COMPANY CHALLENGE COMPETITION LAHTI VENTURE PROGRAM VOL. 3
WILL BE HERE AGAIN IN AUTUMN 2019!
Lahti Venture Program, organized in the
Lahti Region, is a two-month program
course during which multidisciplinary
student teams seek and develop solutions
for the business challenges of companies
operating in the Lahti region. The
companies are ready and waiting for their
challenges to be solved! Students from LUT
University, University of Helsinki and Lahti
University of Applied Sciences are
welcome to participate in the program.
Registration instructions below.
Over the course of the program, the
students will receive sparring and training
from representatives of local companies
and entrepreneurship experts alike. The
program familiarizes the students with
different aspects of business operations,
from forming a business idea to charting
customer needs and commercializing the
idea.
The program culminates in the Best
Business Concept competition, from which
the top companies select the best ideas for
further co-operation. The winning team
gets a monetary prize, in addition to which
the
students
may
acquire
traineeships/jobs at the companies
involved.

The program provides the students an
amazing opportunity to create contacts
and networks with top companies in the
Lahti region, build their path into future
working life and develop their problemsolving skills together with companies and
students from other universities.
How to participate:
Business Idea Development course can be
accomplished by participating in Lahti
Venture Program. Lahti Venture Program is
a two-month program course during which
multidisciplinary student teams seek and
develop solutions for the companies’
business challenges. This program takes
place in Lahti, starts in October 2019 and
has app. 5 contact teaching days. The
course grade forms from the program work
(50%) and individual final report (50%).
More information: Course Moodle-page
and Suvi.Konsti-Laakso@lut.fi
First, apply to the Business Idea
Development course and after that to the
competition through the Lahti Venture
Program website (dl. 25.09.2019):
www.lahtiventureprogram.com
Further information:
Tero Rantala (tero.rantala@lut.fi) and Suvi
Konsti-Laakso (suvi.konsti-laakso@lut.fi)

YRITYSTEN HAASTEITA RATKOVA LAHTI VENTURE PROGRAM
JO KOLMANNEN KERRAN LAHDESSA SYKSYLLÄ 2019!
Lahti Venture Program järjestetään
kolmannen
kerran
vuonna
2019.
Lokakuussa
käynnistyvän
kilpailumuotoisen ohjelman yrityspaikat
ovat täynnä ja yritysten esittämät haasteet
valmiina ratkottaviksi. Opiskelijat LUTyliopistosta, Helsingin yliopistosta ja
Lahden ammattikorkeakoulusta ovat
tervetulleet mukaan! Ilmoittautumisohjeet
alla.
Lahti Venture Programin ajatuksena on
tuoda
yhteen
monialaiset
ja
poikkitieteelliset
opiskelijajoukkueet
ratkomaan päijäthämäläisten yritysten
heille esittämiä haasteita. Joukkueet
pyritään muodostamaan siten, että
kuhunkin ryhmään tulisi opiskelijoita eri
korkeakouluista, eri tieteenaloilta ja eri
kulttuureista. Kukin joukkue ratkaisee
yhden haasteen, ja tuomaristo valitsee
niistä
mielestään
parhaan
ja
toteuttamiskelpoisimman. Voittajajoukkue
saa maineen ja kunnian lisäksi myös
rahapalkinnon.
Lahti Venture Program alkaa lokakuussa ja
päättyy joulukuussa 2019. Kahden
kuukauden
jaksoon
sisältyy
5
yrityskontaktipäivää Lahdessa. Ohjelman
kieli on englanti. LVP:n voi suorittaa
Business Idea Development -kurssin (6 op)

kautta, kurssin arvosana muodostuu
projektityöstä (50%) ja opiskelijan
kirjoittamasta loppuraportista (50 %).
Lisätietoa Business Idea Development
Uniportaalissa ja suvi.konsti-laakso@lut.fi
Lahti Venture Program toteutetaan LUTyliopiston, Lahden ammattikorkeakoulun,
Helsingin
yliopiston
ja
LADECin
yhteistyönä, ohjelmaa koordinoi Lahden
yliopistokampus. Kahden aiemman kerran
aikana Lahti Venture Program sai sekä
opiskelijoilta että osallistuneilta yrityksiltä
erinomaista palautetta.
Vuonna 2018 Lahti Venture Programin
voitto meni Muovijaloste Oy:n
joukkueelle:
https://www.ladec.fi/tiedotteet/muovijal
oste-oyn-joukkueelle-vuoden-2018-lahtiventure-programin-voitto
Ilmoittaudu ensin Business Idea
Development -kurssille ja sen jälkeen
Lahti Venture Programiin
(25.09.2019 mennessä)
www.lahtiventureprogram.com
Lisätietoja:
Tero Rantala (tero.rantala@lut.fi)
Suvi Konsti-Laakso (suvi.konstilaakso@lut.fi)

