
Energy Hackathon
Kick-Off

Turku 6.3.2019



Ohjelma: 
9:00                      Aamiainen - virtaa päivään!  

9:15-11:15                 Alustukset ja tiimien muodotus

o Energy Hackathon 2019 - alkusanat ja kilpailun esittely

o Risto Larmio, Fortum - Energiajärjestelmän monimuotoisuudesta 

aktiiviseen kuluttajaan

o Välitehtävä - Energian havainnointi ympäristössä 

o David Oliva – Turku Game Lab, Oppimisen pelillistäminen

o Speed dating! 

• 11:15                       Tehtävänanto – Kick-Offin ideakilpailu!

- Lounas –

• 11.45-13:30             Ideointi ryhmissä

• 13:30-14:30             Ideoiden pitchaus

• 14:30-15:15 Loppusanat ja Tervetuloa Energy Hackathoniin toukokuussa 2019! 

Palkintojenjako – parhaan idean esitellyt joukkue palkitaan virtuaalilaseilla!  
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Jaa tunnelmia somessa! 

• @energiaviisaat

• @oppimisenaika

• #energyhackathon #6Aika #lenovo
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Kick-off tilaisuuden tarkoitus 

• Muodostakaa joukkeita!

• Alustavien ideoiden kehittely!

• Oppiminen energiateemasta! 

18.3.2019 4



Välitehtävä



Yllätysbreikki 

Ota vieruskaveri ja keskustele seuraavasta ulkona 
(pakollinen poistumisharjoitus – yllätys!)! 

1. Mihin kaikkeen lähiympäristössä kuluu 
energiaa (ota kuvia)? 

2. Millaista energiaan liittyvää dataa 
ympäristöstä voisi kerätä? 
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Speed dating



Speed dating
Teemapisteet:

• 5x 5min aikaa keskustella 

• Post-it lapuille mitä ajatuksia seuraavat sanat 
herättävät ja mitä ne tarkoittavat käytännössä?
• Energiansäästö
• Energia rakennuksissa ja kaduilla
• Oppiminen
• Pelillistäminen
• Data 
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Kick-Offin ideakilpailu



Tehtävänanto

• Miten energiadataa voisi hyödyntää, 
havainnollistaa ja visualisoida ? 

• Esitä ideasi konkreettisen esimerkin 
kautta! 
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Säännöt

• Muodosta ryhmä (3 henkeä)!

• Nimeä tiimi 

• Kehitelkää idea!

• Valmistelkaa pitchaus ja valmistautukaa 
esittämään se kaikille (max 5 min) 

• Aikaa ideointiin 1h 45 min! 
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Tuomaristo ja arviointikriteerit
Tuomarit: 
• Risto Larmio, Fortum

• Timo Karpola, Tieto Oy

• Rauli Lautkankare, Turku AMK

• Ann-Sofi Österberg, Turun kaupunki

Tuomarit kiinnittävä huomiota: 
• Omaperäisyyteen ja uutuusarvoon
• Käytännön sovellettavuuteen
• Havainnollisuuteen
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Mitä on pitchaus?

• Pithcing (engl. syöttäminen) tarkoittaa nopeaa 
esitystä idean pääkohdista. 

• Sen tarkoitus on herättää kiinnostus esiteltävää asiaa 
kohtaan ja vakuuttaa kuulijat asian vahvuuksista. 

• Ota huomioon pitchissä! 
• Miksi, mitä, kenelle ja miten?

• Arviointikriteerit:
• Omaperäisyys ja uutuusarvo

• Käytännön sovellettavuus

• Havainnollisuus
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Palkintona!!! 

Virtuaalilasit sponsored by 

Toimitetaan voittajille viikolla 11.
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Kahoot.it
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Lisää tietoa tapahtumasta:
Energiaviisaat.fi/energyhackathon

Seuraa myös: 

Twitter: @energiaviisaat & @oppimisenaika

Facebook: www.facebook.com/oppimisenuusiaika/

#energyhackathon #lenovo #6Aika 
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http://www.facebook.com/oppimisenuusiaika/


Nähdään toukokuussa! 


