
Suomen suurin yritysten kasvun 
sparrauskilpailu
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Finaali-tapahtuma
16.6.2017

Osana Farmaria

Kiitorata II
15.3.2017

Kiitorata I
16.2.2017

Startti
27.10. klo 12-13

Osana Karnevaalia

AVOIN TILAISUUS
Noin 100-130 osallistujaa

Järjestetään osana Kasvu Open 
Karnevaalia!

Mahdollisuus katsoa jälkikäteen 
verkosta

Ohjelmassa
Finrenesin Kasvu Open -
kokemukset

Innostavia puheenvuoroja 
Kasvupolun kumppaneilta

KUTSUTILAISUUS 
Noin 70-80 osallistujaa

Kiitoratapäivän sparrauksessa 
mukana Kasvupolkuun valitut 15 
yritystä sekä 15 mylläriä

Myllärit:
Yrityksen kasvuajatukset
Johtaminen ja prosessit
Rahoitusvalmiudet, talous, 
kassavirta ja maksuvalmiudet
Omapääoma ja vieraspääoma

KUTSUTILAISUUS 
Noin 70-80 osallistujaa

Kiitoratapäivän sparrauksessa 
mukana Kasvupolkuun valitut 15 
yritystä sekä 15 mylläriä

Tuomaristo osallistuu myllytyksiin
Muut myllärit:
Kansainvälistyminen
Strateginen pitkän tähtäimen 
suunnittelu
Asiakkuudet, myynti ja 
jakelukanavat
Tuotteistaminen ja markkinointi
IPR:t ja sopimukset

AVOIN TILAISUUS
Noin 100 - 130 osallistujaa 

Finaalissa mukana:
Leijonan luola

Kasvupolun 15 finalistiyritystä  
esittäytyvät!

Kasvupolun tuomariston 
edustajat mukana 
paneelikeskustelussa ja 
Kasvupolun voittajan 
julkistamisessa.
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Maaseudun Kasvupolku® 2017 
tavoitteet

Maaseudun Kasvupolun projektin tavoitteeksi on hahmoteltu:

1) Maaseudulla toimivien kasvuhaluisten yritysten tunnistaminen ja heidän tuominen yhteen maan 

parhaiden kasvun partnereiden kanssa

2) Sytyttää ja vahvistaa maaseudulla toimivien yritysten kasvun nälkää ja avata ovia kansainvälisille 

markkinoille

3) Tuoda näyttävästi esiin maaseudulta ponnistavat upeat yritykset ja antaa heille mahdollisuus nousta 

valtakunnalliseen valokeilaan niin tapahtumapäivissä kuin myös mediassa

4) Toimia yhtenä käytännön esimerkkinä siitä, mitä maaseudun tulevaisuudesta huolehtivat toimijat voivat 

saada aikaiseksi yhdistäessään voimansa ja verkostonsa.
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Ketä haluamme Kasvupolulle mukaan?
Tervetulleita ovat kaikki maaseudulla toimivat yritykset

1) ”Perinteiset” maatilat
3) Muut maaseudun 
yritykset, 
kuten esim. pienteollisuus, palveluala, 
matkailu, asiantuntijayritykset, 
ohjelmisto- ja digialan toimijat jne

2) Elintarvikeyritykset
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Mikäli tekniikka antaa periksi… 

https://www.youtube.com/watch?v=AMXSCiS146c&t=3s

Kasvu Open haastaa yrityksesi kasvuun:

https://www.youtube.com/watch?v=AMXSCiS146c&t=3s


Tervetuloa 
starttitilaisuuteen 27.10. klo 12-13

Paviljongilla

Muista ilmoittautua tilaisuuteen etukäteen: 
https://www.lyyti.fi/reg_2016/MaaseudunKasvupolkustartti
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https://www.lyyti.fi/reg_2016/MaaseudunKasvupolkustartti


Kiitos!
Tuleeko mieleen 
kysymyksiä? 

Janne Roiha

Kasvun Roihu Oy 

044 034 2179

Janne.roiha@roihu.com
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mailto:Anna-mari.blek@roihu.com

