Mikä on Tampere Entrepreneurship Society ry?
Olemme Tamperelaisten opiskelijoiden perustama yhdistys. Järjestämme erilaisia yrittäjyys- ja
startup -henkisiä tapahtumia. Tapahtumat ovat avoimia kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille, ja
erityinen pääasiallinen kohderyhmä ovat nuoret tamperelaiset ja Tampereen korkeakoulujen
opiskelijat. Tehtävämme on olla erityisesti nuorten ja opiskelijoiden konkreettinen kosketuspinta
yrittäjyyteen sekä Tampereen seudun startupeihin ja kasvuyrityksiin. Pyrimme vapaaehtoisella
toiminnallamme auttamaan opiskelijoita verkottumaan, saamaan vertaistukea ja parantamaan
yrittäjyydestä kiinnostuneiden nuorten, opiskelijoiden ja kasvuhakuisten startupien kohtaamista.

Vuosi 2018
Vuodeksi 2018 Tampere ES sai Tampereen kaupungilta toisen 5000€ toiminta-avustuksen. Vuoden
2018
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yrittäjyys-

ja

startup-tapahtumien järjestämistä. Näitä tapahtumia oli muunmuassa illanvietot startup-yrittäjien
kanssa sekä erilaiset workshopit. Opiskelijoille suunnattujen tapahtumien lisäksi olimme tiiviisti
mukana Startup World Cupin järjestämisessä. Lisäksi toimimme tiiviissä yhteistyössä Slushin ja
Aaltoes:n kanssa järjestämällä Tampereelta linja-autollisen verran vapaaehtoisia Slushiin. Tällä
tavalla teimme mahdolliseksi monelle Tampereen korkeakouluopiskelijalle tutustumisen Suomen
suurimpaan startup tapahtumaan.
Tampere ES on ollut perustamisesta lähtien yhdistämässä Tampereen startup-yhteisöjä ja
Tampere ES:n panostus oli merkittävä Tribe Tampereen synnyttämisessä. Vuonna 2018 Tampere
ES toimi siltana korkeakouluopiskelijoiden sekä muiden Tribe Tampereen piirissä toimivien
yhdistysten sekä organisaatioiden välillä. Tampere ES on ollut tekemässä startup-vetoista ja
yhteisöllistä yrittäjyyden Tampereen startup-ekosysteemin tulevaisuutta, ml. tuomassa Startup
Weekendiä Tampereelle ja käynnistämässä vuosittaista isoa startup-tapahtumaa vuodelle 2018.

Vuoden 2019 tavoite
Tampereen startup-ekosysteemin kannalta tärkein kasvava virta jatkossa ovat opiskelijat.
Tampere ES:n toiminta tähtää nuorten, yrittäjähenkisten ihmisen innostamiseen, ideoiden
kannustamiseen ja nuorempien ja kokeneempien ihmisen kohtaamiseen. Lisäksi Tampere ES
kantaa oman osansa kansallisen tason yrittäjyyteen kannustavan verkoston luomisessa.
Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että yliopistojen läheisyys ja tiivis yhteistyö ovat yksi
suurimpia vaikuttajia kasvavien startupien syntyyn ja kasvuun. Tampere ES luo ruohonjuuritason
pohjaa, mikä mahdollistaa korkeakouluyhteistyön kautta startup- ja kasvuyritysten syntymistä
Tampereelle. Tavoitteeseen päästäksemme Tampere ES tarjoaa opiskelijoille kilpailukykyisen
ympäristön kehittää itseään startup-yhteisön kanssa, kansainvälisten tapahtumien kautta ja
vahvan kontakti- ja tukiverkon muista nuorista, opiskelijoista ja menestyvistä startup-yrittäjistä.

2019 Toimintasuunnitelma Tampere Entrepreneurship Society
-

Nostamme toimintamme tasoa entisestään järjestämällä enemmän tapahtumia kuin
aikaisempina vuosina, sekä tekemällä aktiivisempaa jäsenhankintaa, vuosi 2019.

-

Lisäämme entisestään yhteistyötä muiden Tampereen alueen startup-toimijoiden kanssa.
Pyrimme rakentamaan avoimen yhteisen viestintäkanavan Y-kampuksen sekä Pirkanmaan
Nuorten Yrittäjien kanssa, jonka tavoitteena on tehostaa yrittäjyys- ja startup-henkisten
tapahtumien markkinointia sekä aktivoida yhteisiä kohderyhmiä ja alumnitoimintaa, vuosi
2019.

-

Toimimme opiskelijoiden sisäänheittäjinä Tampereen yrittäjyystoimintaan matalan tason
tapahtumilla, kuten kutsumalla yrittäjiä kertomaan oma tarinansa ja opettamaan
opiskelijoita, vuosi 2019.

-

Teemme kansallista yhteistyötä koko Suomen ES-verkoston: Boost Turun, OuluES:n,
JyväskyläES:n, AaltoES:n, jne, kanssa ja osallistumme ympäri Suomea järjestettäviin
startup-tapahtumiin, vuosi 2019.

-
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Startuplifers-ohjelman hakijoiksi yhteistyössä Y-kampuksen kanssa, vuosi 2019.

-

Kasvatamme Tampereen yrittäjyysekosysteemin profiilia siten, että Tampereelta aloittavien
nuorten ja opiskelijoiden kiinnostus ja innostus startup-yrittäjyyttä kohtaan nousee, vuosi
2019.

-

Toimimme Trey:n sekä Tamko:n jäseninä ja luomme vahvaa yhteistyön kulttuuria
Tampereen kolmen kampuksen välille. Omaamme vahvan yrittäjyyskerhon statuksen ja
tulemme vahvistamaan tätä statusta koko vuoden, vuosi 2019.

-

Järjestämme Hackathon tyylisen tapahtuman sekä toisen suuren startupeille suunnatun
tapahtuman, syksy 2019.

-

Olemme mukana tukemassa Startup World Cup Finlandin konseptia Tampereella osana
Startup Tampere -koalitiota, hankimme osallistujia ympäri Suomea ja toteutamme
tapahtuman virallisen Afterpartyn Pinninkadulla, maaliskuu 2019.

-

Osana kansallista ES-verkostoa tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden osallistua
vapaaehtoisena
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Tampereelta 50-60 hengelle, marraskuu 2019.

Mitä tarvitsemme
Tampere ES:n toiminta on vahvistanut nuorten ja opiskelijoiden startup-ekosysteemin kasvua,
mikä on ollut havaittavissa jo hieman pidempään mm. Helsingin seudulla. Vahva nuorten ja
opiskelijoiden startup-kulttuuri kasvattaa yrittäjyys- ja liiketoimintaekosysteemejä, joissa uuden
yrityksen perustaminen on helppoa ja yrittäjät kannustavat toinen toisiaan. Haemme 5 500 euron
avustusta toimintavuodelle 2019.

