
Säännöt
ViikkiAreena 2021 -ideakilpailu

ViikkiAreenan ideakilpailussa rakennetaan yhdessä kestävämpää Viikin kampusta kolmen
kattoteeman alla
Ohjelman aikana tiimit keksivät konseptin, jonka voi tulevaisuudessa lisätyöstöllä viedä käytäntöön
kampuksella. 
Kaikki tutkinto- ja jatko-opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneet Viikin kampuksen kehittämisestä, voivat
hakea mukaan ohjelmaan.
Ohjelma on osallistujalle ilmainen.
Ohjelman järjestää ViikkiAreena yhteistyössä Helsinki Think Companyn kanssa.  
Ohjelma on suomenkielinen.

Osallistujat valitaan mukaan hakemusten perusteella.
Mukaan voi hakea yksin tai 4–5 hengen tiimin kanssa.
Järjestäjä muodostaa yksinhakijoista monitieteisiä tiimejä hakemusten perusteella. 
Ohjelman hakuaika on 1.–24.10.2021. Järjestäjä ilmoittaa puhelimitse valinnoista viimeistään ke
29.10.2021 illalla.
Hakuajan aikana ohjelman järjestäjään voi olla yhteydessä osoitteessa iina@thinkcompany.fi.

Ohjelman työpajat ovat perjantaina ja lauantaina 5.-6.11.2021 ja ohjelma huipentuu finaaliin torstaina
11.11.2021, jolloin tiimit pitchaavat työpajojen aikana kehitetyn ideansa tuomareille.
Ohjelman työpajat ja tapahtumat järjestetään mahdollisuuksien mukaan läsnä Viikissä, työpajat
Helsinki Think Companyn toimitiloissa ja finaali A-talolla. Varaudumme myös etätapahtuman
mahdollisuuteen, jos koronarajoitukset kiristyvät. 
Ohjelman perustuu yhteistyöskentelyyn, joka edellyttää aktiivista osallistumista ohjelman sisältöihin. 
Ohjelmaan osallistuvat sitoutuvat osallistumaan seuraaviin tapahtumiin:

pe 5.11 Ongelmat-työpaja klo 10–17
la 6.11. Ratkaisut-työpaja klo 10–17
to 11.11. Finaali 18-22

Tiimin jäsenet sopivat keskenään ja ohjelman järjestäjän kanssa mahdollisista poissaoloista.
Ohjelman aikana osallistujat voivat olla yhteydessä Helsinki Think Companyn tiimiin Slackissa. 

Hakemalla ohjelmaan osallistuja sitoutuu noudattamaan alla olevia sääntöjä.

1. ViikkiAreena - kestävyysteemainen ideakilpailu

2. Osallistuminen ja hakuaika

3. Ohjelma ja aikataulu



Finaalissa asiantuntijatuomaristo valitsee ohjelman voittajan osallistujille ohjelman aikana
ilmoitettavien kriteerien mukaisesti. 
Kolme parhaaksi sijoittunutta tiimiä palkitaan.

Ohjelman järjestäjä saa ottaa kuvia ja videoita ohjelman aikana. Ohjelman järjestäjä saa käyttää kuvia
ViikkiAreenan ja Helsinki Think Companyn viestinnässä.
Osallistujista kerätään ohjelman toteutuksen kannalta välttämättömiä tietoja, joita käytetään kilpailun
toteutukseen sekä ohjelman jälkeiseen tukeen, tutkimukseen ja raportointiin. Tietoja ei luovuteta
ulkopuolisille. Osallistujasta kerätyt tiedot ja kuvat poistetaan pyynnöstä. 

Ohjelmassa on nollatoleranssi epäkunnioittavalle käytökselle.
Osallistujana sitoudut tekemään ohjelmasta positiivisen kokemuksen kaikille kanssatekijöille.

4. Voittajan valinta ja palkinto

5. Tietojen kerääminen ja säilyttäminen

6. Kuuntele ja kunnioita

Pidätämme oikeudet muutoksiin.


