
 

 

   

 
Kutsu opiskelijakunnille 
Tulevaisuuden 
ammattikorkeakoulu 
-hackathoniin 
 

Tervetuloa Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin ja 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen Tulevaisuuden 

ammattikorkeakoulu -hackathoniin! 

 

Kutsumme opiskelijakunnat 25.-26.3. järjestettäville kehittämis- ja 

verkostoitumispäiville tutustumaan tiimien ratkaisuihin ja antamaan 

opiskelijakuntien näkemyksiä tiimeille. Lisäksi tilaisuudessa pääsette 

verkostoitumaan kilpailijoiden, alan yritysten ja ammattikorkeakoulujen 

kanssa keskustellen tulevaisuuden ammattikorkeakoulun teemoista. Olette 

tervetulleita seuraamaan myös tapahtuman finaalia 14.4. Kaikki tilaisuudet 

järjestetään etänä. 

 

Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu 

Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu on SAMOKin ja Arenen yhteinen hackathon-kilpailu 

ammattikorkeakouluopiskelijoille. Tapahtuman tarkoituksena on juhlistaa SAMOKin, Arenen ja 

vakinaisten ammattikorkeakoulujen 25-vuotisjuhlavuotta kohdistamalla katseet tulevaisuuteen, 

kehittämällä uutta ja tuomalla amk-kentän eri tahot yhteen. 

 

Kilpailuun on valikoitunut mukaan 12 joukkuetta yhteensä 28:n hakemuksen joukosta. Joukkueet 

kehittävät ratkaisuja kestävän kehityksen, digitalisaation, jatkuvan oppimisen ja muuttuvan työn 

haasteisiin. 
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Kutsumme opiskelijakunnat mukaan Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu 

-hackathoniin yhteensä kolmena ajankohtana: 

 

Torstai 25.3. 

13.00-16.00 Kehittämis- ja verkostoitumispäivät 
Kehittämis- ja verkostoitumispäivien aikana tiimit esittelevät ratkaisujaan opiskelijakunnille, 

ammattikorkeakouluille, alan yrityksille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuus organisoidaan 

niin, että jokainen osallistuja pääsee kuulemaan ja keskustelemaan kustakin ideasta vuorotellen 

pienissä ryhmissä. Jotta ehdit tutustumaan kaikkiin ideoihin, tulee sinun osallistua tilaisuuteen sekä 

torstaina että perjantaina. Voit kuitenkin myös halutessasi osallistua vain toisena päivänä, jolloin 

ehdit tutustua osaan ideoista.  

 

On toivottavaa, että esittelyiden pohjalta herää keskustelua, ja tiimeille annetaan näkemyksiä ja 

kehitysehdotuksia heidän ratkaisuihinsa.  Keskusteluryhmiin pyritään sekoittamaan eri tahojen 

edustajia. 
 

 

Perjantai 26.3. 

12.00-15.00 Kehittämis- ja verkostoitumispäivät 
 
Kehittämis- ja verkostoitumispäivien aikana tiimit esittelevät ratkaisujaan opiskelijakunnille, 

ammattikorkeakouluille, alan yrityksille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuus organisoidaan 

niin, että jokainen osallistuja pääsee kuulemaan ja keskustelemaan kustakin ideasta vuorotellen 

pienissä ryhmissä. Jotta ehdit tutustumaan kaikkiin ideoihin, tulee sinun osallistua tilaisuuteen sekä 

torstaina että perjantaina. Voit kuitenkin myös halutessasi osallistua vain toisena päivänä, jolloin 

ehdit tutustua osaan ideoista.  

 

On toivottavaa, että esittelyiden pohjalta herää keskustelua, ja tiimeille annetaan näkemyksiä ja 

kehitysehdotuksia heidän ratkaisuihinsa. Keskusteluryhmiin pyritään sekoittamaan eri tahojen 

edustajia. 
 

 

Keskiviikko 14.4. 

16.00-19.00 Kilpailun finaali 
Kilpailun finaalissa esitetään kilpailuun osallistuvien 12 joukkueen lopulliset ratkaisuideat 

muutaman minuutin pitcheinä. Tuomaristo kommentoi ratkaisuja, ja lopulta päättää voittajatiimin. 

Voittaja palkitaan 3000 euron rahapalkinnolla. 

 

Finaaliin ei ole ennakkoilmoittautumista, vaan se striimataan suoraan tapahtumasivulle 

www.tulevaisuudenamk.fi. Kuka tahansa voi seurata finaalia vapaasti. 
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Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu mukaan kehittämis- ja verkostoitumispäiville 25.-26.3. tämän linkin kautta: 

https://forms.gle/ypg3Zb159Zc3KMZs8 viimeistään keskiviikkona 19.3.2021. 
 
Finaaliin 14.4. ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

 

Ilmoittautumisajan päätyttyä voit tiedustella osallistumismahdollisuutta laittamalla viestin 

SAMOKin järjestöpalveluiden asiantuntijalle Jenna Kiiskiselle osoitteeseen 

jenna.kiiskinen@samok.fi.   

 

 

Lisätiedot tapahtumasta  

Järjestöpalveluiden asiantuntija  

Jenna Kiiskinen 

jenna.kiiskinen@samok.fi 

puh. 050 389 1010 
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