
	

 

 

 

 

TÄMÄ TIEDOSTO SISÄLTÄÄ COHU 
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OSAKKEENOMISTAJILLE SUUNNATUN 
OSAKEANNIN SIJOITTAJAMATERIAALIT, 
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JOUKKORAHOITUKSEN 

SAAJAN JA SIJOITUSKOH-
TEEN PERUSTIEDOT 

 
 

Nämä joukkorahoituksen saajan ja 
tarjottavan rahoitusvälineen 
avaintiedot ovat ajantasaisia 
1.11.2017 

 
Tämä asiakirja sisältää perustiedot 
joukkorahoituksen saajasta ja sijoi-
tuskohteesta. Tämä perustie-
toasiakirja ei ole markkinointiaineis-
toa, vaan joukkorahoituksen saa-
jan on lain nojalla annettava tie-
dot. Asiakirjaan tutustumista suosi-
tellaan, jotta ymmärtäisit, mihin si-
joitat ja mitä riskejä sijoitukseen liit-
tyy.  

 
KESKEISET RISKIT:  
 

ü Voit menettää sijoittamasi pääoman 
osittain tai kokonaan 
 

ü Et välttämättä saa sijoituksellesi lain-
kaan tuottoa 
 

ü Et ehkä pysty myymään sijoituskoh-
detta haluamanasi hetkenä tai ol-
lenkaan 

 
ü Sijoituskohteen luovutettavuutta on 

rajoitettu 
 

ü Joukkorahoituksen saajalla ei ole 
vakiintunutta liiketoimintaa 

	
	

						JOUKKORAHOITUKSEN	VÄLITTÄJÄ	
	

								 	
 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tiedot joukkorahoituksen saajasta: 
 

 
COHU EXPERIENCE OY 

/ SPACE NATION 
(jäljempänä ”Yhtiö”) 

 
Y-TUNNUS: 2553838-4 

 
Urho Kekkosen Katu 4-6 A 

00100 HELSINKI 
 

www.spacenation.org 
 
 

TARJOTTAVA SIJOITUSKOHDE: 

OSAKE 
 

KERÄTTÄVIEN VAROJEN MÄÄRÄ: 
100.009,72 – 1.500.009,10 € 

 
KERÄTTÄVIEN VAROJEN KÄYTTÖTARKOITUS 

Osakeannilla vahvistetaan yhtiön pääomaraken-
netta. Osakeantivaroja käytetään erityisesti 

Space Nation sovelluksen ja koulutuskokemuksen 
kehitystyöhön, jotta maailmanlaajuinen julkaisu 

on mahdollista helmikuussa 2018. Anti myös 
vauhdittaa Space Nation yhteisön luomiseen 

vaadittavaa markkinointia ja sisällöntuotantoa. 
 

TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN KAPPALEMÄÄRÄ: 
7.316 – 109.730 

 
YRITYKSEN ARVO ENNEN JOUKKORAHOITUSTA: 

19.936.615,10 € 
 

UUSIEN OSAKKEIDEN OMISTUSOSUUS: 
0,5 – 7,0 % 

 
OSAKEKOHTAINEN HINTA: 

13,67 €  
 

VÄHIMMÄISMERKINTÄMÄÄRÄ: 

100 KPL x 13,67 € = 1.367 € 
 
 
 
 



Tiedot joukkorahoituksen saajasta 

Toiminimi:  
Cohu Experience Oy / Space Nation (aputoiminimi) 
 
Yhteisötunnus: 
2553838-4  
 
Yhteystiedot: 
Urho Kekkosen Katu 4-6 A, 00100 Helsinki 

Oikeudellinen muoto:  
Osakeyhtiö 
 
Kotipaikka:  
Helsinki 
 
Rekisteröimispäivä:  
2.7.2013 

Yhtiön hallitus:  
Pasi Joronen (pj.), John Barbera, Stephan Reckie, Jukka Karhu ja Mazdak Nassir 
 
Toimitusjohtaja:  
Kalle Vähä-Jaakkola 
 
Tilintarkastaja: 
Uudenmaan Tilintarkastus Oy 
 
Päävastuullinen tilintarkastaja: 
KHT Jukka Lampila 
 
Yhtiön suurimmat omistajat ja niiden omistus- ja ääniosuudet: 
Mazdak Nassir 26,8 % 
Kalle Vähä-Jaakkola 22,5 % 
Kauppinen Annette 6,9 % 
Sorvali Sami 6,9 % 
Myyry Capital Oy 3,6 % 
Muut: 33,3 % 

Omistusjakauma: 
Perustajat: 49,3 % 
Tiimi: 6,9 % 
Sijoittajat ja muut osakkaat: 43,8 % 
Yhteensä: 100,0 % 
(mukaan ei ole laskettu yhtiön osakkeita, jotka 
ovat 6,4% koko osakekannasta) 

Tiedot kuulumisesta konserniin: 
Yhtiöllä on yksi 100% omistama tytäryhtiö, jolla on hyvin marginaalinen vaikutus kokonaisliiketoimintaan. 
Liiketoiminnan kuvaus: 
Space Nation on hakemassa markkinoilta rahoitusta, jolla pääsemme toteuttamaan Space Nationin lu-
pausta demokratisoida avaruus alan rakettimaisen kasvun keskellä, ja tuoda uuden avaruusalan hyödyt 
ihmisten arkielämään. NASAn kouluttajien kanssa yhteistyössä kehittämämme astronauttikoulutusohjelma 
on kaikille avoin ja ilmainen. Harjoittelu alkaa ilmaisella mobiilisovelluksella, jonka avulla jokainen voi kehit-
tää fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia taitojaan. Parhaiten pärjänneet pääsevät mukaan televisioitavaan val-
mennukseen ja vuosittain paras pääsee avaruuslennolle. Astronauttikoulutusohjelma on vain yksi osa yhti-
ön tulevaisuudessa tarjoamista kokemuksista ja medioista. 
Taloudellisen tilanteen kuvaus (tiedot yhtiön tuloksesta, varoista, veloista ja vastuista): 
 

Tilikausittain 2016 2017 2018 2019 2020 

(tuhat euroa) 6/15-5/16 6/16-5/17 6/17-5/18 6/18-5/19 6/19-5/20 

Liikevaihto 52 0 4149 52205 142738 

Ostot 64 438 2061 12350 35500 

Palkat 223 327 1957 4500 9500 

Kiinteät kulut 137 292 1716 3518 7022 

Käyttökate -371 -1057 -1585 33837 90716 

Poistot 28 83 324 620 620 

Rahoituskulut 7 212 23 240 940 

Tulos ennen veroja -406 -1351 -1932 31193 89156 

   
Space Nation arvioi, että yhtiön nettotulos vuonna 2018 (tilikauden päättyessä 31.5.2018) on -1,9 Meur. 
Odotamme vuodelle 2018-19 nopeaa kasvua Space Nationin ensimmäisen ja toisen kauden alkaessa, ja 
että yhtiön nettotulos kasvaisi oleellisesti 2018-19 tilikauden aikana saavuttaen 31,2 Meur. Koulutusohjel-
man ensimmäisen kauden aikana 2018 liikevaihdosta 55% syntyy kuluttajien mobiilisovelluksen mikromak-
suista ja 45% brandikumppaneilta (sponsorointi, tv- ja muut jakeluoikeudet sekä videomainonta). Tuotteen 
toisen kauden aikana 2019 suoraan kuluttajilta tuleva liikevaihdon osuus pienenee ansaintamallin laven-



tuessa brandkumppaneiden kanssa (mm. oheistuotelisensointi). 
 
Edellä esitetyt ennusteet on laadittu oletuksella, että tuote on globaalissa levityksessä mobiilisovelluskau-
passa ja internetissä. 
 

Osakeannin jälkeinen tase:   
(tuhat euroa) 31.12.2017 
VASTAAVAA  
Aineettomat hyödykkeet 774 
Aineelliset hyödykkeet 19 
Sijoitukset 3 
Tilisaamiset 100 
Kassa 1555 
Taseen loppusumma 2450 
   
VASTATTAVAA  
Oma pääoma 989 
Lainat 1280 
Ostovelat 88 
Muut velat 94 
Taseen loppusumma 2450 
   
Omavaraisuusaste 40 % 

	
 
Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat 
Olemme 2017 aikana mm. Keränneet vahvan maailman luokan tiimin, solmineet kumppanuussopimuksen 
NASA:n kanssa, kuvanneet Space Nation videotrailerin Californiassa, aloittaneet menestyksekkäästi Space 
Nation Astronaut Program appin globaalin testauksen ja julkaisseet hiljaisessa levityksessä Space Nation 
Orbitin, avaruuselämäntapajulkaisun, joka on liikevaihdon lähde sekä markkinointityökalu Space Nation 
tuotteille. 
Lisätietoja kerättävien varojen käyttötarkoituksesta 
Osakeannilla vahvistetaan yhtiön pääomarakennetta. Osakeantivaroja käytetään erityisesti Space Nation 
sovelluksen ja koulutuskokemuksen kehitystyöhön, jotta maailmanlaajuinen julkaisu on mahdollista helmi-
kuussa 2018. Anti myös vauhdittaa Space Nation yhteisön luomiseen vaadittavaa markkinointia ja sisällön-
tuotantoa. 
 
 

Tiedot sijoituskohteesta ja tarjoamisesta 

Sijoituskohteen tuottamat keskeiset oikeudet ja rajoitukset sekä ominaisuudet, kuten esimerkiksi siirtokelpoisuus, 
osakkeiden äänivalta sekä sijoituskohteen, kuten lainan, oletettu tuotto ja mahdollinen vakuudellisuus: 
Yhtiöllä ei ole määriteltyjä tai eriarvoisia osakelajeja, joten jokainen osake tuottaa yhden ää-
nen. Around.fi-palvelun kautta merkittyihin osakkeisiin liittyy sekä myötämyyntioikeus, että -
velvollisuus. Osakkeet ovat myytävissä jälkimarkkinoilla huomioiden osakassopimuksen ehdot. 

Tarjottavien sijoituskohteiden kokonaismäärä:  
7.316 – 109.730  osaketta 
 
Merkintähinta: 
13,67 euroa 
 
Sijoittajilta veloitettavat kulut: 
Sijoittajalta ei peritä merkinnästä erillistä kulua. Sijoittaja maksaa vain merkitsemiensä osakkeiden 
hinnan. 
 



Merkintä- ja maksuehdot: 
AROUND-palvelun ehtojen mukaisesti merkintä maksetaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkit-
sijän omalta tililtä. Sijoittaja ei voi peruttaa antamaansa merkintäsitoumusta. Jos Kohdeyhtiö hylkää 
osakemerkinnän tai osakeanti tai yksittäinen osakemerkintä ei sen ehtojen mukaisesti toteudu, Koh-
deyhtiö palauttaa merkintämaksun Privanetin AROUND-palvelun välittämänä.  
 
Merkintäaika alkaa 2.11.2017 klo. 9.00 ja päättyy arviolta 15.11.2017 klo 16.00. Yhtiö voi oman har-
kinnan mukaan joko pidentää tai lyhentää merkintäaikaa. Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää 
Osakeanti mahdollisessa ylimerkintätilanteessa aikaisintaan 2.2.2017 klo 16.00. 
 
Merkintöjen hyväksyminen ja sijoituskohteiden toimittaminen sijoittajille: 
Yhtiön hallitus päättää noin kahden viikon kuluessa merkintäajan päättymisestä osakeannissa tehty-
jen merkintöjen hyväksymisestä ja osakeannissa kullekin merkitsijälle annettavien Antiosakkeiden 
lopullisesta määrästä. Hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä merkinnät kokonaan tai osittain. 
Yhtiö tiedottaa sijoittajille osakeannin tuloksesta Privanetin ja AROUNDin välityksellä pian sen jälkeen. 
Hyväksytyistä Antiosakkeiden merkinnöistä lähetetään tuolloin vahvistusilmoitus merkinnän tehneille 
sijoittajille. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova. 
Muut tarjouksen ehdot 
Yhtiön hallitus päättää Antiosakkeiden lopullisesta allokoinnista sijoittajien kesken sekä menettelystä 
Antiosakkeiden yli- ja alimerkintätilanteessa yllä perustiedoissa mainittujen periaatteiden mukaisesti. 
Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain ja ne voidaan myös hylätä. Yllä perus-
tiedoissa mainitusta huolimatta, mikäli Privanet tai jokin sen konserniyhtiö merkitsee Antiosakkeita, 
sille allokoidaan ylimerkintätilanteessa kuitenkin vöhintään pienempi seuraavista: Privanetin tai sen 
konserniyhtiön merkitsemä määrä Antiosakkeita tai 11.000 Antiosaketta.  
 
Mikäli sijoittajan tekemiä osakemerkintöjä ei joltakin osin hyväksytä, palautettavat merkintämaksut 
palautetaan sijoittajalle AROUNDissa tai kirjallisessa merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille 
seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa eikä palautettaville varoille makseta korkoa. Mahdollisia 
AROUNDin ja/tai ulkopuolisten maksupalveluntarjoajien perimiä kuluja ei kuitenkaan palauteta. 
 
Asiakasvarojen hallinnointia koskevat tiedot: 
Osakeantivarat talletetaan Privanet Securities Oy:n asiakasvaratilille, josta ne siirretään Kohdeyhtiön 
käyttöön, kun Kohdeyhtiö on hyväksynyt merkinnät ja rekisteröi osakeannissa annettavat uudet 
osakkeet kaupparekisteriin. 
 
Sijoituskohteen verokohtelu lyhyesti: 
 
Osakemerkinta ̈: 
AROUND -palvelussa sijoittaja hankkii osakkeen tekemällä osakemerkinnän rahoitusta hakevan yri-
tyksen osakeannissa. Tämä osakemerkintään perustuva saanto ei ole varainsiirtoverolaissa tarkoitet-
tu luovutus, eli sijoittaja ei ole velvollinen suorittamaan varainsiirtoveroa osakemerkinnän tekemisen 
yhteydessä.  
 
Osingon verotus: 
Luonnollisen henkilön listaamattomasta yrityksestä saama osinko on verotettavaa tuloa, joka voi-
daan verottaa osingonsaajalla joko pääomatulona, pääomatulona ja ansiotulona taikka ansiotulo-
na. Onpa osinko pääomatulona tai ansiotulona verotettavaa, osa osingosta on veronalaista ja osa 
verovapaata. Yhtiö toimittaa jakamastaan osingosta ennakonpidätyksen.  
 
Jälkimarkkinakaupankäynti: 
Mikäli sijoittaja käy kauppaa Kohdeyhtiön osakkeilla, kaupasta peritään listaamattomien yhtiöiden 
osalta varainsiirtovero. Privanetin kauppapaikalla varainsiirtoveron maksavat puoliksi ostaja ja myy-
jä. 
 
Luovutusvoiton verotus: 
Arvopapereiden luovutusvoitot ovat verotettavia pääomatuloja. Pääomatuloihin sovelletaan kul-
loinkin voimassaolevaa pääomatulojen verokantaa. Sijoittajan on aina ilmoitettava luovutusvoitto 
tai –tappio veroilmoituksessa.  
 
 

Lisätietoja joukkorahoituksen saajasta:   
www.spacenation.org 



Yhteyshenkilö:  
Toimitusjohtaja Kalle Vähä-Jaakkola 

Sähköposti: 
kalle@spacenation.org 

 

Puhelin:  
+358 50 308 9604 

Muut saatavilla pidettävät tiedot: 
Yhtiön sijoitusmuistio on saatavilla osoitteesta www.around.fi. 

Lisätietoja joukkorahoituksen välittäjästä: 
www.privanet.fi tai www.around.fi 

 

Nämä joukkorahoituksen saajan ja sijoituskohteen avaintiedot ovat ajantasaisia 1.11.2017. 

 



We believe that our expansion to space is a key 

moment in human evolution that brings new 

perspectives, unity and tangible benefits to humanity



The new space era
is for everyone

2017 SPACE NATION



“Space is the new internet”

Jeff Bezos

“Going to space is about what 
space can do to us here on Earth”

Richard Branson at 
Nordic Business Forum

“Space Nation will tap NASA for 
global astronaut training program” 

TechCrunch

“Millennials have less trust in 
government than ever before”

Harvard University Institute of Politics

“If the nation-state doesn't keep up, 
it will become obsolete”

Kersti Kaljulaid, President of Estonia

2017 SPACE NATION



2017

In-house

2018

Space Nation Astronaut Program

Licensed

2019

Space Nation Orbit

Space Nation Sovereign Astronaut Programs

Space Nation Kids

Space Nation merchandises

Mars, on Earth

Creating the largest space 
discovery community on the planet
Providing space experiences

2020

2017 SPACE NATION



Space Nation 
Astronaut Program
You can train like an astronaut, 

and have a chance to travel to 

space, for real.

NASA Space Act Agreement

2017 SPACE NATION

The best of the best 
is sent on a mission to space

Best candidates are selected to 
a filmed on-site training

Train through apps



Astronaut skills are the 
life skills for all of us

2017 SPACE NATION



Beta-testing started 

in Oct 2017

spacenation.org

Filmed Astronaut

Bootcamp & Contest

Q4 2017

<

Q1 2018 Q4 2018 – Q1 2019

First Space 

Nation Astronaut 

to space

2019

Space Nation 

Astronaut 

Program 2

Global

launch

https://spacenation.org/


Target Groups ROI

Those who really 

want to become an 

astronaut and travel 

to space

Casual participants, 

supporters and 

followers

Consumers

Micropayments: freemium and subscription models

Brands

Video and native advertising

Drives brand awareness, engagement and 
merchandise sales

2017 SPACE NATION



2017 SPACE NATION

Apps

Building the global community

2017 SPACE NATION



2017 SPACE NATION

Astronaut trainee 

boot camp and TV show

Engaging and 

inspiring the world

Showing how space 

is part of our lives

Space lifestyle

online magazine

2017 SPACE NATION



2017 SPACE NATION

Space Nation Orbit

A space lifestyle media publication

Making space relatable for everyone.

Soft-launch in Oct 2017

orbit.spacenation.org

Official launch by the end of 2017

Space is warm, close and an everyday experience

https://orbit.spacenation.org/


2017 SPACE NATION

Content marketing powerhouse:

➔ Drives consumers actions & engagement. 

Social Media Community builder:

➔ Orbit will have it’s own social media eco-system, including

Pinterest, Twitter, Facebook. Followed by Instagram and 

Snapchat

Continues the story:

➔ Content related to weekly themes in the app 

and filmed show episodes.  (ex:  Social Challenges)

Products for partners:

➔ Sponsored mini-games + social media campaign + content 

on Orbit + product placement in filmed show

2017 SPACE NATION

Space Nation Orbit in the Transmedia 

Ecosystem



2017 SPACE NATION

Space Nation Orbit: 

Content Marketing & 

Partner Product in One

Purpose:

Grow consumer interest

➔ Increase B2C sales

➔ Increase app downloads

➔ Increase brand awareness

Platform for sponsored content

➔ Increase B2B sales 

2017 SPACE NATION



Target Groups

2017 SPACE NATION

ROI

Consumers

Marketing tool to build and drive audiences 
for Space Nation products

Direct merchandise sales

Brands

Native advertising

22 to 44 yo, 50/50 women and men, 50% US, 

adventurers, athletes, competitors, multitalents, 

intellectuals, social spiders 

Drives community building and brand 
awareness

Space Nation 

Astronaut Program 

audience

Space Nation Orbit
audience



2017 SPACE NATION

Space Ambassadors 

Part of Space Nation’s Influencer Marketing 

Strategy

Space Ambassadors/Wannabe Astronauts

➔ Will create “seed” / example content of what we would like all 

astronaut trainees to post on social media channels. 

➔ Their content will inspire others to train & post & and to reach their 

goals. 

➔ Space ambassadors are the “perfect profile” of our “buyer persona” 

or ideal candidate for the filmed show. Hopefully some of the Space 

Ambassadors will also make it to the show. 

➔ Demonstrate the “journey to space” and “behind the scenes” 

content as they train and participate. 

➔ Non-paid, organic & authentic stories / earned media. 

Ex: Jaclyn Bell from BBC’s Astronauts - Do you have what it takes?



2017 SPACE NATION

Brand Ambassadors 

Part of Space Nation’s Influencer Marketing 

Strategy

Brand Ambassadors/Micro-Influencers

➔ Will create “seed” / example content of what we would like all TV show viewers, 

casual, or semi-casual app users to post and engage with.

➔ Inspirational stories with strong brand alignment. Stories of dreams coming true 

and local heros. Alignment with “finding your full potential” in overall level, not on 

“going to space” level.

➔ Will help generate interest from general public, growing viewership and audience.

➔ Brand ambassadors are “perfect profile” of our “buyer persona,” those who watch 

the TV show and use the app with no desire to go to space personally.

➔ Will demonstrate why/how the app has value for those who don’t want to go to 

space.

➔ Paid media 

Ex: Nienke Krook, owner of The Travel Tester & Pinterest Influencer 



2017 SPACE NATION

Liftoff: Launch plan

Soft launch October 4th

➔ 30 articles

➔ Supported and resyndicated by social 

media handles

NYC live event October 19th

Attendees: 

➔ Freelance journalists, Influencers, 

Space Nation Orbit staff

Goals:

➔ Solidify contracts, compile audio and 

video bytes, support with live Twitter 

party and Facebook Live coverage



2017 SPACE NATION

Space Nation Kids

Licensed to our partner Fun Academy

Training astronaut skills for pre-school kids 

through Fun Academy kindergartens and Space 

Nation Kids digital learning platform

ROI

Drives brand awareness and 
merchandise sales

Consumers

Offers a Space Nation experience to pre-school kids

Adds value to adult (parents) experience

Brands

Broadening the demographic reach

www.funacademy.com

https://funacademy.fi/


Drives licensing revenue, brand awareness 
and merchandise sales

2017 SPACE NATION

Space Nation 
Sovereign Astronaut 
Programs

With our partner Axiom Space we create the Space 

Nation Astronaut Program on a country level to 

maximize their public engagement during their 

sovereign astronaut programs. Aimed for the countries 

that Axiom Space provides national astronaut programs.

Axiom Space is building the first commercial space 

station and has exclusivity to commercialize SGT Inc.’s 

astronaut training. SGT operates the International 

Space Station and trains current NASA astronauts.

ROI

www.axiomspace.com

Consumers

Micropayments: freemium and subscription models

Buying merchandises and 

Brands

Video and native advertising

http://www.axiomspace.com/


ROI

Licensing revenue and brand awareness

2017 SPACE NATION

Merchandise



2017 SPACE NATION

Mars on Earth ROI

Licensing revenue and brand awarenessLicensing Space Nation brand experience to 

create physical activity centers about space 

experiences such as Mars on Earth concept, 

where you can experience life on Mars here on 

Earth. This means staying over night or weekend 

in a Martian hotel or colony, experiencing 

simulations about living and working on Mars 

and experiencing astronaut life.

First activity centers planned to be operational 

by the end of 2020

“Mars Village for tourists, 
not astronauts” 

ChinaDaily

Consumers

Paying for experiencing astronaut training, space simulation 
and off-world accommodations on Earth

Brands

Being part of the off-world experience on Earth



2017 SPACE NATION

Expanding business & brand universe

Space Nation Orbit

Space Nation 

Mars on 

Earth

Merchandise

Space Nation 

X

Space Nation 

Sovereign

Space Nation 

Astronaut 

ProgramSpace Nation 

Kids



2017 SPACE NATION

Marketing Ecosystem

apps

website

SN Orbit

Filmed Show

Brand + Story

Social Media Content

SOCIAL

MEDIA

PLATFORM

S

SEO

B2B 

RELATIONS

PR / EARNED 

MEDIA

SPOKES

PEOPLE 

INFLUENCER 

MARKETING

COMMUNITY

WORD OF MOUTH

PAID MEDIA/ 

ADS

CONTENT

MARKETING

CURATED CONTENT

PART OF THE BIG 

STORY

IRL EVENTS

NEWSLETTERS

Each online property has its 

own ecosystem. 

Ex: website + social media 

profiles.



2017 SPACE NATION

Space Nation as a company

Space Nation provides space media and 

experiences that engage, inspire and educate 

people. Fun learning is in our DNA.

Our mission control is in Helsinki but the crew of over 

40 people expands to different parts of Europe and the 

US, soon China.

Founded in 2013

Europe

ChinaUnited States

Helsinki, Finland

Kalle Vähä-Jaakkola

Captain & Co-founder  

A physicist with strong leadership and 

management experience, and love for space. 

Geektime

Mazdak Nassir

Chief Creative Officer & Co-founder

Heavyweight visionary in a small package

Award winning filmmaker

http://www.geektime.com/2017/02/09/meet-the-finn-whose-company-is-trying-to-find-the-worlds-next-astronaut/


Mark Newton

Format Development and Partnerships

Format Development and Commercial Partnerships. 

International Media Executive and Business 

Developer, responsible for the commercialization of 

TV properties such as Idols, X Factor, and Got Talent

Caitlin Burns

Executive Producer

Master transmedia storyteller with experience with many of 

the world’s most successful entertainment franchises, 

advertising campaigns and brands

West led By Allison Johnson

CMO in Residence

Allison Johnson, the former long-time head of global marketing at 

Apple, under Steve Jobs

Creator of Angry Birds brand and phenomenon. 

Heavy weight support for branding, marketing and 

partnerships

Ambassador of Earth & Marketing

Peter Vesterbacka

Katja Presnal

Director of Product Marketing

Trailblazer in social media and influencer marketing, consulted 

multiple Fortune 100 brands. American Advertising Award-

winning marketing strategist

Tero Viitala-Kiss

CTO

Seasoned professional in building mobile applications, 

frameworks, and cloud based services

Ville Vuorela 

Head of Game Design

Veteran of the Finnish mobile game 

development scene. Also a published author and 

an avid star-gazer

Sami Sorvali

Head of Design

Top notch designer with vast global experience 

in mobile solutions
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First mover advantage in the expanding 
consumer space experience marketplace

Past FuturePresent

Timing & continued 

engagement

Using mobile platforms & our positioning 

in the space industry

Superior brand experience 

based on our positioning, 

insight and relationships 

in the space industry

Space Nation Advantages

Competition
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Progress to Date

Funding
• Raised € 5M

Partnerships
• First space travel member to join the United Nations 

Word Tourism Organization

• NASA Space Act Agreement for cooperation

• Exclusive Axiom Space partnership agreement

• Space Nation Kids licensed to Fun Academy

Product Marketing
• Secured payload missions to the International 

Space Station for marketing, co-branding and sales

• Space Nation Astronaut Program teaser complete

• Space Nation Playbook and Treatment (Bible)

Product launches
• Space Nation Orbit soft launch 10 / 2017

(official 11 / 2017)

• Successful global beta testing of Astronaut 

Program app & games 10 / 2017

• Publishing platform (v1.0) 9  / 2017
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Roadmap to space

2017
Q4 2017

• Scaling up Space Nation community through Space Nation 

Orbit, influencer campaigns and partnerships such as 

Space Nation Kids with Fun Academy

Q4 2018

• the first window for sending the first Space Nation 

Astronaut to space

• pre-agreement for the first Space Nation Experience 

Center

2018
Q1 2018

• launching first annual Space Nation Astronaut Program on 

board the International Space Station

• consumer and B2B revenues begin through the Astronaut 

Program and Orbit

Q3 2018

• the first Astronaut Program on-site training bootcamp

• pre-agreement for the first Sovereign Astronaut Program

• Transitioning MissionX program with over 100 000 school 

children from NASA to be re-branded as Space Nation 

MissionX



2017 SPACE NATION

Roadmap to space

2019
• the first Sovereign Astronaut Program

• building first Space Nation 

Experience Centers begin

• Space Nation Astronaut Program 2 –

mission to the International Space 

Station (ISS) and Axiom Station

2020
• on going global and Sovereign 

Astronaut Programs

• broad merchandise licensing

• first operational Space Nation 

Experience Centers

2022
• The first Space Nation Astronaut on 

board the ISS and Axiom Station
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2018 Revenue projection in euros

App Ads Brands

25.5 million app downloads

1.7 million daily active users

3 million unique monthly Orbit visitors

Space Nation Astronaut Program launches

On-site training

Brand activations

Video distribution
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Projected profits on target scenario

€m 2018 2019 2020

Revenue 22.2 103.6 222.2
OPEX 14 53 80

EBITDA 8.2 50.6 142.2
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In five years, 
when people 
think space, 
they will think
Space Nation

Spacenation.org

@spacenationorg

#spacenation

Kalle Vähä-Jaakkola

Captain & co-founder

kalle@spacenation.org

+358 50 3089 604

https://vimeo.com/225101037

https://vimeo.com/225101037

	COHU_KANSI.pdf
	AVAINTIEDOT_COHU.pdf
	AVAINTIEDOT_COHU2.pdf
	SpaceNation_31102017.pdf

