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Neljä pääomasijoittajaa tarjoaa Lapin startup-yrityksille 

asiantuntemustaan kaikille avoimessa 180 sekuntia -

tapahtumassa 
 
Rovaniemen Kehitys Oy:n vetämä Kasvun Savotta -valmennusohjelma järjestää 

keskiviikkona 9.5.2018 tapahtuman, jossa lappilaiset startup -yritykset pääsevät 
esittelemään bisnesideoitaan neljälle pääomasijoittajalle kolmessa minuutissa. 

Maksuttomaan tapahtumaan voi tulla paikalle myös vain yleisöksi.   

Rovaniemellä, Royal Reindeer Ounasvaaralla järjestettävä 180 sekuntia -tapahtuma 

soveltuu kaikille aloittaville ja kasvua hakeville yrityksille, jotka tarvitsevat osaamista ja 

pääomaa oman liikeideansa eteenpäin viemiseen. 

 

”Jokainen kolmen minuutin hissipuheen pitävä pääsee myös henkilökohtaisesti 

keskustelemaan paikalla olevien sijoittajien kanssa. On tärkeää päästä kertomaan 

asiantuntijoille omasta yritysideastaan tai innovaatiosta, johon on hakemassa 

pääomaa. Luvassa on jokaiselle takuulla arvokasta lisätietoa ja suoraa palautetta”, 

kertoo ohjelmajohtaja Marko Alamartimo Rovaniemen Kehityksestä.  

 

Lapissa tarjoutuu harvoin vastaavia mahdollisuuksia päästä esittäytymään 

pääomasijoittajille. Nyt paikalla on kovatasoinen nelikko, joista lappilaisille Risto Niva on 

varmasti tutuin sijoittajanimi.  

 

Timo Teimonen toimii enkelisijoittajana ja kasvuyritysten kehittäjänä sekä partnerina 

Finest Love Oy:ssä, joka rakentaa uusia kasvun mekanismeja Suomeen ja maailmalle. 

Teimonen on toiminut yli 15 vuotta high techin parissa johtaen muun muassa Nokia 

Ventures Organizationin liiketoimintaa globaalisti.   
 

Kustaa Valtonen on pitkän linjan startup -sijoittaja, joka on työskennellyt kansainvälisissä 

yrityksissä, muun muassa HP:llä ja Microsoftilla. Valtonen on mukana sijoittajana, 

hallituksen jäsenenä tai neuvonantajana useissa startup -yrityksissä, joita hän auttaa 

kehittämään liiketoimintaansa ja kansainvälistymään. Hän toimii aktiivisesti myös 

FinestLovessa sekä viime aikojen erityisprojektinaan Helsinki-Tallinna -tunnelihankkeessa.   

 

Polkuni Oy:n perustaja Pasi Joronen sijoittaa aikaa ja rahaa startupeihin, jotka muuttavat 

maailmaa. Polkuni Oy:n portfoliossa on koulutuksen ja musiikin alalla toimivia yrityksiä sekä 

strategisesti näitä tukevia tiimejä. ”Polkuni Hong Kong” avaa ovia yrityksille Aasiaan.  
 

180 sekuntia -tapahtuma ja Kasvun Savotta liittyvät kiinteästi Rovaniemelle tulossa olevaan 

Lapin ensimmäiseen sijoitusrahastoon. 180-sekuntia pääomasijoittajatapahtuma 

järjestetään yhteensä kolme kertaa. Seuraavat tapahtumat järjestetään Rovaniemellä 

20.9.2018 ja 7.11.2018.    

 
180 SEKUNTIA -PÄÄOMASIJOITTAJATAPAHTUMA 

Keskiviikko 9.5.2018 klo 9:15-17:00 

Royal Reindeer Ounasvaara, Hiihtomajantie 7, 96200 Rovaniemi 
 
OHJELMA  
9:15-9:25 Avaussanat, Marko Alamartimo 

9:25-9:45 Pääomasijoittajien terveiset startup -osallistujille  
Kustaa Valtonen, Timo Teimonen, Pasi Joronen ja Risto Niva 
9:45-11:15 Mikrofoni auki! 180 sekuntia -esitykset sijoittajille 
11:15-12:00 Lounas, omakustanteinen 

https://www.hoyry.net/
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12:00-13:00 Sessio 1: One to one tapaamiset sijoittajien kanssa á 10-15 minuuttia 
13:00-13:15 Tauko 
13:15-14:15 Sessio 2: One to one tapaamiset sijoittajien kanssa á 10-15 minuuttia 
14:15-14:30 Tauko 
14:30-15:30 Sessio 3:One to one tapaamiset sijoittajien kanssa á 10-15 minuuttia 
15:30-15:45 Tauko 

15:45-16:45 Sessio 4: One to one tapaamiset sijoittajien kanssa á 10-15 minuuttia 
16:45-17:00 Päivän yhteenveto ja päätössanat Marko Alamartimo ja sijoittajat 
 

Ilmoittautumiset:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLlhfk0sbM9YkXCNUVmPmGKc_Rsyj1gL0bndG

i2u35xbAjMg/viewform?usp=sf_link 
 

 

Mikä Kasvun Savotta? 

 

• Tänä keväänä käynnistynyt, Rovaniemen Kehitys Oy:n vetämä valmennusohjelma. 

• Toteutetaan yhdessä Lapin muiden alueellisten kehittämisyhtiöiden kanssa.  

• Mukana on Rovaniemen lisäksi kahdeksan kuntaa ja kaupunkia sekä kahdeksan 

elinkeinojen kehittämisyhtiötä Inarista Kemiin.  

• Kasvun Savotta -kiertueen valmennuksiin on osallistunut tähän mennessä 108 

yritystä.  

• Tämän vuoden Kasvun Savotta jatkuu 7.11.2018 asti, jolloin valmennusohjelma 

huipentuu Rovaniemellä järjestettävään lopputapahtumaan. www.kasvunsavotta.fi 

 

 

LISÄTIETOJA: 

Kasvun Savotta ohjelmajohtaja Marko Alamartimo, Rovaniemen Kehitys Oy 

marko.alamartimo@rovaniemi.fi Puh. 040 1581105  
 

 

  

https://www.hoyry.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLlhfk0sbM9YkXCNUVmPmGKc_Rsyj1gL0bndGi2u35xbAjMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLlhfk0sbM9YkXCNUVmPmGKc_Rsyj1gL0bndGi2u35xbAjMg/viewform?usp=sf_link
http://www.kasvunsavotta.fi/
mailto:marko.alamartimo@rovaniemi.fi

