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Kilpailun kulku

Kilpailun aluksi kuulemme innosta-
via puheenvuoroja ihmisten yhteen 
saattamisesta.

PUHUJAT:
• John Dalrymple | Radical Visions, 

Neighbourhood Networksin  
perustaja Skotlannista

• Jaakko Blomberg | tuottaja  
ja kaupunkiaktivisti

Tämän jälkeen joukkueet aloittavat oman 
ratkaisunsa ideoinnin. Joukkueita auttavat 
valmentajat, jotka kannustavat ja vievät ide-
oita eteenpäin.

VALMENTAJAT: 
• John Dalrymple | Radical Visions
• Leena Hartikainen | Vanhustyön 

keskusliitto
• Ina Ahlroos | JAG Assistans
• Susanna Hintsala | Kehitysvammaliitto
• Jonna Salomaa | Kehitysvammaliitto
• Niina Sillanpää | Kehitysvammaliitto

Voittajajoukkueen valitsee nelihenkinen 
tuomaristo, joka koostuu asumisen ja osal-
listumisen asiantuntijoista.

TUOMARIT:
• Saara Nyyssölä | ARA Asumisen  

rahoitus- ja kehittämiskeskus
• Jaanika Pirkkalainen, 

kokemusasiantuntija
• Johannes Romppanen, valokuvaaja 

 ja Creative Mornings  
-tapahtumien järjestäjä

• Hanna Kopra | rajapintanainen

Voittajajoukkue palkitaan 800 euron suu-
ruisella summalla!

PORUKOISSA-HACKATHON! 
Ideointikilpailu asumisen ja  
osallistumisen uudesta tulevaisuudesta

Kaikilla ihmisillä tulisi olla mahdollisuus 
asua valitsemallaan tavalla ja olla osana 
itselle tärkeitä porukoita. Tämän toteu-
tuminen ei aina kuitenkaan ole itsestään-
selvyys. Ilman tukea osa ihmisistä jää yksin. 
Kilpailussa etsimme keinoja oman näköisen 
elämän toteuttamiseksi ja yksinäisyyden 
vähentämiseksi.

Kilpailutehtävä

Kilpailun haasteena on rakentaa ratkaisu, 
jotta myös tukea asumisessaan tarvitsevilla 
ihmisillä olisi mahdollisuus

• asua ja osallistua siellä missä muutkin
• saada ja antaa tukea
• kokea iloa tuovia kohtaamisia.

Sosiaalinen media

Päivän tunnelmia voit löytää ja jakaa 
somessa aihetunnisteella #porukoissa. Voit 
seurata tapahtumaa ja ideoita tapahtuma-
sivullamme https://bit.ly/2OJpZcU

Valokuvaus

Tapahtumassa kuvataan videota ja ote-
taan valokuvia. Yksittäisistä henkilöistä 
otettavista valokuvista sovitaan kuitenkin 
henkilö kohtaisesti. Kuvamateriaalia käyte-
tään Porukoissa-hankkeen ja Kehitysvam-
maliiton viestinnässä.



Torstai 4.10.2018

09.00–10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvia

10.00–12.00 Innostavia puheenvuoroja asumisesta ja yhteisestä tekemisestäPuhujina muun muassa
• John Dalrymple, Neighbourhood Networksin perustaja Skotlannista• Jaakko Blomberg, tuottaja ja kaupunkiaktivisti

12.00–13.00 Lounas, Rosso Kouvola

13.00–14.30 Ideamyrsky alkaa
• Joukkueet kokoontuvat työpisteisiin
• Valmentajat kiertävät joukkueissa

14.30–15.00 Välipalaa ja virvokkeita

15.00–17.00 Tuumasta toimeen, kilpailu jatkuu!
• Työpisteiden vaihto
• Valmentajat kiertävät joukkueissa

17.00–18.00 Päivällinen, Viiraamo

18.00– Iltakemut: livemusaa ja parasta seuraa!

Perjantai 5.10.2018

08.00–09.00 Aamupalaa tarjolla

09.00–11.30 Kilpailu jatkuu

11.30–12.30 Lounas, Rosso Kouvola

12.30–14.00 Pitchaus eli joukkueet esittelevät ideansa tuomaristolle
14.00–14.30 Yhteinen tauko

• Kokoontuminen Viiraamon edessä kävelykadulla
• Virvokkeita ja välipalaa Viiraamossa

14.30–15.00 Voittajajoukkue palkitaan!

15.00 Tilaisuus päättyy

Tapahtuman aikana on tarjolla juotavaa ja naposteltavaa.



Lisätietoja

Tapahtuman järjestää Porukoissa-hanke 
(2018–2020), joka on osa Kehitysvamma-
liiton toimintaa.

Laura Päiväpuro
• p. 050 353 7846
• laura.paivapuro@kvl.fi

Susanna Rieppo
• p. 050 432 9050
• susanna.rieppo@kvl.fi

Niina Sillanpää
• p. 040 775 1411
• niina.sillanpaa@kvl.fi

Tapahtumaa tukevat

Pääpalkinto

Muut palkinnot

Eväät tarjoaa

Tapahtumassa mukana
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