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Julkaisuvapaa heti

”EI NIINKÄÄN TEKNOLOGIAA, VAAN KUINKA MAAILMAA MUUTETAAN” – DEVSHARK
TOUR 9.10.2015 HAASTOI OPISKELIJOITA JA OHJELMISTOKEHITTÄJIÄ DIGIMURROKSEN
MAHDOLLISUUKSISTA
Point College, Aikuiskoulutus järjesti perjantaina 9.10. Taidetehtaalla yhdessä Microsoftin
kanssa DevShark Tour -tapahtuman ohjelmistokehittäjille ja startupeille. Tilaisuuden
aluksi Microsoftin Drazen Dodik esitteli kiertueen ja tulossa olevat Ultrahack ja Junction
-tapahtumat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet. Mikko Järvilehto esitteli kiertueeseen
liittyvät yritysten lanseeraamat haasteet, joiden kautta on tavoitteena teknologian avulla
kehittää sovelluksia, joilla muutetaan maailmaa. Point Collegen rehtori/toimitusjohtaja
Sari Gustafsson toi oppilaitoksen terveiset tilaisuuteen. Point Collegessa on otettu
digiloikka ja aikuiskoulutus on syksyllä 2015 aloittanut uuden tulevaisuuden ammatteihin
johtavan koodauskoulutuksen. Nordean Arto Kulha ja Harri Kleemola esittelivät vielä
yksityiskohtaisemmin Nordean Porvoon tapahtumalle esittämän haasteen, jolla haetaan
”vallankumouksellisia” tulevaisuuden ratkaisuja pankkipalveluihin asiakkaille. Ne, jotka
eivät päässeet paikan päälle, pystyivät seuraamaan tilaisuutta livestreaminä Point
Collegen nettisivuilta.

Point Collegen ja Microsoftin yhteistyönä järjestämä DevShark Tour 9.10. lähtölaukaus
Ultrahack ja Junction sekä Slush -tapahtumille marraskuussa 2015
DevShark Tour -tapahtuma oli suunnattu ohjelmistokehittäjille ja startupeille. Mukana oli
myös opiskelijoita. Tilaisuudessa esiteltiin uusinta ohjelmistokehitysalan teknologiaa, ja
päivän aikana päästiin myös kokeilemaan uusia kehitysalustoja Azuressa. DevShark Tour oli
valmennusta marraskuussa tulossa oleviin Ultrahack sekä Junction -tapahtumiin, joissa voi
voittaa merkittävän palkinnon hyvästä tuoteideasta/-ohjelman demosta. Toiminnalla
kannustetaan yrittämiseen ja startupien perustamiseen. Ultrahack sekä Junction tapahtumat pidetään Helsingissä 6.–8.11.2015. Näiden tapahtumien voittajat pääsevät
esittelemään oman ideansa/demonsa Slush-tapahtuman yhteydessä 11.–12.11.2015. Oma
idea esitellään tuomaristolle sekä sijoituskumppaneille ja ideasta voi poikia mainio
liiketoiminta. Toiminnalla kannustetaan startupien perustamiseen. Alla linkit tapahtumiin:
Ultrahack ja Junction 6.–8.11.2015: http://www.slush.org/hacks/
Slush 11.–12.11.2015: http://www.slush.org/
Yritykset mukana haasteineen – Point College myös haasteen vastaanottajana
Mikko Järvilehto esitteli yritykset, jotka ovat mukana haasteineen: Lastan sairaala, Helsingin
kaupunki, TeliaSonera, Nenäpäivä, Tieto, Posti, SAP ja Nordea.
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Mikko Järvilehdon sanoin: “Ei niinkään teknologiaa vaan kuinka maailmaa muutetaan!”
Tämä on lähtökohtana yritysten asettamissa haasteissa. Yritykset hakevat haasteilla
esimerkiksi luovia ratkaisuja hyväntekeväisyyteen, uuden sukupolven ostosmahdollisuuksia
tai kuten Porvoon tilaisuuden haastaja Nordea ”vallankumouksellisia” pankkiratkaisuja.
Nordea evästi yleisöä toteamalla, ettei tiedä millaisia tulevaisuuden pankkiratkaisut ovat,
vaan toivoo kuulevansa niistä yleisöltä.
Päivässä oli mukana yli kolmekymmentä asiasta kiinnostunutta osallistujaa, ja tilaisuudessa
ideoitiin jo nyt pienryhmissä uusia ratkaisuja jatkojalostusta varten. Ideointi ja kehittämistyö
jatkuu tästä eteenpäin. Myös Point College ottaa haasteen vastaan ja lähtee
opiskelijaryhmänsä kanssa miettimään ”vallankumouksellisia” ratkaisuja päästäkseen
eteenpäin aina Ultrahack ja Junction sekä slush -tapahtumiin. Point Collegen
rehtori/toimitusjohtaja Sari Gustafsson rohkaisikin avauspuheessaan uusiin ideoihin ja
verkostoitumiseen, sillä tällaiset projektit voivat avata jopa uuden työuran.
Lisää digimurroksen tilaisuuksia ja koulutusta Point Collegessa
Point Collegen digimurroksen tilaisuudet jatkuvat That’s the Point -ajankohtaisseminaarilla
tietotekniikan uutuuksista WSOYTALOssa 30.10. klo 8.30–12.15. Seminaarin asiatuntijana
toimii Jussi Roine Onsight Oy:stä. Tilaisuudessa esitellään tietotekniikan uutuuksia: Windows
10, Office 2016 sekä Office 365. Lisäksi on tarjolla tietoa erilaisista
koulutusmahdollisuuksista.
Uutena koulutuksena Point Collegen aikuisopiskelijoille on tänä syksynä tarjolla
mobiiliohjelmointia pilvikehitysalustalla. Koulutuksessa hyödynnetään Microsoft Azure pilviteknologiaa. Lähipäivien luennot videoidaan ja niistä editoidaan lyhennelmät, jotka
tallennetaan digitaaliseen oppimisympäristöön. Näin materiaalit ovat tallessa myös
etäopiskelijoiden käyttöön sekä kertausta varten. Lisäksi opiskelijoiden omissa
harjoitustöissä käytetään jatkossa enemmän audiovisuaalista teknologiaa. Yrittäjyysteema
on koulutuksessa vahvasti mukana. Mobiililaitteiden ohjelmointikoulutus tähtää tieto- ja
viestintätekniikan perus- ja ammattitutkintoihin ja antaa alalle tulijoille valmiudet startup yrittämiseen.
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