Tervetuloa Sinä osaat! Tytöt ja teknologia verkoston vaikuttajafoorumiin!
Maanantaina 25.9.2017 klo 8.30–11.00 (kahvi klo 8.15); Paikka: Kainuun Etu Oy, 1 krs. kokoustila,
Seminaarinkatu 2, Kajaani (autolla saavuttaessa sisäänkäynti Satamakadun puolelta)
Foorumi on osa Sitran järjestämää Ratkaisu100 -innovaatiokilpailua, jossa KoulutusAvain Oy:n ja OAMK:n
asiantuntijoista koostuva Sinä osaat! -tiimi on mukana 15 parhaan finalistitiimin joukossa.
Vaikuttajafoorumin tavoitteena on koota keskeisiä vaikuttajatahoja pohtimaan Sinä osaat -ratkaisun
taustalla olevaa ongelmaa ja yhdessä innovoimaan ja suunnittelemaan kuinka ratkaista ongelma
konkreettisella tasolla sekä pohtimaan mitä me voimme yhdessä sille tehdä. Vaikuttajafoorumin
järjestävät Sinä osaat! -tiimi yhdessä Kasvua Kainuuseen -hankkeen ja Kainuun Yrittäjien kanssa.

Mikä ongelma? Mikä ratkaisu?
•

Suomalaiset tytöt ovat PISA –tutkimuksen mukaan luonnontieteissä maailman toiseksi parhaita heti Singaporen
jälkeen. He ovat kuitenkin OECD-maista kaikkein vähiten kiinnostuneita hakeutumaan tekniikan ja luonnontieteiden
aloille.
Tyttöjen luottamus omaan osaamiseensa tiedeaineissa on Suomessa heikkoa: suurempi osuus arvioi taitonsa
fysiikassa, kemiassa ja tietojenkäsittelyssä huonoksi kuin hyväksi.
Suomalaiset koulutus- ja työmarkkinat ovat vahvasti jakaantuneet sukupuolen mukaan.
Jos teknologia-alan työmarkkinoilla olisi yhtä paljon naisia kuin miehiä, EU:n bruttokansantuote voisi kasvaa jopa 9
miljardilla eurolla.
Sinä osaat! –ratkaisun tavoitteena on suomalaisen kilpailukyvyn parantaminen.
Tavoitteena on myös mahdollisuuksien tasa-arvon edistäminen: sukupuolesta, maantieteellisestä sijainnista tai
sosioekonomisesta taustasta riippumatta.
Ratkaisumme on aktiivinen, monikanavainen toimijoiden ja toimintojen joukko eli ekosysteemi, joka sisältää
digitaalisia kohtaamispaikkoja sekä tytöille ja heidän lähipiirilleen että koululle, vaikuttajille ja työelämälle.

•
•
•
•
•
•

Ohjelma

Ilmoittautuminen

(yksityiskohtainen ohjelma julkaistaan
elokuussa 2017)

Ilmoittaudu tilaisuuteen ja vastaa tilaisuutta koskeviin
ennakkokysymyksiin 15.9.2017 mennessä
https://www.webropolsurveys.com/S/5DFC4F286A8B0A1D.par
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Kahvitarjoilu
Vaikuttajapuheenvuoroja mm.
kansanedustaja Marisanna Jarva,
Teknologiateollisuus ry:n PohjoisSuomen aluepäällikkö Tuula
Sivonen, Kainuun Etu Oy:n
toimitusjohtaja Antti Toivanen,
yrittäjä Henna Karlsson
Yhteistä keskustelua
ongelmasta, sen syistä ja
ratkaisumahdollisuuksista
Yhteinen vaikuttamislupaus

Lisätietoa:
•

•
•

Vaikuttajafoorumia koskeviin kysymyksiin vastaavat Eija
Leinonen (050 302 2662/eija.leinonen@koulutusavain.fi),
Marja-Leena Haataja (040 729 8215/marjaleena.haataja@koulutusavain.fi); sinaosaat@oamk.fi
Lisää Ratkaisu100 -kisasta löydät osoitteesta
ratkaisu100.fi
Meidät ja Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -ratkaisun löydät
osoitteesta sinaosaat.fi

