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Mikä on InnoDay?
InnoDay on ainutlaatuinen, maail-

man suurin nuorten joukkoinnovoin-

titapahtuma!

11.5.2016 Hartwall Arena täyttyy ja 

paikalle saapuu yli 10 000 nuorta!

InnoDay- tapahtumassa valmen-

netaan työelämässä keskeisiin 

taitoihin ideointi- ja innovointitai-

toihin aina ideasta kaupalliseksi 

tuotteeksi sekä esitellään nuoria 

menestyviä innovaattoreita sekä 

yritysjohtajia.

Hartwall Arenan toinen kerros on 

täynnä valmennuspisteitä, joissa 

tapahtuu koko päivän!

Päivä on täynnä erilaisia tapah-

tumia, ohjelmaa ja valmennusta 

liittyen yrittämiseen, bisnekseen, 

myynti- ja esiintymistaitoihin – 

tämän päivän ja tulevaisuuden 

menestyksen avaintekijöihin.

Tapahtuma huipentuu uuteen Hjallis 

Business Kampukseen, jossa 

nuoret ja Hjallis Harkimo haastavat 

toisensa ja paras nuorten bisne-

sidea palkitaan.

Luvassa paneelikeskusteluja 

johtamisesta, yrittämisestä, 

yllätysesiintyjiä viihdemaailman 

huipulta ja kansainvälinen key-

note- puhuja. Tuomme esiin nuoria 

menestyjiä, he kertovat tarinansa 

ja matkansa ideasta menestykseen 

ja näin inspiroivat ja kannustavat 

muitakin nuoria omien unelmien 

toteuttamiseen.



Miksi innoday?
Oppilaitos voi tarjota opiskelijoille 
uudenlaisen kokemuksen ja taitoja, 
joita on mahdoton oppia koulussa. 
Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus 
päästä paikan päällä todistamaan 
aivan uudenlaista tapahtumaa.

Opiskelija saa valmennusta ideoinni-
sta, innovoinnista sekä niiden kehit-
tämisestä ja myymisestä. Samalla 
hän oppii tärkeitä työelämäntaitoja 
kuten pitchausta ja videocv:n teon. 
Neuvomme myös miten perustaa oma 
yritys sekä tuomme työllistymismah-
dollisuuksia lähemmäs opiskelijoita 
mm. kohtauttamalla heitä yritysten 
edustajien kanssa. Digitaallisuutta 
korostetaan ja esiintyjät on kutsuttu 
nuoria miettien, jotta he motivoisivat 
mahdollisimman hyvin kohderyhmää. 

Miten osallistun: 
- tapahtuma on nuorille ja oppilaitok-
sille ilmainen
- Oppilaitos voi osallistua pienellä ry-
hmällä tai vaikka koko koulun voimin.

- Jos oppitaitos ei pysty/ehdi itse 
tulla tapahtumaan, se voi myös 
vain myöntää opiskelijoille mah-
dollisuuden luvallisiin poissaoloihin, 
jolloin opiskelija voi suorittaa todis-
tuksen paikanpäällä olostaan esime-
rkiksi “leimapassilla”

- Oppilaitos voi Ilmottau-
tua laittamalla sähköpostia                                  
jonna.auvinen@innokampus.fi ja 
yksittäiset opiskelijat Innodayn netti-
sivujen kautta.

- Oppilaitoksen ilmottautuessa 
sen on hyvä ilmoittaa osallistuvien 
opiskelijoiden suunnittainen luku-
määrä. 

- Jos oppilaitoksella on epäselvy-
yksiä tapahtumasta tai ongelmia 
innostaa opiskelijoita, voimme tulla 
järjestämään infotilaisuuden oppilai-
tokselle muutaman hengen voimin.

Käytännön järjestelyt:

- tapahtuma on nuorille ja oppilaitoksille ilmainen, alkaa klo 
10 ja loppuu klo 17

- Innokampus ei suoraan tarjoa matkoja tai ruokia

- VR Innokampuksen yhteistyökumppanina järjestää Inno-
junat, jotka tulevat aamusta Hartwalille. Hinnat menevät 
normaalien opiskelijahintojen mukaan. Koulu voi saada ry-
hmästä alennusta mainitsemalla ryhmälippuja ostaessaan 
Innodayn.

- Oppilaitos voi myös järjestää kuljetukset itse

- Innokampus tarjoaa myös opiskelijoille kohtuuhintaisen In-
nosnackin paikanpäällä. Ruokalinjastoja ei ole. Paikanpäällä 
on monia maksullisia ruokapaikkoja.

- Sisälle pääsee joko näyttämällä Innoday-appia tai lipun 
kautta, jonka voi opiskelija tulostaa nettisivujen kautta. 
(www.innoday.fi/opiskelijalle)

“
“

Työpaikkoja ei saada. Ne ansaitaan. 
InnoDay-tapahtumassa nuorilla on 

mahdollisuus esitellä potenttiaalinsa 
yli 1000 businesspäättäjälle kasvo-
tusten tai video-cv:n kautta. Mikä 

voisi olla  parempi mahdollisuus saada 
työpaikka?

- Rami Saarniaho
  CEO, Innokampus Oy







osallistuminen:
KOULUT:

Jos olette kiinnostunut tulemaan kouluna, ottakaa yhteyttä
Jonna Auvinen
044-5447350
jonna.auvinen@innokampus.fi

OPISKELIJAT:

www.innoday.fi/opiskelijalle

opiskelijan päivä innoday:ssä
Tiina Tomera

Tiina tähtää kansainväliseksi yritys-
johtajaksi. Tai niin hän tässä vaihees-
sa ajattelee. Sitä ennen hänen täytyy 
toki käydä koulu loppuun, mutta 
koskaan ei ole liian aikaista aloittaa 
verkostojen rakentaminen. Tiina on 
toimelias ja utelias, häntä kiinnos-
taa koko InnoDayn ohjelma, eritoten 
päälavan tapahtumat.
 Tiinaa kiinnostaa myös 
johtaminen, erityisesti nuorten 
johtaminen osana innovoivaa yritystä 
ja Musti&amp;Mirrin toimitusjohtajan 
puheenvuoro, kuinka nuoria johdetaan 
tuloksellisesti, kiinnostaa kovasti.
Toki Hjalliksen tarina innostaa myös. 
Entäs miten Finlayson Ville Tolvasen 
puheenvuoro henkilöbrändistä on 
Tiinan koko kevään odottama juttu. 
Hän on seurannut
Villeä somessa ahkerasti ja nyt 

vihdoin hän pääsee kuulemaan alansa 
gurua livenä. Wau.
 Erityisesti Tiinaa kiinnostaa 
paikalla olevat 1000 yritysvierasta ja 
heidän kanssaan keskusteleminen ja 
heiltä
oppiminen. Tiinaa innostaa ja mo-
tivoi se, että hän tietää yritysjohta-
jien olevan paikalla nimenomaan 
tarkastelemassa ja yllättymässä 
nuorten osaamisesta, energiasta ja 
potentiaalista. Nyt on mahdollisuus 
verkostoitua ja päästä juttusille 
mahdollisimman monen kiinnostavan 
tyypin kanssa.
 Valmennusalueella Tiinaa 
kiinnostaa pitchausvalmennus, 
eritoten hän haluaa oppia myymään ja 
kertomaan oma osaamisensa kiin-
nostavalla tavalla.

Iltapäivän showsta Tiina odottaa 
JVG:n esiintymistä ja Hjallis Busi-

ness Kampuksen pitchauskisaa.  
 Myös Stockmannin suuri alue 
jäällä kiinnostaa Tiinaa. Stockmann 
on kiinnostava mutta hieman van-
hahtava yritys, Tiina ihailee Stockan 
edelläkävijyyttä, kun se on ottanut 
nuoret mukaan nostamaan yritys 
uudelle vuosituhannelle.



Liisa Lusmuilija

Liisa ei koe olevansa ideanikkari tai 
kekseliäs tyyppi, InnoDayhin tultiin 
koko koulun voimin ja innovointi kuu-
lostaa Liisasta yhtä abstraktilta ja 
kuluneelta kuin yhteiskuntasopimus. 
Kaikki niistä puhuu mutta mitään ei 
tapahdu.
 Liisa pyörii Hartwall Arenalla 
ystäviensä kanssa ja miettii mitä 
täällä tapahtuu. Joukkoinnovointiker-
roksessa heidät houkutellaan vas-
taamaan Joensuun kaupungin haas-
teeseen ja heti perään erään pienen 
yrityksen palvelukehitystehtävään.
 Vastatessaan muutamaan 
erilaisen yrityksen ja kaupungin 
antamaan haasteeseen joukkoinno-
vointikerroksessa, Liisa hoksaakin, 
että hänhän osaa ideoida ja keksiä 
ratkaisuja hyvinkin erilaisiin juttuihin. 
Hän kipittää yläkertaan valmentautu-
maan ja kuulemaan lisää ideoinnista 
ja keksimisestä, tämähän on kivaa! 
Ja itseasiassa hän oivaltaa, että 
ideointitaidoista todellakin on hyötyä 
työelämässä ja urapolulla vaikkei 
propellipää olekaan eikä keksijäksi 
koskaan tahdokaan. Erityisesti 

Liisa oivaltaa, että ideointi on in-
nostavaa, mutta idean edistäminen 
ja jalostaminen, se toteuttaminen 
onkin hankalaa ja johon hyvätkin 
ideat usein tyssäävät. Liisa päättää, 
että hänestä tulee tulevaisuuden 
toteuttaja.
 Liisa on huolissaan kes-
ätöistä. Hän on niitä hakenut, mutta 
perinteinen hakemus ja CV eivät 
tunnu riittävän. Mistään ei kuulu 
mitään. Liisa käy video-cv- pisteellä 
kuulemassa vinkkejä miten erottau-
tua hakemustulvasta. Lisäksi hän 
käy työnvälityssovellus Treamerin 
pisteellä ja tekee profiilin sovelluk-
seen. Ehkä kesällä voisi tehdä itselle 
ja omiin aikatauluihin sopivaa keik-
kaduunia silloin kuin se itselle sopii. 
Treamerin pojat ovat ponnistaneet 
Innokampuksen kilpailusta, he kerto-
vat tarinansa samalla.

Ossi Opettaja

Ossi Opettaja on innoissaan InnoD-
aysta. Aamupäivän Innovaatiosemi-
naarin kaikki puheenvuorot

kiinnostavat sekä ammatillisesti ja 
henkilökohtaisesti. Nuorten johtamin-
en ja innostaminen kuuluu

opettajan arkipäivään, voisinko oppia 
täältä jotain uutta?

Ossia kiinnostaa myös kaikki val-
mennuspisteet ideasta kaupalliseksi 
tuotteeksi. On kiinnostavaa kiertää

kaikki läpi järjestyksessä ja poimia 
vinkkejä omaan opettamiseen. Erity-
isesti ideointi ja ideoiden

jalostaminen on Ossia kiinnostavaa 
sekä pitchausalueella Ossi viihtyy  

pitkään. Työelämätaidot ja oman

osaamisen myyminen on Ossin mie-
lestä olennaiset asiat, joita lukio-
laisten tulee oppia.

Myös Roope Salmisen Kolina-im-
proteatteriryhmän valmennuspiste 
innostaa.

Välillä Ossi käy SanomaPron ope-
loungessa ja YES-verkoston toimint-
apisteellä.

Ossi odottaa myös innolla Hjallis 
Business Kampusta. Häntä todella 
kiinnostaa millaisia bisnesideoita

nuorilla on ja millaiset ratkaisut 
palkitaan. Entä millaisista summista 
on kyse.



Oletko sinä seuraava

menestyjä?

Tule paikal le ja tee unelmistasi 

totta!`
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M i r i t a  S a x b e r g

I d a  P a u l

J V G

H j a l l i s  H a r k i m o 

Yhteistyössä mm.

InnoDay tarjoaa on inspiroivaa lavaohjelmaa, jossa puhujina huippumenestyjiä aina JVG:stä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajiin. Luvassa 
koulutusta työelämätaidoista, johtamisesta ja yrittäjyydestä sekä esiintymistaitoja valmentava improteatteriryhmä Kolina. Saat oppia ide-
oinnin ammattilaisilta, ja päivä huipentuu Hjallis Business Kampukseen, jossa Hjallis Harkimo palkitsee parhaat ideat ja kovimmat nuoret!        

Tapahtuma on opiskelijoille ilmainen


