
Maailman suurimman nuorisojärjestön 
                         voi syntyä
vain maailmanluokan ideoita. 

Jotta kukaan ei jäisi ulkopuolelle
Tiesitkö, että digitalisaation myötä osa ihmisistä on vaarassa jäädä avun ja tuen ulkopuolelle? YMCA 
Hackathon on viikonlopputapahtuma, jossa kohdataan digitalisoituvan yhteiskunnan kynnyksiä ja 
ideoidaan keinoja niiden madaltamiseksi. Tarjoamme monipuolisen ryhmän, ajankohtaiset haasteet ja 
rennon ilmapiirin ideoiden kehittämiseen. Viikonlopun teemoja ovat mm. osallisuus, käytettävyys, 
palvelumuotoilu ja tiimityöskentely. Tapahtuma ruokailuineen on maksuton.

Erilaiset osaajat ja ihmiset kohtaavatErilaiset osaajat ja ihmiset kohtaavat
Parhaat ideat syntyvät, kun tiimeissä on tietoa tai osaamista monelta eri aloilta. YMCA 
Hackathoneissa keskitytään ihmisten hyvinvointiin, joten osallistujien ei tarvitse tietää mitään 
koodaamisesta. Tiimeissä voi yhdistyä taustoja vaikkapa sosiaali- tai kasvatusalalta, pelisuunnittelusta 
‒ tai mistä tahansa ihmiselle hyödyllisestä. Voit tulla yksin, kaverin kanssa tai tuoda valmiin tiimin 
mukaan. Hackathonit ovat suunnattu yli 18-vuotiaille.

Mitä YMCA Hackathonissa tehdään käytännössä?
TTapahtuman aikana tiimit saavat tarvittavat tiedot ja ohjaamista valitsemansa haasteen 
ratkaisemiseksi. Haasteet eivät välttämättä liity ohjelmointiin tai tietokoneisiin. Ratkaisua työstetään 
ideoimalla yhdessä ja rakentamalla ideoiden pohjalta tuotos, joka esitetään tapahtuman päätteeksi 
tuomaristolle. Tiimi voi työskennellä myös ilman tietokonetta, mutta osallistujien saatavilla on mm. 
kameroita ja muita laitteita. Voittajatiimi palkitaan!

Ilmoittaudu mukaan: 
www.ymcahackathon.fi 

#ymcahackathon



ALUSTAVA OHJELMA

PERJANTAI
18.00 Ilmoittautuminen ja kahvit 
18.30 Tapahtuman avaus 
19.00 Vaihtuvat keynote-puheenvuorot mm.   
          hteiskunnan digitalisoituminen
           Yhdenvertaisuus ja osallisuus digiajassa 
20.00 Haasteiden esittely 20.00 Haasteiden esittely 
20.30 Konseptin luominen hackathonissa
21.00 Tiimit jakautuvat haasteiden ääreen ‒ 
          mentorit paikalla 
21.00 Illallinen ja ohjelmaa 
23.00 Päivä päättyy

Kevään 2018 YMCA HACKATHONIT:
                                        Kuopio 6.‒ 8.4.2018 

                                                             Jyväskylä 20.‒22.4.2018 
                                                            Vantaa 11.‒13.5.2018

 

LAUANTAI
09.00 Aamupala ja kahvit
10.00 ‒14.00 Asiantuntijoita paikalla 
10.00 ‒18.00 Mentoreita paikalla
12.30 Lounas 
18.00 Illallinen ja ohjelmaa 
20.00 ‒23.00 Mentoreita paikalla 20.00 ‒23.00 Mentoreita paikalla 
23.00 Päivä päättyy

SUNNUNTAI
09.00 Pitchausmentorointi ja brunssi 
11.00 Pitchausten viimeisteleminen 
12.00 Pitchaus 
          (tuotosten esittely tuomaristolle ja yleisölle)    
13.00 Tuomareiden palaute ja palkinnot 
13.30 Ideoiden jatkotyöstö ja 13.30 Ideoiden jatkotyöstö ja 
     yhteistyötahot 
14.00 Tapahtuma päättyy


