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Spring on ideakilpailu toisella asteella opiskeleville 

nuorille.

Springissä nuorten muodostamat tiimit kehittävät ideoita, joilla he 

haluavat muuttaa maailmaa paremmaksi. Ideat voivat olla isoja tai 

pieniä. Tiimit voivat hakea Springiin yhteisellä ideallaan 17.1.–

17.3.2023.

Jatkoon päässeet tiimit pääsevät tekemään ideoitansa todeksi 

Suomen parhaiden sparraajien tukemana.

Finaalitapahtuma tarjotaan striimattuna kaikkiin toisen asteen 

oppilaitoksiin Suomessa. Finaalin katsojat äänestävät kolme 

voittajaideaa, joiden takana olevat tiimit saavat palkinnoksi 

kesätyöpaikan ja opintomatkan.

MIKÄ ON 
SPRING?





MIKSI 
SPRING?

Spring haluaa tarjota nuorille mahdollisuuden 

toimia ja vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin 

asioihin.

Tutkimusten mukaan nuorten usko maailman tulevaisuuteen on 

koetuksella. Samalla moni nuorista kokee, että heillä ei ole 

riittäviä mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, minkälaiseksi 

tulevaisuus muodostuu. Nuorilla on kyky ajatella uudella 

tavalla, ja heidän kuulemisestaan hyötyvät kaikki.



MITÄ OSALLISTUJAT 

SAAVAT 

SPRINGISTÄ?

Springissä voi oppia hahmottamaan ongelmia, ideoimaan

ratkaisuja ja tekemään niitä todeksi yhdessä tiimin kanssa, 

Suomen parhaiden osaajien avustuksella.

Voittajatiimit saavat palkinnoksi kuuden viikon palkallisen

kesätyöpaikan (3000 € per henkilö), jonka aikana he pääsevät

edistämään ideaansa. Kesätyöhön sisältyy opintomatka

Amsterdamiin ja Berliiniin.



SPRING-SPRINTTI 
KOULUPÄIVÄN 
AIKANA

Spring-sprintissä opitte hahmottamaan ongelmia ja 

ideoimaan ratkaisuja. Ideoilla voitte hakea mukaan 

Spring-ideakilpailuun.

Tarvittavat materiaalit ja lisäinspiraatiota löydätte 

osoitteesta: thisisspring.fi



Vaikka haasteita on paljon, on myös toivoa.

Ihmiskunnalla ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä hyviä 

mahdollisuuksia ratkaista ongelmia ja kykyä muuttaa tulevaisuuden 

suuntaa. Esimerkiksi hyönteishotellit ovat elvyttäneet meidän 

kaikkien elämälle välttämätöntä mehiläiskantaa, aurinkoenergialla 

latautuvat lamput tuovat valoa sähkökatkojen yllättäessä ja netistä 

saa anonyymisti sekä maksutta apua moniin tilanteisiin. 

Pienillä ideoilla ja oivalluksilla voi olla suuri myönteinen 

vaikutus ihmisten arkeen ja jopa koko maailmaan. Juuri sinä 

voit olla tällaisen idean keksijä.

JOKAINEN SUURI 

MUUTOS ALKAA 

PIENESTÄ IDEASTA.



OSA 1:

HAHMOTETAAN

ONGELMIA



Inspiraatiokortit esittelevät ilmiöitä, joita maailmassa 

ilmenee. Niiden tarkoituksena on edistää ja konkretisoida 

ajattelua, ja antaa inspiraatiota seikkoihin, joita 

maailmassa voisi muuttaa.

Teemat ovat suuria, mutta niihin voi löytää opiskelijoiden 

arjen kokoisia näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia. Idea voi 

olla ratkaisu arkiseen haasteeseen tai suureen 

kansainvälisen kysymykseen.

Esimerkkejä inspiraatiokortista.

Osa 1: Inspiraatiokorttien esittely ja valitseminen



1. Jakautukaa 3–5 hengen tiimeihin.

2. Käykää kaikki yhdessä luokassa läpi inspiraatiokorttien 

otsikot (seuraava sivu).

3. Jokainen tiimi valitsee itselleen kiinnostavimman otsikon.

4. Jokainen tiimi tutustuu tarkemmin kyseiseen 

inspiraatiokorttiin (tulostettuna tai osoitteessa 

thisisspring.fi).

TEHTÄVÄ 1:

Osa 1: Inspiraatiokorttien esittely ja valitseminen



Osa 1: Inspiraatiokorttien esittely ja valitseminen

Inspiraatiokorttien otsikot:

TEHTÄVÄ 1:

Sosiaalinen elämä someen

Elämän digitalisoituminen

Yksinäisyys

Mielenterveys

Muuttuva työelämä

Nettishoppailu

Nuorten syrjäytyminen

Merten ja vesistöjen saastuminen

Luontokato ja lajien sukupuutto

Vesipula

Yleistyneet talousvaikeudet

Pakolaisuus

Valeuutiset

Keskustelun kärjistyminen

Energiakriisi

Vastuullinen kuluttaminen

Fast fashion vs. slow fashion

Omistamisesta jakamiseen

Liikenteen päästöt

Kasvisruokavalio

Ruokahävikki

Yhdenvertaisuus

Elämäntapojen 

passivoituminen

Harrastusmahdollisuudet

Tekoälyn hyödyntäminen

Sukupuolten tasa-arvo

Nuorten paineet ja jaksaminen



1. Kun olette valinneet ja tutustuneet omaan inspiraatiokorttiin, on aika 

miettiä, millaisia ongelmia tai haasteita kyseiseen ilmiöön liittyy.

2. Keksikää tiimissänne vähintään 10 ongelmaa tai haastetta, jotka 

liittyvät valitsemaanne inspiraatiokorttiin. Kirjoittakaa ne ylös paperille 

tai esimerkiksi puhelimen muistiinpanoihin.

Aikaa tehtävän suorittamiseen on 5 minuuttia.

Aloittakaa lauseenne sanoilla:

Mielestäni on ongelma, että…

TEHTÄVÄ 2:

Osa 1: Inspiraatiokorttien esittely ja valitseminen



OSA 2:

IDEOIDAAN

RATKAISUJA



TEHTÄVÄ 1:
Mitä ongelmia tunnistitte?

1. Jokainen tiimi esittelee koko luokalle 

valitsemansa inspiraatiokortin ja kertoo, miksi 

päätyi siihen.

2. Esitelkää myös, mitkä kymmenen (tai enemmän) 

korttiin liittyvää ongelmaa tunnistitte.

3. Antakaa toisillenne palautetta ja kertokaa, mikä 

ongelma on mielestänne tärkein.

Osa 2: Ongelmien läpikäyminen ja valitseminen



TEHTÄVÄ 2:
Ongelman valitseminen

Valitkaa ideoistanne yksi ongelma, johon tiiminne 

haluaa lähteä ideoimaan ratkaisua.

Osa 2: Ongelmien läpikäyminen ja valitseminen



IDEOINTI

JA HAKEMUKSEN

TÄYTTÄMINEN



Kun tiimit ovat valinneet itselleen kiinnostavimmat haasteet on 

aika keksiä idea haasteen ratkaisemiseksi. Idea kehitetään 

Spring-ideakilpailun hakemuslomakkeen kysymysten mukaisesti.

Jokainen tiimi täyttää oman hakemuksensa osoitteessa: 

thisisspring.fi

Hakemuksen voi lähettää ainoastaan netissä. Se kannattaa 

täyttää oppitunnin aikana.

Jos kuitenkin haluatte luonnostella hakemusta paperille, 

voitte tulostaa hakemuslomakkeen tämän materiaalin lopusta.



HAKUOHJEET



KERTOKAA IDEASTANNE

Mikä on ideanne päätarkoitus?

Kertokaa se yhdellä lauseella.

Millä tavoilla ideanne tekee maailmasta paremman?

Kuvailkaa ideaanne tarkemmin ja kertokaa, miten se toimii 

käytännössä.

Ideanne nimi

Tässä kohtaa myös ”työnimi” kelpaa, nimen ehtii vaihtamaan 

myöhemmin. 

HAKUOHJE,
VAIHE 1:



ONGELMA, JOTA RATKAISETTE

Mihin ongelmaan ideanne pyrkii ensisijaisesti vastaamaan?

Kenellä tällainen ongelma on? 

Kertokaa tässä, keiden elämään ideanne toisi helpotusta tai 

parannusta.

HAKUOHJE, 
VAIHE 2:



TIIMI IDEAN TAKANA

Keitä tiimiinne kuuluu?

Luetelkaa tiimin jäsenten etu- ja sukunimet sekä iät. Kertokaa myös 

miltä paikkakunnalta olette kotoisin.

Miten päädyitte juuri tähän ideaan?

Kertokaa miksi haluatte edistää juuri tätä ideaa.

Mitä apua tarvitsette ideanne edistämiseksi?

Pohtikaa ja kertokaa tarvitsetteko idean toteuttamiseksi esimerkiksi 

teknistä tukea, apua markkinointiin tai vaikkapa lisää tietoa ideaanne 

liittyvästä toimialasta ja kohderyhmästä.

HAKUOHJE, 
VAIHE 3:



YHTEYSTIEDOT

Sähköpostiosoite

Ilmoittakaa tässä sähköpostiosoite, jonka kautta teihin saa varmasti 

yhteyden. Sähköposti voi kuulua vaikka yhdelle tiimin jäsenistä.

Puhelinnumero

Yhteyden varmistamiseksi tarvitsemme teiltä varmuuden vuoksi vielä 

yhden tiimiläisen puhelinnumeron.

HAKUOHJE, 
VAIHE 4:



THISISSPRING.FI

LÄHETÄ HAKEMUS:



KILPAILUN

ETENEMINEN



Spring-ideakilpailuun voi hakea mukaan 17.1.–

17.3.2023

Hakuajan päätyttyä Spring etenee seuraavan aikataulun mukaan:

20.–31.3. Hakemukset käsitellään ja esikarsintaraati valitsee 10 

finalistitiimiä.

5.4. Springin finalistit julkistetaan.

5.–21.4. Finalistit saavat tukea omaa idean jatkokehittämiseen.

21.–23.4. Finalisteille järjestetään viikonlopun mittainen ideahautomo 

Helsingissä, jossa idea viimeistellään.

4.5. Springin finaali, jossa nuoret äänestävät kolme voittajaa.

Kesän 2023 aikana voittajat tekevät omaa ideaansa 

todeksi palkallisen kesätyön ja opintomatkan aikana.

KILPAILUN 

AIKATAULU
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