Käyttämättömät rahoitusmahdollisuudet
Ajankohta: 16.12.21

klo. 10:00-14:00

Paikka: Teams
Kuopiossa Hotelli IsoValkeisella paikan päällä
oleva osallistumis- tapaamismahdollisuus on
peruttu Koronan vuoksi.
Tavoite: Uskalletaan rohkeammin etsiä uusia
rahoituslähteitä muuttuvassa tilanteessa.
Pääomasijoittajat mahdollistavat yrityksen
kasvamisen, miten se käytännössä toimii ja onko
pääomasijoitus mahdollisuus
maaseutuelinkeinoille?
Kohderyhmä: Maatalous- ja maaseutuyrittäjät
sekä PK-Yrittäjät. Perusmaatalousyrittäjät ja /tai
jatkojalostusta tekevät tai suunnittelevat. Maaseutuyrittäjät, jotka myyvät tuotteita tai
palveluja.
Ohjelma:
10:00-10:15 Avaus; toiminnanjohtaja Jari Kauhanen, MTK Pohjois-Savo
10:15 -10:45 Miten maaseutuyrittäjät, maatilat ja PK-yrittäjät voisivat
monipuolistaa rahoitustaan, sijoittaja, toimitusjohtaja Heidi Ahonen Nostetta
Ventures Oy / pääomarahasto North Savo Startup Fund
Etsitään vastauksia mm. kysymyksiin: Miten sijoittajat toimivat? Perusperiaatteet.
Miten heiltä saa rahaa, reunaehdot. Miten toimitaan käytännössä, jos etsii sijoittajia
mukaan yritykseensä?
10:45 –11:15 Sijoittaja-esimerkki, sijoittaja Matias Itkonen, Sijoittaja PRO
Corporate Finance / Ostayritys Suomi Oy
11:15 –11:35 Enkelisijoittaminen, sijoittaja, toimitusjohtaja Heidi Ahonen Nostetta
Ventures Oy / pääomarahasto North Savo Startup Fund
11:35 – 11:50 Vaihtoehtoiset rahoitusmuodot, joissa pankki on mukana,
Pankinjohtaja Juha-Antti Puurunen, Säästöpankki Optia
Keskustelu
Lounas tauko 12:00-12:45

Ohjelma jatkuu
Case esimerkkeinä olevat rahoitusta saaneet yritykset: mistä juolahti mieleen,
keneen otin yhteyttä ensin, miten eteni (prosessi), mitä minulta vaadittiin, paljonko
saimme rahaa, mitä kuuluu nykyään
12:45–13:15 Case esimerkki JJ-Service/Ruukin tupa: yrittäjä, osakas Henri
Jauhiainen, arjen sankari. Matkailu- ja ravintola-alan yritys Jyrkällä. Hän on tehnyt
osakeannin ja rakentanut yritystoimintansa rahoitusta poikkeavalla tavalla. Oma
yritystarina.
13:15–13:45 Case esimerkki Savomalt, toimitusjohtaja, osakas Markku Laitinen,
Savo Malt Oy ja Emolandia Oy perustajajäsen. Vastikään perustetun yrityksen
käynnistäminen ja sen rahoitusratkaisut.
Keskustelu
klo. 14:00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/strategiavalmennus2021 Osallistumislinkki
lähetetään noin tuntia ennen tilaisuuden alkamista. Linkki on ennen tilaisuutta
noudettavissa www.innostutiedosta.fi sivustolta. Tilaisuus on maksuton.
Paikka: Etänä, Teams Liity kokoukseen napsauttamalla tästä Tai liity soittamalla
(vain ääni): +358 9 85626357,,309699060# Finland, Helsinki Puhelinneuvottelun
tunnus: 309 699 060# (sama linkki kaikissa koulutuksissa)
Järjestäjät ja lisätietoa: anne-mari.heikkinen@mtk.fi p. 044 7050401 Innostu
tiedosta/MTK-Pohjois-Savo ja marjo.valtanen@uusyrityskeskus.fi p. 040 7065291
Virma/MTK-Leppävirta ja Tie Menestykseen/KuopionSeudun Uusyrityskeskus
Tilaisuus on maksuton.

Kysymyksiä, joihin pyrimme saamaan vastauksen:
Miten maaseutuyrittäjät, maatilat tai PK-yritykset voisivat saada pääomasijoittajat
mukaan toimintaan? Millaisia yrityksiin sijoittajia on olemassa?
Etsitään vastauksia mm. kysymyksiin: Miten sijoittajat toimivat? Perusperiaatteet.
Miten heiltä saa rahaa, reunaehdot. Miten toimitaan käytännössä, jos etsii sijoittajia
mukaan yritykseensä? Miten niitä löytää. Miten eroaa muista perinteisistä
maatalouden ja maaseudunyritysten rahoituksesta? Miten yleensä kustannukset ja
voitto jakaantuvat, pääomasijoituksen korko ja kulut. Menikö valta sijoittajille?

