Uskalla Yrittää -podcast

PodTask vastaukset
Jakso 32: Yrittäjyysyhteisöt tekijöille | Mona Ismail
Löydät podcastin kaikki jaksot Spotifysta ja
https://uskallayrittaa.fi/podcast-jaksot/.

Osio 1: : Aalto ES pähkinänkuoressa (kesto 00:01-18:25)
1) Mitä tarkoittaa nimi Aalto ES?
V: Aalto Entrepreneurial Society (yrittäjyysyhteisö)
2) Mitä Aalto ES tekee?
V: On kohtaamispaikka, joka mahdollistaa yrittäjyyshenkisten ihmisten kohtaamiset ja siten
yrittäjyystaitojen kehittämisen & kehittymisen.
3) Mitä hyötyä Aalto ES:stä on
A. yksilölle?
B. yhteisölle/yhteiskunnalle?
V:

A. Aalto ES antaa yksilölle mahdollisuuden tutustua itseensä paremmin, kokeilla rajojaan
sekä kehittää itseään ja vahvuuksiaan.
B. Se pyrkii muutamaan käsitystä yrittäjyydestä positiiviseksi. Positiivinen mielikuva auttaa
nostamaan taloutta, joka sitten osaltaan parantaa työllisyyttä.

4) Millaisia eri toimintamahdollisuuksia Aalto ES tarjoaa jäsenilleen?
V: Osallistujille tarjotaan erilaisia tapahtumia ja mahdollisuuksia kehittyä juuri sillä alalla mitä henkilö
itse haluaa. Erilaisia Aalto ES:n polkuja on kolme. Ensinnäkin, Aalto ES Founders’ Club on yhteisö niille,
jotka haluavat perustaa yrityksen ja toimia yrittäjinä. Toiseksi Aalto ES:n projekteihin (esim. Dash, Series
ja Revive) voivat osallistua sellaiset henkilöt, jotka haluavat harjoitella ja kehittää yrittäjämäisiä taitojaan
ratkoessaan esimerkiksi yhteiskunnallisia ongelmia. Ja kolmas väylä Aalto ES:ään on tulla kehittämään
erilaisia ideoita ja arvoja.
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Osio 2: Aihe (kesto 18:25-38:41)
5) Mikä Aalto ES:n erityispiirre mainitaan?
V: Aalto ES on oma itsenäinen organisaationsa, eikä siis toimi Aalto yliopiston alaisuudessa.
6) Mitä konkreettista Aalto ES antaa osallistujille?
V: - Mahdollisuuksia kehittyä; jokaiselle juuri sitä, itä henkilö itse haluaa ja tarvitsee
-

Aalto ES Internship -työmahdollisuuksia, eli palkallisia työharjoittelupaikkoja

-

Kerran viikossa urheilua yhdessä porukan kanssa

-

kerran kuukaudessa kirjallisuuspiirin, jossa yhdessä keskustellaan luetusta kirjasta

7) Kuka voi päästä mukaan Aalto ES:n toimintaan ja paljonko Aalto ES:ssä on jäseniä?
V: Aalto ES on avoin kaikille. Tapahtumissa on mukana satoja osallistujia, aktiivisia jäseniä Aalto ES
Foundes’ Clubissa on yli 140.
8) Miten voi varmistua siitä, ettei Aalto ES:ään osallistumien vie liikaa aikaa opiskelulta?
V: Alussa jokainen osallistuja tekee selkeän ja realistisen ajankäyttösuunnitelman. Toiminta aloitetaan
pienellä tuntimäärällä (esim. 5h/vk), ja jos projekti alkaa kiinnostaa enemmän ja aikaa riittää,
tuntimäärää voidaan kasvattaa.
9) Mitä Series-projektista kerrotaan?
V: Se tuo eri tieteenaloja yhteen ja siinä ratkotaan yhteiskunnallisia ongelmia. Projekteissa on osallistujia
eri maista, jolloin saadaan ns. ”global view” – eli uudenlaisia ajattelumalleja ja ideoita opiskelijoilta eri
maista ja maanosista, kun pyritään kehittämään uudenlaisia väyliä tekemiselle.
10) Mitä tulevaisuudentoiveita puheenjohtaja Mona Ismaililla on Aalto ES:n suhteen?
V: Hän toivoo, että Aalto ES toisi työelämän eri aloille enemmän yrittäjähenkisiä ihmisiä, jotka toimisivat
omilla aloillaan innovatiivisesti Ja että Aalto ES synnyttäisi enemmän merkityksellisiä kasvuyrityksiä
erityisesti Eurooppaan.
11) Mitkä opit podcastin tiivistelmässä mainitaan?
V: - Yrittäjäyhteisössä täytyy uskaltaa heittäytyä rohkeasti mukaan porukkaan.
- Kaikkien ei tarvitse perustaa yritystä.
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-

Toiminnassa mukana olevat eri alojen ihmiset eri maista oppivat toisiltaan ja saavat laajennettua
omaa näkökulmaansa, jolloin voi syntyä aivan uudenlaisia ideoita.
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