
Superteam-turnaus

uudenlainen innovaatioprojekti, jossa
eriasteisista oppilaitoksista tulevat opis-
kelijat kehittävät monialaisissa tiimeissä 
uusia tuotteita ja palveluja yrityksille. 
Turnauksen tavoitteena on paitsi löytää 
uudenlaisia ratkaisuja yritysten ongel-
miin, myös kehittää opis kelijoiden inno-

vaatiokyvykkyyttä ja luoda polkuja toisen 
ja kolmannen asteen oppi laitosten sekä 

työelämän välille.

lisätietoja 

Turnaus pähkinänkuoressa
etenee seuraavasti:

1. rundi: Innovaatio, mikä? Yritys pitchaa 
haasteensa opiskelijoille. Moniasteiset 
tiimit aloittavat. Tulevaisuusorientaatio.
2.  rundi: Ideavaihe
3.  rundi: Konseptointi
4.  rundi: Prototypointi ja testaus
5.  rundi: Tuotteistaminen, brändäys, mark-
kinoille viemisen suunnittelu
6.  rundi: Yritykseksi? Koeponnistus.
7.   rundi: Finaali. Kompetenssiarvioinnit ja 
luovutus yritykselle.

Superteam-turnaus on
Ultrahack 2017 ennakkotapahtuma.

Syksy 2017:

70 Opiskelijaa
13 tiimiä

8 Opettajaa
5 Yritystä 

Siili Oy, Kansallisgalleria, Riskpointer Oy, 
Mesensei Oy, Ohjaamo Helsinki



Teiniminnotalkoot-malli on uudenlainen tapa op-
pia ja opettaa. Sillä pyritään limittämään amma-
tillista polkua mahdollisimman joustavaksi. Tal-
koomalli toimii yhteistyössä työelämän kanssa 
ja sekoittaa rohkeasti eri alojen osaamista sekä 
eri asteista koulutusta keskenään. Päämäärä-
nä on opiskelijoiden innovaatiokompetenssien 
kehittyminen. Kompetensseja vahvistamalla 
ammatti tai jatko-opintopaikka voi löytyä valmis-
tumisen jälkeen paremmin. Se voi löytyä myös 
alojen rajapinnoilta, kenties ammatista jota ei 
vielä edes ole olemassa. Teiniminnotalkoot-han-
ketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Laura-Maija Hero
Teiniminnotalkoot ESR
0401791409
FB Messenger: Laura-Maija Hero
laura-maija.hero@metropolia.fi

Tiimi 1 ja 2 yhteistyössä: AR teknologiaa hyödyntävä Exp-
lorAR nimeä kantava esittelykierros/paketti yrityksessä 
vieraileville.

Tiimi 3: Mentorointi- sovellus Metropolia ”Hive”.

Tiimi 4: Mitäsitte-app: Nuorille suunnattu helppokäyttöi-
nen palvelu, joka auttaa opiskelijoita löytämään oikean 
suunnan.

Tiimi 5: ”Ateneum AfterWork”. Työpäivän jälkeinen rentou-
tumiselämys ruoan, juoman ja taiteen parissa.

Tiimi 6: TASTE THE ART -taideillallinen, jonka parissa pääset 
tutustumaan taiteeseen ylellisen illanvieton parissa.

TIIMI 7: Tiimi 7. Ateneumin Taidetuokio senioreille - kohtaami-
sia taiteen äärellä.

Tiimi 8: VaccPack - lämpösäädeltävä reppu lääkkeiden ja 
rokotteiden kuljettamiseen ääriolosuhteissa.

Tiimi 9: Loculus capsula. Mukava. Lämpösäädettävä lemmi-
kin peti kotiin ja matkoille.

Tiimi 10: MedCareBox - etäteknologiaa hyödyntävä lääkedo-
setti turvana yksinasumisen haasteissa.

Tiimi 11: Ohjaamo goes!- rekrykiertue. Jalkautuva rekrytoin-
tikiertue.

Tiimi 12: Ohjaamo Helsingin nettisivujen uudistaminen käyt-
täjäystävällisemmiksi.

Tiimi 13: Work It rekrytointifestivaali - Work It rekrytointi-
festivaali - uusi tapa löytää töitä ja tekijöitä - Työnhaku voi 
olla myös hauskaa!

Syksyn 2017 innovaatiot Turnauksessa kisaillaan
myös innovaatiokompetenssin

kehittymisestä!

Innovaatiokompetenssi
=

luovuus

joustavuus

itsehallinta

itseluottamus

sosiaaliset taidot

projektinhallinta

ratkaisukeskeisyys

Saavutusorientaatio

motivaatio ja sitoutuminen

tulevaisuusajattelun taidot

tekniset ja konkretisoimistaidot.

valppaus uusille mahdollisuuksille


