
Hackathon kilpailu 
7.-20.11.2016 Pieksämäellä 

Hackathon määritellään tapahtumana, missä joukko ihmisiä kokoontuu ennalta määrätyksi ajaksi työstämään 
ratkaisuja annettuihin haasteisiin. Yhdistävää näille tapahtumille on osaaottavien asenne, kyky hypätä 

liikkuvan helikopterin kyytiin ja halu päästä tekemään jotain uutta ja mielenkiintoista. (Wikipedia)  

Hackathonin pituus vaihtelee; se voi olla 24 h, viikonloppu tai 1 viikko. Hackathonin pituutta ei ole virallisesti määritelty. 

  

Kuva: Juha Kalliola, Pieksämäen Mediapaja  



•EDUT JA HYÖDYT 
• Integroiminen opintoihin ja opintopisteet 

• Real life caset  

• Työelämälle uudenlaisia ja raikkaita ajatuksia 
nuorten silmin 

• Nuorten näköinen toteutus; video, blogi, 
koulutus, messut.. 

• Ryhmädynamiikka 

• Opettajat mukaan..  

• Digitaalisuuden hyödyntäminen 

• Tavoitteena saada aikaan jotain realistista, 
kaikkien osapuolien win-win tilanne 

• Riskit on olemassa, eli jos henkilökemiat ei 
toimi, tulosta ei synny, tiimityö ei onnistu, tai 
jos liian vähän yrityksiä, tai liian vähän 
opiskelijatiimejä 

 

• TIIMIT JA YRITYKSET 
• Seurakuntaopisto , Esedu,  Bovallius,  

•  Opiskelijatiimejä 8 

• Yrityksiä 5, oppilaitos/organisaatio 3 

• Yritysten haastetehtävät oltava ajoissa tiedossa 

• Aloitussessio, varattava noin 3 h, opiskelijat/yritykset 
matchaus tehtävä etukäteen, sovittava ekat treffit ja 
avattava haastetehtävä 

• Tiimien lähetettävä viimeistään työt yrityksen 
edustajalle, opettajalle ja kilpailuraadin edustajille ja 
sovittava että kuka tekee koonnin 

•Yritysten lähetettävä arvosana 1-3 ja lyhyt kommentti 
esim. sähköpostitse ja  henkilö lähettää koonnin 
arvioinneista kilpailuraadille  

• Valmis arviointipohja on olemassa 

• Kilpailuraadissa oltava elinkeinoelämän- ja 
yrityspuolen edustus 

• päätöstilaisuus, jossa tulosten esittelyt 5 min 
pitchaus/videotervehdys  x 8 tiimiä max 1 h ja raadilla 
oltava riittävästi aikaa tehdä lopullinen arviointi 

• Sponsoreita yrityspuolelta 3 ja oppilaitoksia 2, lisäksi 
kaupunki mukana ja heidät tulee huomioida jo heti 
markkinoinnin alussa 

• Hackathon video löytyy hiekkis.pieksamaki.fi  tai 
youtube ”Hackathon kilpailu Pieksämäki”, video tehty 
yhteistyössä Pieksämäen Mediapajan kanssa 

• AJANKOHTA JA INTEGROINTI 
• Esedu: yto-aineet kielet, yrittäjyys, tieto- ja 

viestintätekniikka, yhteiskuntataidot, 
työelämätaidot, Merkonomit + datanomit 
ammattiaineet 

• Seurakuntaopisto: Yrittäjyys ja 
yritystoiminta 3 osp; yrittäjyysprojekti  ja 
yrittäjyysprojektin palaute  

• Bovallius  (kauppa ja palvelu) 

• Diak mukana 2017? 

• Yläkoulu mukana 2017?  

• Opiskelijoille varataan noin 20 h aikaa 

• CASET/ TEEMAINNOVAATIOITA 
• Markkinointivideon tuottaminen 

• Markkinointimateriaalin tuottaminen 
yrityksille/oppilaitoksille 

•Some-valmennus 

• Brändäys, brändikuvan kehittäminen nuoren silmin 

• Esitteen tekeminen (käännöstyöt) tai virtuaalinen 

•Ttapahtumatuotantoa, sisällöntuotanto 

• Uuden tuotteen kehittäminen, yritysesittely 

• Uusi palveluinnovaatio, palveluiden käytettävyys 
 

Asennetta Rohkeutta 

Uusia oivalluksia Ennakkoluulottomuutta 
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Pääpromoottori ja kumppanit 2016 
Huoltamo-hanke, Pieksämäen kaupunki 
Pääpromoottori 

Hiekkiksen Yrittäjyyskasvatushanke ja Esedu 

Seurakuntaopisto 

Kuva: Jone Matilainen, Photography & Design 

Kuva: Jone Matilainen, Photography & Design 

Kuva: Jari Asikainen 

DIAK 

BOVALLIUS 

Etelä-Savon Kauppakamari  

Kuva. Tuula Lindholm 



Hackathon prosessikuvaus 2017 

- Pääpromoottori Hiekkiksen 
Yrittäjyyskasvatushanke 2017 

- II Hackathon 04/2017 tai 11/ 2017 
(5.9. valtakunnallinen Yrittäjän Päivä ja 
GEW 11/2017) 

- 24 H idea,  viikonloppu, NY 

- hiekkis.pieksamaki.fi  

 

- Mitkä oppilaitokset mukana? 
Esedu, Seurakuntaopisto, 
Lukio, Bovallius, Yläkoulu, Diak 
ja työpajanuoria 

- Tavoitteena olisi saada luotua 
sekaryhmät 

- Vastuut kuntoon, kuka 
kontaktoi opiskelijat, yritykset, 
kilpailuraadin kokoonpanon ja 
sponsorit 

- Yritysten kontaktointi ja teemat 

- Opiskelijatiimien kokoaminen mielellään 
yli oppilaitosrajojen 

- Integrointi opintoihin ja systemaattinen 
tiimien ohjaus 

- I Hackathon kokeilun palautteet 

- VIESTINTÄ:   

 - Mediatiedote ennen ja jälkeen 
 tapahtuman 

 - Nuorille oma markkinointi 

 - Uutiskirje Kauppakamari 

 - Pieksämäen kaupungin 
 elinkeinopalvelut; yrityskontaktit 

 - Pieksämäen kaupungin   
 tapahtumakalenteri 

 - JC Kilta, Pieksämäen kokouksen 
 esityslistalle audienssi, 
 yhteyshenkilö vuonna 2017? 

 - Oppilaitosten omat nettisivut + 
 somekanavat 

 -  Tapahtumalle omat www-sivut, 
 kts. www.futurehack.fi  

 

http://www.futurehack.fi/


Kokemuksia/palautteita  

Kuva: Jone Matilainen, Photography & Design 

- Integroiminen osaksi opintoja, aikaisin pitää olla liikkeellä ja 
tiedotettavia kaikkia oikeita tahoja 

- Nuorille ja yrityksille oma esite aikaisemmassa vaiheessa; lisänä siis 
vuoteen 2016 jolloin alussa oli käytössä vain Kauppakamarille 
menevä uutiskirjeen pohja ja myöhemmin herättiin ja tehtiin myös 
nuorille oma esite 

- Onnistunut aikataulu eli huomioitava tekniset näkökohdat, 
oppilaitosten eri aikataulut ja tätä kautta ohjauksen merkitys 
huomioitava 

- Jatkossa olisi hyvä saada eri oppilaitoksista koostuvat sekaryhmät 
(voisiko tulevaisuudessa olla osallistujia myös yläkoulusta ja 
pajoilta?) 

- Arvostelu, arvosteluasteikko – eri tapa eri oppilaitoksilla 
- Keväällä 2017 tieto vuoden 2017 Hackathonista oppilaitosten 

vastuuhenkilöille + lukkareiden tekijöille 
- Tapahtuman omat nettisivut ja enemmän yrityksiä mukaan, tiimit 

ja osallistujat oltava tiedossa jo etukäteen 
- Opiskelijoille suunnatut kyselyt  (esim. webropol)– 

tulevaisuudessakin voisi olla joku pieni porkkana/palkinto kaikkien 
vastanneiden kesken 

- Aloitustilaisuuteen enemmän aikaa, koska jotkut opiskelijat kuuli 
Hackathonista ensimmäistä kertaa aloitustilaisuudessa 

- Materiaalit pilveen, niin ei tarvitse käyttää kankeaa sähköpostia 
- Jatkossa opiskelijat voisivat itse miettiä viestintäkanavat; ei siis niin 

että joku luo heille kysymysten perusteella esim. webropol –
kyselyn 

- Opettajien pyrittävä ohjaamaan tarkemmin tiimien työtä ja vielä 
selkeämmin määriteltävä vastuut 

- Valmis työ lähetettävä kerralla kaikille, niin ei jää epäselväksi että 
keille kaikille työ on mennyt ja opiskelijatiimin pitää lähettää työ 

- Haastetehtävän ja opettajan palautteet hyvissä ajoin 
arviointiraadille 

- Erilliset kilpailusäännöt, tasapuolinen kohtelu 
 

 



Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta! 
Kuva: Kari Nahkuri 



 

Lisätietoja 2017:  

 

Taisto Hirvonen 

050 3890 987 

Hiekkiksen  Yrittäjyyskasvatushanke, Esedu 

 

Mari Putkonen-Hutchins 

040 5380 961 

DIAK 

 

Ritva Marjanen       

040 7063 723       

Seurakuntaopisto     

 

Virpi Kerppola 

040 713 3957 

Bovallius    

 

    

hiekkis.pieksamaki.fi    


