
Inbjudan till
studerandekårerna
till Framtidens
yrkeshögskola-hackaton
Välkomna till Finlands studerandekårers förbund – SAMOKs och Rådet för

yrkeshögskolornas rektorer Arene rf:s hackaton Framtidens yrkeshögskola!

Vi bjuder in studerandekårerna till utvecklings- och nätverksdagar för att

bekanta sig med de lösningar som de deltagande teamen kommit på och för

att ge sina synpunkter till teamen. Utvecklings- och nätverksdagarna hölls

25–26 mars 2021. Vid evenemanget kan ni också bilda nätverk med

konkurrenter, företag inom branschen och yrkeshögskolor samt diskutera

temat framtidens yrkeshögskola. Ni är välkomna att följa tävlingsfinalen den

14 april 2021. Både utvecklings- och nätverksdagarna och finalen genomförs

på distans.

Framtidens yrkeshögskola

Framtidens yrkeshögskola är SAMOKs och Arenes gemensamma hackaton-tävling för

yrkeshögskolestuderande. Syftet med evenemanget är att fira SAMOKs, Arenes och de ordinarie

yrkeshögskolornas 25-årsjubileum genom att rikta blicken mot framtiden, utveckla nytt och föra

samman olika aktörer inom yrkeshögskolesektorn.

12 lag kvalificerade sig till tävlingen bland totalt 28 ansökningar. Lagen utvecklar lösningar på de

utmaningar som hållbar utveckling, digitalisering, kontinuerligt lärande och ett föränderligt

arbetsliv medför.
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Vi bjuder in studerandekårerna att delta i Framtidens yrkeshögskola-hackaton

vid sammanlagt tre tidpunkter:

Torsdag 25.3

13.00–16.00 Utvecklings- och nätverksdagar
Under utvecklings- och nätverksdagarna presenterar teamen sina lösningar för studerandekårerna,

yrkeshögskolorna, företagen inom branschen och andra som är intresserade av ämnet.

Evenemanget organiseras så att varje deltagare får höra och diskutera varje idé turvis i små

grupper. För att du ska hinna bekanta dig med alla idéer, ska du delta både på torsdag och fredag.

Om du vill, kan du dock delta endast på torsdag eller fredag, och då hinner du bekanta dig med en

del av idéerna.

Det är önskvärt att presentationerna väcker diskussion och att teamen får synpunkter och

utvecklingsförslag på sina lösningar. Vi försöker blanda representanter för olika aktörer i

diskussionsgrupperna.

Fredag 26.3

12.00–15.00 Utvecklings- och nätverksdagar
Under utvecklings- och nätverksdagarna presenterar teamen sina lösningar för studerandekårerna,

yrkeshögskolorna, företagen inom branschen och andra som är intresserade av ämnet.

Evenemanget organiseras så att varje deltagare får höra och diskutera varje idé turvis i små

grupper. För att du ska hinna bekanta dig med alla idéer, ska du delta både på torsdag och fredag.

Om du vill, kan du dock delta endast på torsdag eller fredag, och då hinner du bekanta dig med en

del av idéerna.

Det är önskvärt att presentationerna väcker diskussion och att teamen får synpunkter och

utvecklingsförslag på sina lösningar. Vi försöker blanda representanter för olika aktörer i

diskussionsgrupperna.

Onsdag 14.4

16.00–19.00 Tävlingsfinal
I finalen presenterar de 12 lag som deltar i tävlingen sina slutliga lösningsidéer genom att hålla ett

säljtal på några minuter. En jury kommenterar lösningarna och utser slutligen ett vinnande team.

Vinnaren belönas med ett penningpris på 3 000 euro.

Det krävs ingen förhandsanmälan till finalen, utan den sänds direkt på evenemangssidan

www.tulevaisuudenamk.fi. Vem som helst kan följa livesändningen från finalen fritt.
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Anmälan

Anmäl dig till utvecklings- och nätverksdagarna, som hölls 25–26 mars, via den här länken:

https://forms.gle/ypg3Zb159Zc3KMZs8 senast fredagen den 19 mars 2021.

Du behöver inte förhandsanmäla dig till finalen, som hölls den 14 april.

När anmälningstiden gått ut, kan du fråga om möjligheten att delta genom att skicka e-post till

Jenna Kiiskinen, SAMOKs sakkunniga inom organisationstjänster på adressen

jenna.kiiskinen@samok.fi.

Mer information om evenemanget

Sakkunnig inom organisationstjänster

Jenna Kiiskinen

jenna.kiiskinen@samok.fi

tfn 050 389 1010
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