
KUMPUAAKO LIIKEIDEANNE METSÄN JA LUONNON  
TARJOAMISTA MAHDOLLISUUKSISTA? 

HALUAISIKO YRITYKSENNE...
UUDISTAA LIIKETOIMINTAA? 
LÖYTÄÄ UUSIA NÄKÖKULMIA? 
HAASTAA  KASVUSUUNNITELMAA?

Metsä ja luontoyrittäjyyden Kasvupolku® käynnistyy! Kasvupolulle haetaan 
monipuolista joukkoa niin metsätalouden perinteikkäistä yrityksistä kuin 

uusiin innovatiivisiin metsää eri tavoin hyödyntäviin yrityksiin. Mukaan valitut 15 
yritystä saavat kahden päivän ajan maksutonta sparrausta Suomen liike-elämän 
asiantuntijoilta. Tämän lisäksi kaikki Kasvupolulle mukaan hakeneet yritykset 
kutsutaan mukaan Kasvupajaan, jossa tarjotaan sparrausapua myös niille yrityksille, 
jotka eivät tule valituksi Kasvupolulle.  
 
Kasvu Open on Suomen suurin yritysten kasvun sparrausohjelma.  
Se on kansanliike, joka tuo kasvun kaikkien ulottuville. Se valjastaa maan parhaat 
asiantuntijat, näkemyksellisimmät sijoittajat ja kokeneimmat yrittäjät pohtimaan 
juuri sinun yrityksesi kasvun mahdollisuuksia – maksutta. 

METSÄ- JA LUONTOYRITTÄJYYDEN 
KASVUPOLKU®



 

KASVUALUSTANA METSÄ JA LUONTO? 

HAE MUKAAN METSÄ- JA LUONTOYRITTÄJYYDEN KASVUPOLULLE!

• tuotetta tai palvelua, joka on vahvasti sidoksissa metsään ja/tai luontoon?
• palveluita tai ratkaisuja metsänomistajalle?
• luonnontuotteita esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin?
• luontomatkailun ja -hyvinvoinnin palveluita? 
• puutuotteita rakentamiseen, asumiseen tai vapaa-aikaan?
• sovellusta, joka tuottaa lisäarvoa esimerkiksi metsätalouden toimijoille tai luontomatkailulle?

Eliksiirejä, rouheita ja jauheita vahvoista lapin kasveista valmistava Arctic Warriors Oy Rovaniemen Narkauksen 
kylältä osallistui Lapin Kasvupolulle vuonna 2016. 
 
”Yritysten kannattaa hakea mukaan Kasvu Openiin, koska siellä yritys joutuu kaivelemaan oman toimintansa 
perusteita ja miettimään niitä toden teolla. Sparrauksesta on aina hyötyä ja toisten yrittäjien kokemukset 
motivoivat. Kasvu Openista saimme myös todella hyviä vinkkejä asiantuntijoilta, jotka eivät tunteneet 
toimialaamme ennestään. He osasivat kyseenalaistaa ennen niin itsestään selviltä tuntuneita asioita. 
Tietysti näkyvyys on aina iso plussa ja eihän se paha olisi, jos kisan vielä voittaisi. Sillä ajatuksellahan 
hommaan kannattaa aina lähteä, niin haastaa itsensä tekemään parhaansa. ”

- Katja Misikangas, Tuotepäällikkö ja partneri, Arctic Warriors Oy I Kasvu Open finalisti 2016

KASVUPOLKU® AIKATAULU

KASVUPAJA - 14.2.2018
Kasvupaja järjestetään kaikille Kasvupolun hakeneille 
yrityksille. Päivässä keskitytään mukana olevien yritysten 
kasvusuunnitelmiin ja tarjotaan sparrausapua myös 
niille yrityksille, jotka eivät tule valituksi Kasvupolun 
sparrauksiin.

KIITORATA 1 - 24.1.2018
15 Kasvupolulle valittua yritystä pääsevät tapaamaan 
useita eri sparraajia. Sparrausteemoina muun muassa, 
kasvun rahoitus, talous, myynti ja markkinointi.

KIITORATA 2 & SEMIFINAALI - 14.3.2018
Sparrausteemoina päivässä muun muassa 
kansainvälistyminen, johtaminen ja kasvun 
rahoituksen muut muodot. Kiitoratapäivän lopuksi 
Kasvupolun tuomaristo valitsee Kasvupolun voittajan 
ja kunniamainitun, jotka etenevät Kasvu Openin 
valtakunnalliseen kisaan.
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MIKSI HAKEA MUKAAN KASVU OPENIIN? 
CASE: ARCTIC WARRIORS 

TUNNISTITKO YRITYKSENNE YHDESTÄ TAI USEAMMASTA NÄISTÄ KUVAUKSISTA?  
HAE MUKAAN METSÄ- JA LUONTOYRITTÄJYYDEN KASVUPOLULLE! 

Lisätietoja Kasvupolusta ja ohjeet hakemiseen:  
https://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/metsa-ja-luontoyrittajyyden-kasvupolku-2018

Hae mukaan: https://www.kasvuopen.fi/hae

HAKU KASVUPOLULLE PÄÄTTYY 10.12.2017

TUOTTAAKO YRITYKSENNE...


