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SLUSH-TAPAHTUMA PALAA HELSINGIN MESSUKESKUKSEEN 
JOULUKUUSSA 2021

 
Kansainvälinen startup-tapahtuma Slush järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 1.–2.12.2021. Slush on 
julkaissut tapahtuman ensimmäiset puhujat tänään ja avaa julkisen lipunmyynnin 1. syyskuuta. Tänä vuonna 
tapahtumaan odotetaan yhteensä 8000 osallistujaa. 

Slushin kävijämäärää pienennetään aiemmista vuosista, jotta tapahtuma pystytään järjestämään turvallises-
ti ja menestyksekkäästi. Terveysturvallisen tapahtuman suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota muun 
muassa tapahtuma-alueella liikkumiseen, tehostettuun siivoukseen ja maskien käyttöön.

”Muualla Euroopassa on otettu käyttöön jo turvallisuusstandardiksi muodostuneita käytäntöjä, joita halu-
aisimme hyödyntää myös Slushissa. Seuraamme jatkuvasti lainsäädännön muutoksia ja esimerkiksi koro-
napassin käyttöönottoa Suomessa. Mikäli tilanne joulukuussa sallii, otamme välittömästi vastaavanlaiset 
sisäänpääsyn ehdot käyttöön tapahtuman turvallisuuden varmistaaksemme”, Slushin toimitusjohtaja Miika 
Huttunen kertoo.  

Tapahtuman teema rakentuu yrittäjyyden uuden aikakauden ympärille. Slush haastaa kävijänsä pohtimaan 
millä tavalla yrittäjyyden tulisi muuttua, jotta pystytään vastaamaan aikamme suurimpiin haasteisiin. Tänä 
vuonna Slushin lavalla nähdään muun muassa UiPathin perustaja-toimitusjohtaja Daniel Dines, maailman 
johtavan pääomasijoitusyhtiö Sequoian Euroopan osakas Luciana Lixandru sekä Googlen omistaman tekoä-
lylaboratio DeepMindin operatiivinen johtaja Lila Ibrahim.

Uutena konseptina Slushissa nähdään muun muassa Builder’s Studio, jossa kahden päivän aikana pures-
kellaan kaikki ne osa-alueet markkinoinnista kansainväliseen laajentumiseen, mitkä kasvuyrittäjän tulee hal-
lita. “Tavoitteenamme on luoda paras eurooppalainen kasvuyrittäjyyden opetuskokonaisuus, johon yrittäjät 
voivat palata uudelleen myös Slushin jälkeen”, kuvailee Huttunen.

“Tänä vuonna Slushissa on paikalla enemmän yrittäjiä ja sijoittajia suhteessa kokonaiskävijämäärään. On 
siis aiempaa todennäköisempää, että Slushissa tapaamasi henkilö joko jakaa kanssasi samat haasteet tai 
osaa auttaa sinua ratkomaan ne”, Huttunen lisää. 

Kiinnostus Slushia kohtaan on ollut huomattavaa jo ennen julkisen lipunmyynnin avaamista. Yli 30 prosent-
tia lippukapasiteetista myytiin startupeille ja sijoittajille kevään ja kesän aikana.

“Viimeisen 18 kuukauden aikana olen keskustellut yli sadan yrittäjän ja sijoittajan kanssa. On ollut hämmäs-
tyttävää nähdä miten hyvin yrittäjät ovat sopeutuneet vallitsevaan tilanteeseen. Samalla on kuitenkin tullut 
entistä selvemmin ilmi se kuinka vaikeaa ja yksinäistä yritysten rakentaminen ajoittain on. Monet kaipaavat 
Slushista saatavaa energiaa, oppeja ja muiden yrittäjien näkemistä. Niitä on mahdotonta toteuttaa videon 
välityksellä”, Huttunen summaa.
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Slush on johtava kasvuyritys- ja teknologiatapahtuma, joka vuonna 2021 järjestetään Helsingin 
Messukeskuksessa 1.-2. joulukuuta. Vuonna 2019 Slush toi Helsinkiin 25 000 osallistujaa, yli 
3500 startupia, 2000 sijoittajaa ja 600 median edustajaa. Tänä vuonna tapahtumaan odote-
taan 8000 osallistujaa, joista 3000 startupeja ja 1500 sijoittajia. Puhujia tapahtumassa tulee 
olemaan yhteensä 120. Julkinen lipunmyynti aloitetaan 1. syyskuuta osoitteessa slush.org. 
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Miika Huttunen
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http://www.slush.org
https://www.flickr.com/photos/slushmedia
https://twitter.com/SlushHQ

