
ALL IN PITCH – yritysideakilpailu 2021 
 
 

ALL IN Pitch on uusyrityskeskus Enter Satakunnan ja Satakunnan ammattikorkeakoulun järjestämä 
yritysideakilpailu. Pitchaus -kisassa hypätään lavalle pitämään hissipuhe omasta yritysideasta. Opiskelijatiimit 
osallistuvat ensin alkukarsintoihin omissa oppilaitoksissaan. Alkukarsinnoista parhaat tiimit etenevät 
semifinaaliin, joka järjestetään Satakunnan ammattikorkeakoulussa perjantaina 26.11. Semifinaalissa 
parhaimmat tiimit esittävät ideansa paikalla olevan yleisön edessä. Finaaliin valitaan kuusi parasta tiimiä. 
Kolme parasta palkitaan muhkealla stipendillä. 

 

 
ALL IN PITCH – alkukarsinnat 
 
ALL IN PITCH –yritysideakilpailu on avoin kaikille satakuntalaisille opiskelijoille. Kilpailuun voi osallistua yksin 
tai maksimissaan 5 opiskelijan joukkueella. Kilpailussa ei ole ala- tai yläikärajaa. Kukin oppilaitos vastaa 
alkukarsintojen järjestämisestä. Karsintojen suoritustapa on vapaa ja se voidaan toteuttaa esim. opintojakson 
yhteydessä tai oppilaitoksen erillisenä aktiviteettinä. Opettajat saavat osallistua kilpailijoiden 
valmentamiseen ja koutsaamiseen, mutta eivät olla kilpailijana mukana. Satakunnan ammattikorkeakoulu 
vastaa kilpailun visuaalisesta ilmeestä yhdessä uusyrityskeskus Enter Satakunnan kanssa. 
 
Ilmoittaudu kilpailuun 22.11. mennessä:   
https://elomake.samk.fi//lomakkeet/12206/lomake.html 
 
Huom! Semifinaaliin otetaan 25 joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä, kannattaa ilmoittautua ajoissa. 
 
 

 
 
 
 
  

https://elomake.samk.fi/lomakkeet/12206/lomake.html


ALL IN PITCH – SEMIFINAALI 
 
Aika perjantai 26.11.2021 klo 9.00 alkaen 
Paikka Satakunnan ammattikorkeakoulu, Porin kampus, os. Satakunnankatu 23 
 
Kukin alkukarsinnoista selvinnyt joukkue esittää pitchauksensa semifinaalissa. Jokaisella joukkueella on 
aikaa maksimissaan 3 minuuttia. Kuusi finaaliin pääsijää valitaan semifinaalin parhaista esityksistä. 
Finalistit julkistetaan semifinaalin lopuksi n. klo 13.00. Mikäli joukkue on estynyt pitchaamaan ideaansa, 
heillä ei ole oikeutta edetä finaaliin. Eli mikäli ei esiinny semifinaalissa ei ole oikeutta osallistua finaaliin. 
 
 
 
ALL IN PITCH – FINAALI 
 
Aika perjantai 26.11.2021 klo 14.00 alkaen 
Paikka Satakunnan ammattikorkeakoulu, Porin kampus, os. Satakunnankatu 23 

Tuomaristo (TBA) 
Kukin joukkue esittelee yritysideansa finaalissa, aikaa pitchaukselle on kullakin 3 minuuttia. Finaalissa ei 
anneta palautetta esityksen jälkeen vaan kukin joukkue esittää pitchinsä vuorollaan. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy ja faneilla on mahdollisuus kannustaa omiaan. 
Palkinnot Kolme parasta liikeideaa saa muhkean stipendin 

 
Tuomaristo kiinnittää palkitsemisessa huomiota: 
yritysidean uutuusarvoon,  
toimeenpantavuuteen ja  
liiketaloudellisiin mahdollisuuksiin. 

 

 

Lisätiedot ALL IN PITCH –liikeideakilpailusta: 

pia.marjanen@samk.fi 
044 710 3356 
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