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OPISKELIJOILTA RATKAISUJA HAASTEISIIN
Pieksämäellä toteutettiin uusi ja innovatiivinen yhteistyömuoto, jossa ammatillisen koulutuksen
opiskelijatiimit ratkoivat yritysten ja muiden organisaatioiden antamia haasteita. Maanantaina 7.11.
alkaneessa Hackathon-kilpailussa kaikkiaan 8 tiimiä otti haasteen vastaan. Bovalliuksen, Esedun ja
Seurakuntaopiston opiskelijatiimien tuottamat ratkaisuehdotukset tuli toimittaa perjantaina 18.11.
sekä haasteen antajille, opettajille että kilpailun raadille palautteen antoa ja arviointia varten.
Haastetehtäviä antoivat Anola Golf Club ry, Häkärinteet Oy, Päiväkoti Sylvin-Syli, Tmi Hevostoiminta
Balanssi, Siikamäen Suoramyynti Osuuskunta, Pieksämäen kaupunki, Esedu ja Seurakuntaopisto. Kaikissa haasteissa keskeisellä sijalla oli tunnettuuden edistäminen ja markkinoinnin tehostaminen.
Haasteen antajat tarkastelivat tiimien työskentelyä ja saamiaan ratkaisuehdotuksia, ja antoivat
palautetta tiimeille ja kilpailun raadille. Opettajat integroivat opiskelijoiden suoritukset osaksi
opintoja, ja tekivät osaamisen arvioinnin. Kilpailun raati teki vertailun eri tiimien suoritusten välillä ja
valitsi palkittavaksi kolmea tiimiä. Kriteereinä raati käytti tiimien työskentelytapaa,
ratkaisuehdotusten toteutuskelpoisuutta ja vaikuttavuutta. Lopullinen ratkaisu sinetöitiin kilpailun
päätöstilaisuudessa 24.11. pidetyn esittelyn jälkeen.
Pieksämäen Hackathon -kilpailussa 2016 palkittiin seuraavat opiskelijatiimit:
1. palkinto myönnettiin Anola Golf -tiimille, johon osallistuivat Elias Huupponen ja Tatu Pesonen
Esedusta. Perusteluissaan arviointiraati toi esille mm. sen, että Anola Golf Club ry:lle laaditut
ratkaisuehdotukset vastaavat haasteena olleeseen ongelmaan hyvin, ovat toteutuskelpoisia ja
asiakaslähtöisiä. Tulokset on esitetty visuaalisesti tiivistettynä johdonmukaiseen kokonaisuuteen,
jossa on konkreettisia ideoita toiminnan kehittämiseen. Yhteistyö haasteenantajan ja tiimin välillä
sujui hyvin.
2. palkinto myönnettiin Sylvin Syli -tiimille, johon kuuluivat Jeremias Pöntinen ja Ilja Karjalainen
Esedusta. Perusteluissaan raati totesi, että vaikka tiukasta aikataulusta johtuen valmiita verkkosivuja
Päiväkoti Sylvin-Sylille ei vielä toteutettukaan, on verkkosivujen kehittämisprojekti kuvattu
ammattimaisen kattavasti ja luottamusta herättäen, myös kustannusarvio esittäen. Yhteistyö
haasteenantajan ja tiimin välillä sujui hyvin. Verkkosivujen toteutus tehdyn esityksen pohjalta on
hyvin todennäköistä.
3. palkinto myönnettiin Sähkö-tiimille, johon osallistuivat Elias Huupponen ja Markus Åkerlund
Esedusta. Perusteluissaan raati totesi mm. että Esedun tekniikan alojen 1. vuoden yhteistoteutuksen
markkinointiin laadittu video oli hauskalla tavalla toteutettu, jossa tekniikan aloilla tarvittava
monialainen osaaminen tuli hienosti esille. Tuotoksesta kävi hyvin ilmi, että tiimi laittoi itsensä
likoon. Kilpailun päätöstilaisuudessa pidetty esittely oli onnistunut ja vahvisti raadin näkemystä.
Hyvin tasaiseksi osoittautuneessa kilpailussa raati antoi vielä kunniamaininnan Metronomit -tiimille,
johon kuuluivat Eveliina Volanen, Jani Nykänen, Tatu Holopainen, Annukka Honkanen, Kirsi
Huhtilainen, Emilia Kotovuori, Suvi Väisänen, Pirjo Uotinen, Piia Poikela ja Sofia Hämäläinen
Bovalliuksesta. Perusteluissaan arviointiraati totesi, että Tmi Hevostoiminta Balanssia markkinoivan
videon video-otosten ja kuvien vuorottelu sekä tekstit on hyvä kokonaisuus, jolloin palvelusta saa

monipuolisen kokonaiskuvan. Videossa tulee hienosti esille hevostoiminnan merkitys asiakkaille.
Yhteistyö haasteenantajan ja tiimin välillä sujui hyvin.

Kuvat: Vasemmalla voittajatiimistä Elias Huupponen (kuvasta puuttuu Tatu Pesonen), keskellä
toiseksi tulleen tiimin opiskelijat Jeremias Pöntinen ja Ilja Karjalainen sekä oikealla kolmanneksi
tulleen tiimin Markus Åkerlund ja Elias Huupponen. - Elias osallistui kahteen eri tiimiin.

Pieksämäen kaupungin Huoltamo-hankkeen ja Hiekkiksen yrittäjyyskasvatushankkeen (ESR) tukeman
kilpailun sponsoroinnista vastasivat Suur-Savon Osuuspankki, Kinomania, Filmtown, Esedu, Bovalliusammattiopisto ja Pieksämäen kaupungin elinkeinotoimi.
Tavoitteena oli kehittää nuoria innostavaa työelämälähtöistä opiskelua, jossa nuorten
innovatiivisuus, aktiivisuus ja yrittäjämäinen toiminta korostuvat. Pilotista saadut kokemukset
rohkaisevat jatkamaan kilpailun kehittämistyötä tulevana vuotena niin, että se hyödyntää parhaalla
mahdollisella tavalla kaikkia osapuolia.
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