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Liiketalous 
 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
DIGITAL INTERNATIONAL BUSINESS (BBA), WELLBEING MANAGEMENT 

TRADENOMI 
DATA-ANALYTIIKKA, VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI, LIIKETALOUS, 
HYVINVOINTILIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN 

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 

 

Kansainvälinen*ship Startup Festival tarjoaa monikulttuurisen oppimis- ja 
työympäristön Xamkin opiskelijoille. Kurssi- tai harjoittelutöinä 
suoritettavat kokonaisuudet tuovat korvaamatonta kokemusta ja 
työelämästä opittuja taitoja opintojen tueksi. 

 

Mikä on *ship Startup Festival 

Englanniksi toteutettava opiskelijayrittäjyyttä tukeva tapahtuma on järjestetty Kotkassa vuodesta 2015. 
Tapahtuma tarjoaa vuosittain alustan 50 esivaiheen startup yritykselle, 30 huippumentorille ja noin 200 
muulle vieraalle verkottumiseen, startup ideoiden kehittämiseen sekä sparraukseen ja pitchaukseen. 
Tapahtuma järjestetään Xamkin opiskelijoiden voimin yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja 
koulutusyksikkö Xentren alla, yhteistyössä yrittäjyysyhdistys Patterin sekä Xamkin TKI -hankkeiden kanssa. 

Kansainvälinen *ship Startup Festival tarjoilee energisen ja nopeatempoisen ohjelman kahden päivän 
aikana. Opiskelijamme ovat järjestäjinä kaksipäiväisen tapahtuman ytimessä, pitäen langat käsissään 
kaikilla eri osa-alueilla; ensimmäisen päivän mentorointiosiosta toisen päivän pitchauskilpailuun ja 
molempina iltoina toteutuviin iltaohjelmiin. 

 

Työskentely tapahtumassa 

Työskentely tapahtuu kansainvälisessä ympäristössä pääosin englanniksi. Opiskelijat toimivat sekä tiimissä 
että itsenäisesti omia tavoitteita ja takarajojaan seuraten. Tapahtuman järjestämistä fasilitoidaan Xentren 
toimesta, ja opiskelijoita ohjataan suulliseen tiimiraportointiin ja kirjalliseen dokumentointiin muun työnsä 
ohella. Tapahtuman järjestämiseen osallistumalla opiskelijat pääsevät kehittämään muun muassa 
ajanhallinta-, organisointi- ja ryhmätyötaitojaan. 

*ship Startup Festivaalin sisäisiin sidosryhmiin kuuluu Xamkin TKI -henkilöstö aihepiiriin kuuluvine 
hankkeineen, opiskelijayrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijamme sekä opettajat, joiden opetuksen alle 
tapahtuman sisältöä sopii integroida. 
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Ulkoiset sidosryhmät sisältävät tapahtuman startupyritykset ja yrittäjyysyhteisöt, mentorit, kutsuvieraat, 
sekä sponsorit ja kumppanit. 

*ship Startup Festival tarjoaa opiskelijoille kokemusta tapahtuman järjestämisen eri painopisteistä 
opintoihin upotettuina kurssitöinä tai työharjoittelujaksoina. Lisäksi tapahtuma toimii toimeksiantajana 
opinnäytetöille. 

 

Eväät opintoihin ja elämään 

*ship Startup Festival tarjoaa työelämän kokeiluympäristönä opiskelijalle tasapainoisen kokonaisuuden 
vastuullisista tehtävistä, uuden innovoinnista sekä sidosryhmä- ja tiimityöskentelystä kansainvälisessä 
verkostossa. 

Oikea, vastuullinen rooli tässä Kaakkois-Suomen suurimmassa startup tapahtumassa voi parhaimmillaan 
toimia osaltaan tienviittana jokaisen opiskelijan oman henkilökohtaisen osaamisen, ja ammatillisten 
tavoitteiden kartoittamisessa ja löytämisessä. 

*ship Startup Festival tarjoaa liiketalouden alan opiskelijoille tehtäviä muun muassa seuraavilta osa-
alueilta, eri laajuuksilla: 

 

Data-analytiikka 
Sosiaalisen median datan tiivistäminen ja johtopäätökset 
Palautekyselyt, jo kerätyn osallistujadatan konkretisointi 

Sidosryhmät 
Sponsorien kartoitus ja yhteydenotot 
Partnerien kartoitus ja yhteydenotot 
Esivaiheen startup -tiimien kartoitus ja yhteydenotot 

Tapahtuman organisointi 
Tapahtuman aikainen informaatio sidosryhmille 
Tiimikoordinaattorin roolit: mentori-, markkinointi-, startup-, vierastiimi 
Tiimiasiantuntijan roolit 

Työyhteisön työhyvinvointi 
Tapahtuman työyhteisön työhyvinvoinnin kartoittaminen ja ennaltaehkäisevä kehittäminen 
Fyysinen- ja henkinen työhyvinvointi ja -turvallisuus sekä työntekijöiden ja johdon tukeminen 

Viestintä ja markkinointi 
Digitaalinen markkinointi, sisäinen ja ulkoinen 
Perinteinen markkinointi, sisäinen ja ulkoinen 
Viestintä, sisäinen ja ulkoinen 
Markkinointisuunnitelman osa-alueet  
Viestintäsuunnitelman osa-alueet 
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Pelialat ja ICT 
 
BACHELOR OF CULTURE AND ARTS 
GAME DESIGN 

BACHELOR OF ENGINEERING 
INFORMATION TECHNOLOGY 

INSINÖÖRI 
KYBERTURVALLISUUS, OHJELMISTOTEKNIIKKA, PELIOHJELMOINTI 

TRADENOMI 
TIETOJENKÄSITTELY 

 

Kansainvälinen*ship Startup Festival tarjoaa monikulttuurisen oppimis- ja 
työympäristön Xamkin opiskelijoille. Kurssi- tai harjoittelutöinä 
suoritettavat kokonaisuudet tuovat korvaamatonta kokemusta ja 
työelämästä opittuja taitoja opintojen tueksi. 

 

Mikä on *ship Startup Festival 

Englanniksi toteutettava opiskelijayrittäjyyttä tukeva tapahtuma on järjestetty Kotkassa vuodesta 2015. 
Tapahtuma tarjoaa vuosittain alustan 50 esivaiheen startup yritykselle, 30 huippumentorille ja noin 200 
muulle vieraalle verkottumiseen, startup ideoiden kehittämiseen sekä sparraukseen ja pitchaukseen. 
Tapahtuma järjestetään Xamkin opiskelijoiden voimin yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja 
koulutusyksikkö Xentren alla, yhteistyössä yrittäjyysyhdistys Patterin sekä Xamkin TKI -hankkeiden kanssa. 

Kansainvälinen *ship Startup Festival tarjoilee energisen ja nopeatempoisen ohjelman kahden päivän 
aikana. Opiskelijamme ovat järjestäjinä kaksipäiväisen tapahtuman ytimessä, pitäen langat käsissään 
kaikilla eri osa-alueilla; ensimmäisen päivän mentorointiosiosta toisen päivän pitchauskilpailuun ja 
molempina iltoina toteutuviin iltaohjelmiin. 

 

Työskentely tapahtumassa 

Työskentely tapahtuu kansainvälisessä ympäristössä pääosin englanniksi. Opiskelijat toimivat sekä tiimissä 
että itsenäisesti omia tavoitteita ja takarajojaan seuraten. Tapahtuman järjestämistä fasilitoidaan Xentren 
toimesta, ja opiskelijoita ohjataan suulliseen tiimiraportointiin ja kirjalliseen dokumentointiin muun työnsä 
ohella. Tapahtuman järjestämiseen osallistumalla opiskelijat pääsevät kehittämään muun muassa 
ajanhallinta-, organisointi- ja ryhmätyötaitojaan. 

*ship Startup Festivaalin sisäisiin sidosryhmiin kuuluu Xamkin TKI -henkilöstö aihepiiriin kuuluvine 
hankkeineen, opiskelijayrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijamme sekä opettajat, joiden opetuksen alle 
tapahtuman sisältöä sopii integroida. 
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Ulkoiset sidosryhmät sisältävät tapahtuman startupyritykset ja yrittäjyysyhteisöt, mentorit, kutsuvieraat, 
sekä sponsorit ja kumppanit. 

*ship Startup Festival tarjoaa opiskelijoille kokemusta tapahtuman järjestämisen eri painopisteistä 
opintoihin upotettuina kurssitöinä tai työharjoittelujaksoina. Lisäksi tapahtuma toimii toimeksiantajana 
opinnäytetöille. 

 

Eväät opintoihin ja elämään 

*ship Startup Festival tarjoaa työelämän kokeiluympäristönä opiskelijalle tasapainoisen kokonaisuuden 
vastuullisista tehtävistä, uuden innovoinnista sekä sidosryhmä- ja tiimityöskentelystä kansainvälisessä 
verkostossa. 

Oikea, vastuullinen rooli tässä Kaakkois-Suomen suurimmassa startup tapahtumassa voi parhaimmillaan 
toimia osaltaan tienviittana jokaisen opiskelijan oman henkilökohtaisen osaamisen, ja ammatillisten 
tavoitteiden kartoittamisessa ja löytämisessä. 

*ship Startup Festival tarjoaa pelialan ja tietotekniikan alojen opiskelijoille tehtäviä muun muassa 
seuraavilta osa-alueilta, eri laajuuksilla: 

 

Markkinointi 
Markkinoinnin animaatiot 
Markkinointivideot 

 

Tapahtuman palvelupolku 
Mentoroinnin varausjärjestelmän kehittely ja ylläpito 
Verkkosivujen tietosuoja ja turvallisuus 
Interaktiivinen palautekysely 

 

Viestintä 
Verkkosivujen ylläpito ja päivitys 
Tapahtuman sovelluksen kehittely ja ylläpito 
Verkkosivujen tietosuoja ja turvallisuus 
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Muotoilu ja restaurointi 
 
BACHELOR OF CULTURE AND ARTS 
GAME DESIGN 
MUOTOILIJA 
GRAAFINEN MUOTOILU, PALVELUMUOTOILU, SISUSTUSARKKITEHTUURI JA KALUSTESUUNNITTELU 

 

Kansainvälinen*ship Startup Festival tarjoaa monikulttuurisen oppimis- ja 
työympäristön Xamkin opiskelijoille. Kurssi- tai harjoittelutöinä 
suoritettavat kokonaisuudet tuovat korvaamatonta kokemusta ja 
työelämästä opittuja taitoja opintojen tueksi. 
 

Mikä on *ship Startup Festival 

Englanniksi toteutettava opiskelijayrittäjyyttä tukeva tapahtuma on järjestetty Kotkassa vuodesta 2015. 
Tapahtuma tarjoaa vuosittain alustan 50 esivaiheen startup yritykselle, 30 huippumentorille ja noin 200 
muulle vieraalle verkottumiseen, startup ideoiden kehittämiseen sekä sparraukseen ja pitchaukseen. 
Tapahtuma järjestetään Xamkin opiskelijoiden voimin yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja 
koulutusyksikkö Xentren alla, yhteistyössä yrittäjyysyhdistys Patterin sekä Xamkin TKI -hankkeiden kanssa. 

Kansainvälinen *ship Startup Festival tarjoilee energisen ja nopeatempoisen ohjelman kahden päivän 
aikana. Opiskelijamme ovat järjestäjinä kaksipäiväisen tapahtuman ytimessä, pitäen langat käsissään 
kaikilla eri osa-alueilla; ensimmäisen päivän mentorointiosiosta toisen päivän pitchauskilpailuun ja 
molempina iltoina toteutuviin iltaohjelmiin. 

 

Työskentely tapahtumassa 

Työskentely tapahtuu kansainvälisessä ympäristössä pääosin englanniksi. Opiskelijat toimivat sekä tiimissä 
että itsenäisesti omia tavoitteita ja takarajojaan seuraten. Tapahtuman järjestämistä fasilitoidaan Xentren 
toimesta, ja opiskelijoita ohjataan suulliseen tiimiraportointiin ja kirjalliseen dokumentointiin muun työnsä 
ohella. Tapahtuman järjestämiseen osallistumalla opiskelijat pääsevät kehittämään muun muassa 
ajanhallinta-, organisointi- ja ryhmätyötaitojaan. 

*ship Startup Festivaalin sisäisiin sidosryhmiin kuuluu Xamkin TKI -henkilöstö aihepiiriin kuuluvine 
hankkeineen, opiskelijayrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijamme sekä opettajat, joiden opetuksen alle 
tapahtuman sisältöä sopii integroida. 

Ulkoiset sidosryhmät sisältävät tapahtuman startupyritykset ja yrittäjyysyhteisöt, mentorit, kutsuvieraat, 
sekä sponsorit ja kumppanit. 
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*ship Startup Festival tarjoaa opiskelijoille kokemusta tapahtuman järjestämisen eri painopisteistä 
opintoihin upotettuina kurssitöinä tai työharjoittelujaksoina. Lisäksi tapahtuma toimii toimeksiantajana 
opinnäytetöille. 

 

Eväät opintoihin ja elämään 

*ship Startup Festival tarjoaa työelämän kokeiluympäristönä opiskelijalle tasapainoisen kokonaisuuden 
vastuullisista tehtävistä, uuden innovoinnista sekä sidosryhmä- ja tiimityöskentelystä kansainvälisessä 
verkostossa. 

Oikea, vastuullinen rooli tässä Kaakkois-Suomen suurimmassa startup tapahtumassa voi parhaimmillaan 
toimia osaltaan tienviittana jokaisen opiskelijan oman henkilökohtaisen osaamisen, ja ammatillisten 
tavoitteiden kartoittamisessa ja löytämisessä. 

*ship Startup Festival tarjoaa muotoilun ja restauroinnin alojen opiskelijoille tehtäviä muun muassa 
seuraavilta osa-alueilta, eri laajuuksilla: 

 

Tapahtuman ulkoinen palvelupolku 
Eri kutsuvierasryhmien tapahtumapolun kartoittaminen ja suunnittelu 
Eri kutsuvierasryhmien rekisteröityminen tapahtumaan 
Mentoroinnin fasilitointi 
Vieraiden ohjaus 
Informaatiovirran jäsentely ja suunnittelu 
Sidosryhmien ja partnerien kontaktointi 

 

Lavarakenteet ja tapahtuman tilat 
Lavan suunnittelu ja rakentaminen 
Mentorien taukotilan suunnittelu 
Startup -yritysten taukotilan suunnittelu 
Loppujuhlan valaistus ja tilasuunnittelu 

 

Markkinointi ja viestintä 
Graafinen muotoilu ja materiaalien suunnittelu 
Sisäinen ja ulkoinen palaute ja palautteen määrän maksimointi 

 

Tapahtuman organisointi 
Sisäiset työpajat ja tapahtumasisällön ideoinnin fasilitointi 
Tiimikoordinaattorin roolit: mentori-, markkinointi-, startup-, vierastiimi 
Tiimiasiantuntijan roolit 
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Logistiikka 
 
INSINÖÖRI 
LOGISTIIKKA 

TRADENOMI 
LOGISTIIKKA 

 

Kansainvälinen*ship Startup Festival tarjoaa monikulttuurisen oppimis- ja 
työympäristön Xamkin opiskelijoille. Kurssi- tai harjoittelutöinä 
suoritettavat kokonaisuudet tuovat korvaamatonta kokemusta ja 
työelämästä opittuja taitoja opintojen tueksi. 

 

Mikä on *ship Startup Festival 

Englanniksi toteutettava opiskelijayrittäjyyttä tukeva tapahtuma on järjestetty Kotkassa vuodesta 2015. 
Tapahtuma tarjoaa vuosittain alustan 50 esivaiheen startup yritykselle, 30 huippumentorille ja noin 200 
muulle vieraalle verkottumiseen, startup ideoiden kehittämiseen sekä sparraukseen ja pitchaukseen. 
Tapahtuma järjestetään Xamkin opiskelijoiden voimin yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja 
koulutusyksikkö Xentren alla, yhteistyössä yrittäjyysyhdistys Patterin sekä Xamkin TKI -hankkeiden kanssa. 

Kansainvälinen *ship Startup Festival tarjoilee energisen ja nopeatempoisen ohjelman kahden päivän 
aikana. Opiskelijamme ovat järjestäjinä kaksipäiväisen tapahtuman ytimessä, pitäen langat käsissään 
kaikilla eri osa-alueilla; ensimmäisen päivän mentorointiosiosta toisen päivän pitchauskilpailuun ja 
molempina iltoina toteutuviin iltaohjelmiin. 

 

Työskentely tapahtumassa 

Työskentely tapahtuu kansainvälisessä ympäristössä pääosin englanniksi. Opiskelijat toimivat sekä tiimissä 
että itsenäisesti omia tavoitteita ja takarajojaan seuraten. Tapahtuman järjestämistä fasilitoidaan Xentren 
toimesta, ja opiskelijoita ohjataan suulliseen tiimiraportointiin ja kirjalliseen dokumentointiin muun työnsä 
ohella. Tapahtuman järjestämiseen osallistumalla opiskelijat pääsevät kehittämään muun muassa 
ajanhallinta-, organisointi- ja ryhmätyötaitojaan. 

*ship Startup Festivaalin sisäisiin sidosryhmiin kuuluu Xamkin TKI -henkilöstö aihepiiriin kuuluvine 
hankkeineen, opiskelijayrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijamme sekä opettajat, joiden opetuksen alle 
tapahtuman sisältöä sopii integroida. 

Ulkoiset sidosryhmät sisältävät tapahtuman startupyritykset ja yrittäjyysyhteisöt, mentorit, kutsuvieraat, 
sekä sponsorit ja kumppanit. 



Yrittäjyyspoluilta *ship Startup Festivaaliin  2021 

 
 
 
 
 
 

 

*ship Startup Festival tarjoaa opiskelijoille kokemusta tapahtuman järjestämisen eri painopisteistä 
opintoihin upotettuina kurssitöinä tai työharjoittelujaksoina. Lisäksi tapahtuma toimii toimeksiantajana 
opinnäytetöille. 

 

Eväät opintoihin ja elämään 

*ship Startup Festival tarjoaa työelämän kokeiluympäristönä opiskelijalle tasapainoisen kokonaisuuden 
vastuullisista tehtävistä, uuden innovoinnista sekä sidosryhmä- ja tiimityöskentelystä kansainvälisessä 
verkostossa. 

Oikea, vastuullinen rooli tässä Kaakkois-Suomen suurimmassa startup tapahtumassa voi parhaimmillaan 
toimia osaltaan tienviittana jokaisen opiskelijan oman henkilökohtaisen osaamisen, ja ammatillisten 
tavoitteiden kartoittamisessa ja löytämisessä. 

*ship Startup Festival tarjoaa logistiikan alan opiskelijoille tehtäviä muun muassa seuraavilta osa-alueilta, 
eri laajuuksilla: 

 

Tapahtumalogistiikka 
Toimitusketjut 
Tilaus- ja toimitusprosessit 
Kutsuvieraiden saapuminen ja lähteminen 
Tapahtuman aikaiset siirtymät 
Tapahtumakonseptin laajentaminen ja logistiset haasteet 

 

Tapahtuman organisointi 
Tiimikoordinaattorin roolit: mentori-, markkinointi-, startup-, vierastiimi. 
Tiimiasiantuntijan roolit 
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Sosiaali- ja nuorisokasvatus 
 
YHTEISÖPEDAGOGI 
NUORISOKASVATUS JA NUORISOTYÖ 
SOSIONOMI 

 

Kansainvälinen*ship Startup Festival tarjoaa monikulttuurisen oppimis- ja 
työympäristön Xamkin opiskelijoille. Kurssi- tai harjoittelutöinä 
suoritettavat kokonaisuudet tuovat korvaamatonta kokemusta ja 
työelämästä opittuja taitoja opintojen tueksi. 
 

Mikä on *ship Startup Festival 

Englanniksi toteutettava opiskelijayrittäjyyttä tukeva tapahtuma on järjestetty Kotkassa vuodesta 2015. 
Tapahtuma tarjoaa vuosittain alustan 50 esivaiheen startup yritykselle, 30 huippumentorille ja noin 200 
muulle vieraalle verkottumiseen, startup ideoiden kehittämiseen sekä sparraukseen ja pitchaukseen. 
Tapahtuma järjestetään Xamkin opiskelijoiden voimin yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja 
koulutusyksikkö Xentren alla, yhteistyössä yrittäjyysyhdistys Patterin sekä Xamkin TKI -hankkeiden kanssa. 

Kansainvälinen *ship Startup Festival tarjoilee energisen ja nopeatempoisen ohjelman kahden päivän 
aikana. Opiskelijamme ovat järjestäjinä kaksipäiväisen tapahtuman ytimessä, pitäen langat käsissään 
kaikilla eri osa-alueilla; ensimmäisen päivän mentorointiosiosta toisen päivän pitchauskilpailuun ja 
molempina iltoina toteutuviin iltaohjelmiin. 

 

Työskentely tapahtumassa 

Työskentely tapahtuu kansainvälisessä ympäristössä pääosin englanniksi. Opiskelijat toimivat sekä tiimissä 
että itsenäisesti omia tavoitteita ja takarajojaan seuraten. Tapahtuman järjestämistä fasilitoidaan Xentren 
toimesta, ja opiskelijoita ohjataan suulliseen tiimiraportointiin ja kirjalliseen dokumentointiin muun työnsä 
ohella. Tapahtuman järjestämiseen osallistumalla opiskelijat pääsevät kehittämään muun muassa 
ajanhallinta-, organisointi- ja ryhmätyötaitojaan. 

*ship Startup Festivaalin sisäisiin sidosryhmiin kuuluu Xamkin TKI -henkilöstö aihepiiriin kuuluvine 
hankkeineen, opiskelijayrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijamme sekä opettajat, joiden opetuksen alle 
tapahtuman sisältöä sopii integroida. 

Ulkoiset sidosryhmät sisältävät tapahtuman startupyritykset ja yrittäjyysyhteisöt, mentorit, kutsuvieraat, 
sekä sponsorit ja kumppanit. 

*ship Startup Festival tarjoaa opiskelijoille kokemusta tapahtuman järjestämisen eri painopisteistä 
opintoihin upotettuina kurssitöinä tai työharjoittelujaksoina. Lisäksi tapahtuma toimii toimeksiantajana 
opinnäytetöille. 
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Eväät opintoihin ja elämään 

*ship Startup Festival tarjoaa työelämän kokeiluympäristönä opiskelijalle tasapainoisen kokonaisuuden 
vastuullisista tehtävistä, uuden innovoinnista sekä sidosryhmä- ja tiimityöskentelystä kansainvälisessä 
verkostossa. 

Oikea, vastuullinen rooli tässä Kaakkois-Suomen suurimmassa startup tapahtumassa voi parhaimmillaan 
toimia osaltaan tienviittana jokaisen opiskelijan oman henkilökohtaisen osaamisen, ja ammatillisten 
tavoitteiden kartoittamisessa ja löytämisessä. 

*ship Startup Festival tarjoaa sosiaali- ja nuorisokasvatuksen alojen opiskelijoille tehtäviä muun muassa 
seuraavilta osa-alueilta, eri laajuuksilla: 

 

Projektiosaaminen 
Toteuta oma projekti *ship Startup Festivaalin sivutapahtumana: 
Esim. yrittäjyyden sivutapahtuma valmistuneille/valmistumassa oleville nuorille 
Esim. yrittäjyyden sivutapahtuma nuorille työttömille 
Esim. AMK mahdollisuudet työttömille, alle 25 v. 
Suunnittelu, toteutus, raportointi 

 

Tapahtuman organisointi 
Toisen asteen sitominen tapahtuman toteutukseen 
Toisen asteen opiskelijavapaaehtoisten rekrytointi ja ohjaaminen 
Toisen asteen opiskelijoiden työelämävalmiuksien tukeminen *ship -työkokeilujen ja/tai 
vapaaehtoistyöpaikkojen kautta 
Tiimikoordinaattorin roolit: mentori-, markkinointi-, startup-, vierastiimi. 
Tiimiasiantuntijan roolit
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Matkailu- ja ravitsemisala 
 
RESTONOMI 
MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINTA 

 

Kansainvälinen*ship Startup Festival tarjoaa monikulttuurisen oppimis- ja 
työympäristön Xamkin opiskelijoille. Kurssi- tai harjoittelutöinä 
suoritettavat kokonaisuudet tuovat korvaamatonta kokemusta ja 
työelämästä opittuja taitoja opintojen tueksi. 
 

Mikä on *ship Startup Festival 

Englanniksi toteutettava opiskelijayrittäjyyttä tukeva tapahtuma on järjestetty Kotkassa vuodesta 2015. 
Tapahtuma tarjoaa vuosittain alustan 50 esivaiheen startup yritykselle, 30 huippumentorille ja noin 200 
muulle vieraalle verkottumiseen, startup ideoiden kehittämiseen sekä sparraukseen ja pitchaukseen. 
Tapahtuma järjestetään Xamkin opiskelijoiden voimin yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja 
koulutusyksikkö Xentren alla, yhteistyössä yrittäjyysyhdistys Patterin sekä Xamkin TKI -hankkeiden kanssa. 

Kansainvälinen *ship Startup Festival tarjoilee energisen ja nopeatempoisen ohjelman kahden päivän 
aikana. Opiskelijamme ovat järjestäjinä kaksipäiväisen tapahtuman ytimessä, pitäen langat käsissään 
kaikilla eri osa-alueilla; ensimmäisen päivän mentorointiosiosta toisen päivän pitchauskilpailuun ja 
molempina iltoina toteutuviin iltaohjelmiin. 

 

Työskentely tapahtumassa 

Työskentely tapahtuu kansainvälisessä ympäristössä pääosin englanniksi. Opiskelijat toimivat sekä tiimissä 
että itsenäisesti omia tavoitteita ja takarajojaan seuraten. Tapahtuman järjestämistä fasilitoidaan Xentren 
toimesta, ja opiskelijoita ohjataan suulliseen tiimiraportointiin ja kirjalliseen dokumentointiin muun työnsä 
ohella. Tapahtuman järjestämiseen osallistumalla opiskelijat pääsevät kehittämään muun muassa 
ajanhallinta-, organisointi- ja ryhmätyötaitojaan. 

*ship Startup Festivaalin sisäisiin sidosryhmiin kuuluu Xamkin TKI -henkilöstö aihepiiriin kuuluvine 
hankkeineen, opiskelijayrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijamme sekä opettajat, joiden opetuksen alle 
tapahtuman sisältöä sopii integroida. 

Ulkoiset sidosryhmät sisältävät tapahtuman startupyritykset ja yrittäjyysyhteisöt, mentorit, kutsuvieraat, 
sekä sponsorit ja kumppanit. 

*ship Startup Festival tarjoaa opiskelijoille kokemusta tapahtuman järjestämisen eri painopisteistä 
opintoihin upotettuina kurssitöinä tai työharjoittelujaksoina. Lisäksi tapahtuma toimii toimeksiantajana 
opinnäytetöille. 
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Eväät opintoihin ja elämään 

*ship Startup Festival tarjoaa työelämän kokeiluympäristönä opiskelijalle tasapainoisen kokonaisuuden 
vastuullisista tehtävistä, uuden innovoinnista sekä sidosryhmä- ja tiimityöskentelystä kansainvälisessä 
verkostossa. 

Oikea, vastuullinen rooli tässä Kaakkois-Suomen suurimmassa startup tapahtumassa voi parhaimmillaan 
toimia osaltaan tienviittana jokaisen opiskelijan oman henkilökohtaisen osaamisen, ja ammatillisten 
tavoitteiden kartoittamisessa ja löytämisessä. 

*ship Startup Festival tarjoaa matkailu- ja ravitsemisalan alan opiskelijoille tehtäviä muun muassa 
seuraavilta osa-alueilta, eri laajuuksilla: 

 

Markkinointi ja viestintä 
Sisäinen ja ulkoinen palaute ja palautteen määrän maksimointi 
Markkinoinnin eri vaiheiden suunnittelu ja tukeminen 

 

Tapahtuman organisointi 
Asiakasosaaminen 
Digitaaliset ratkaisut ja teknologian hyödyntäminen tapahtuman järjestämisen eri osa-alueilla 
Tapahtuman iltaohjelmien sisällön suunnittelu ja ohjelman organisointi 
Tiimikoordinaattorin roolit: mentori-, markkinointi-, startup-, vierastiimi. 
Tiimiasiantuntijan roolit 
 


