden lähettäminen vierailuille

*kiertuepaketti vahvistuu helmikuun 2022 aikana.

Kerromme mielellämme lisää!

Mukaan kiertueelle?

Antti Röyttä
Key Account Manager
antti.roytta@studentum.fi
040 162 8606

Laura Borseti
Senior Account Manager
laura.borseti@studentum.fi
050 575 4545


