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The United States Embassy, in collaboration with Tribe Tampere is excited to announce the 
American Entrepreneurial Challenge 2021. Together, we seek to challenge secondary and 
upper secondary school students to bring their fresh perspectives for new business ideas, 
create viable business plans, and successfully pitch their ideas to a panel of expert judges. 
Participants have the opportunity to improve their business skills and learn from mentors 
throughout the competition. This year’s competition will be virtual. The winners will receive 
financial support, mentoring, and (COVID permitting) a trip to an entrepreneurial summer camp.  
 
First launched in 2013 as the Ambassador's Entrepreneurial Challenge, the competition has 
become an annual tradition. This year, the competition has a new name, American 
Entrepreneurial Challenge, but the goal is the same - increasing entrepreneurial spirit among 
young people. Together, we are fostering the next generation of entrepreneurs who will continue 
transatlantic leadership for a better tomorrow.  
 
Tribe Tampere is an entrepreneurial community who works to unite and empower 
entrepreneurial people. As the organizer of the AEC, Tribe is supporting future founders to take 
action and nurturing their growth mindset to create a thriving startup ecosystem in Tampere and 
in Finland. Tribe also seeks to connect young people with student-led Entrepreneurship 
Societies around Finland to help them create valuable connections from day one. Tribe will  
feature its team of four experienced members to carry out the competition: Juho Mäkinen as the 
Project Coordinator, with Ilia Fedorov, Petteri Kiuru and Michelle Frank. Platform6 startup house 
is also a supporting partner of the project. 
 
Tribe Tampere has a history of supporting entrepreneurial and startup related projects in 
Finland. In the spring of 2020, Tribe was also one of the organizers of the Startup World Cup 
online competition. Tribe is also the organizer of the annual Most Startup Friendly Company in 
Finland competition. 
 
https://www.startupworldcup.fi/ 
 
https://tribetampere.com/stora-enso-finland-most-startup-friendly-company-2020-an-honorable-
mention-for-fortum/  



AMERICAN ENTREPRENEURIAL CHALLENGE 2021 
 

● Series of 6 online competitions for students in Finland. 
 

● 38 teams - 102 attendees.  
 

● First semi-finals in April 2021. Finals in May 2021.  
 

● 13 secondary school teams - 34 attendees. 
One winner and two runner-ups will be awarded with financial support for the 
development of their business idea, mentoring, and a summer camp in Finland, with a 
heavy startup focus. 
 

● 25 upper secondary school teams - 68 attendees. 
One winner and two runners-up will be selected: awards will include financial support for 
the development of the business idea and mentoring 
 
 

 

 
 
Tribe Tampere team responsible for carrying out the competition: Juho Mäkinen as the Project 
Coordinator (back), with Petteri Kiuru, Michelle Frank, and Ilia Fedorov. 
 



 
Winners of the AEC competition 2020 
 
 
For more information: 
 
William Couch, U.S. Embassy Helsinki, Public Affairs Officer 
CouchWE@state.gov  
 
Iida Jaakkola, U.S. Embassy Helsinki, Emerging Voices Specialist 
JaakkolaI@state.gov   
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Yhdysvaltain suurlähetystö järjestää yhteistyössä Tribe Tampereen kanssa kevään 2021 aikana 
American Entrepreneurial Challenge -nuorten yrittäjyyskilpailun. Yhdessä haastamme sekä 
yläaste- että lukioikäiset opiskelijat luomaan uusia liikeideoita, liiketoimintasuunnitelmia, sekä  
esittelemään tuotoksiaan asiantuntijatuomaristolle. Kilpailuun osallistujat saavat mahdollisuuden 
parantaa liiketoimintaosaamistaan, sekä olla mentoreiden opissa koko kilpailun ajan. Voittajille 
palkintona on taloudellista tukea liikeidean kehittämiseen, mentorointia, sekä matka 
yrittäjyysteemaiselle kesäleirille Tampereelle (COVID -tilanteen salliessa). 
 
Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013 nimellä Ambassadors Entrepreneurial 
Challenge, jonka jälkeen siitä on tullut vuosittainen perinne. Tänä vuonna kilpailulla on uusi 
nimi, American Entrepreneurial Challenge, mutta tavoite on edelleen sama - lisätä 
yrittäjähenkisyyttä nuorten keskuudessa. Kilpailun avulla haluamme edistää yhdessä seuraavan 
yrittäjäsukupolven syntymistä, sekä kannamme vastuuta nuorten yrittäjyyskasvatuksesta. 
 
Tribe Tampere on yrittäjyysyhteisö, jonka tavoitteena on yhdistää ja tukea yrittäjähenkisten 
ihmisten ja yhteisöjen toimintaa. AEC:n järjestäjänä Tribe haluaa kannustaa nuoria aktiiviseen 
toimintaan yrittäjyyspolulla, sekä tukea kasvun asennetta vahvemman yrittäjyysekosysteemin 
luomiseksi sekä Tampereella, että koko Suomessa. Tribe pyrkii myös yhdistämään nuoret 
mahdollisimman hyvin opiskelijavetoisiin Entrepreneurial Societyihin ympäri Suomea, ja tällä 
tavoin auttaa heitä luomaan arvokkaita kontakteja jo nuoresta alkaen. Kilpailun järjestäjinä toimii 
neljä kokenutta Tribe -yhteisön jäsentä: Juho Mäkinen projektikoordinaattorina, sekä Ilia 
Fedorov, Petteri Kiuru ja Michelle Frank tiimin jäseninä. Tampereelle syksyllä 2020 avattu 
Platform6-startup-talo on projektin yhteistyökumppani. 
 
Tribe Tampereella on myös aiempaa taustaa yrittäjyys- ja startup -projektien tukemisesta. 
Keväällä 2020 Tribe oli yksi Startup World Cup -kilpailun järjestäjistä, ja Tribe järjestää myös 
vuosittain “Most Startup Friendly Company” -kilpailun. 
 
https://www.startupworldcup.fi/ 
 
https://tribetampere.com/stora-enso-finland-most-startup-friendly-company-2020-an-honorable-
mention-for-fortum/  



AMERICAN ENTREPRENEURIAL CHALLENGE 2021 
 

● Kuuden virtuaalikilpailun sarja suomalaisille opiskelijoille. 
 

● 38 tiimiä - 102 osallistujaa.  
 

● Ensimmäiset osakilpailut huhtikuussa 2021. Finaali toukokuussa 2021.  
 

● 13 yläastetiimiä - 34 osallistujaa. 
Yksi voittaja ja kaksi finalistia palkitaan liikeidean kehittämiseen tarkoitetulla 
taloudellisella tuella, mentoroinnilla, sekä startup -teemaisella kesäleirillä. 
 

● 25 toisen asteen tiimiä - 68 osallistujaa. 
Yksi voittaja ja kaksi finalistia palkitaan liikeidean kehittämiseen tarkoitetulla 
taloudellisella tuella sekä mentoroinnilla. 
 
 

 
 

 

 
 
Kilpailun järjestävä Tribe Tampereen tiimi: Juho Mäkinen projektikoordinaattorina (takana), sekä 
Petteri Kiuru, Michelle Frank, ja Ilia Fedorov tiimin jäseninä. 
 



 
AEC - kilpailun vuoden 2020 voittajat. 
 
 
Lisätietoja: 
 
William Couch, U.S. Embassy Helsinki, Public Affairs Officer 
CouchWE@state.gov  
 
Iida Jaakkola, U.S. Embassy Helsinki, Emerging Voices Specialist 
JaakkolaI@state.gov   
 


