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SUOMALAISET KASVUYRITYSTAPAHTUMAT VALLOITTAVAT JAPANIN
Suomalaisen kasvuyrittäjyyskentän tienraivaajatapahtumat Slush ja Junction levittäytyvät
Japaniin. Molemmilla tapahtumilla tahdotaan kannustaa Japanin nuoria sukupolvia
käärimään hihat, luomaan uutta ja rakentamaan yrittäjämyönteisempää ilmapiiriä Japanin
suuryritysvoittoiseen yhteiskuntaan. Junction Asia järjestettiin ensimmäistä kertaa
Tokiossa viime viikonloppuna, ja Slush Asia avaa ovensa Makuhari Messessä toista kertaa
ensi perjantaina.

JUNCTION ASIA OLI JAPANIN SUURIN HACKATHON
Viime marraskuussa Helsingissä järjestetty Euroopan suurin ohjelmointitapahtuma,
Junction, järjestettiin viikonloppuna ensimmäistä kertaa Tokiossa. Japanin historian
suurin hackathon, Junction Asia, keräsi paikalle yli 300 ohjelmistokehittäjää yli 15
maasta työskentelemään uusimpien teknologioiden parissa. 48 tunnin aikana tiimit
kehittivät ratkaisuja eri teemojen, kuten robotiikan, tekoälyn ja lentomatkustamisen
ympärille. Tapahtuman yhteistyökumppaneihin kuuluivat muun muassa Intel, NEC,
Lenovo, Japan Airlines sekä SoftBank Group, joka toi paikalle 15 humanoidirobotti
Pepperiä.
Junction on lähtöisin suomalaisesta, opiskelijavetoisesta Aalto Entrepreneurship
Societysta. Junctionin pääjärjestäjä Ville Leppälä uskoo, että Junctionin kaltaiset
tapahtumat voivat rakentaa yrittäjyysmyönteisempää tulevaisuutta myös Aasiaan.
“Veimme jo Suomessa vahvan aseman saaneen konseptin Japaniin, jotta voimme
juurruttaa kasvuyrittäjyysyhteisöä Aasiaan. Aasian talous kasvaa tällä hetkellä
nopeasti, mutta uusia startupeja rakentavien nuorten yhteisö on yhä pieni. Kun
tuodaan yhteen joukko nuoria, fiksuja ihmisiä, joita kaikkia yhdistää halu luoda
uutta, syntyy varmasti myös yrityksiä.”
Japanilainen voittajatiimi Pepazap kehitti Pepper-robottia hyödyntävän sovelluksen,
jossa robotti toimii ihmisen henkilökohtaisena liikuntaohjaajana: tekee liikkeet
perässä ja opastaa parempaan suoritukseen.

SLUSH ASIA JÄRJESTETÄÄN TOISTA KERTAA TOKIOSSA
Maailman johtaviin kasvuyritys-ja teknologiatapahtumiin kuuluva Slush järjestetään
jo toista kertaa Tokiossa 13.–14. toukokuuta. Slush Asia on yksi Japanin suurimmista
kansainvälisistä kasvuyritystapahtumista, jonka tarkoitus on tuoda rahoittajat,
startup-yrittäjät ja median edustajat yhteen. Talkoohengessä järjestetyn tapahtuman
kävijämäärän odotetaan kasvavan edellisvuodesta, ja paikalle odotetaan yli 4000
osallistujaa.
Slush Asia tahtoo rohkaista uutta japanilaissukupolvea kohti yrittäjyyttä luomalla
uusia roolimalleja ja rakentamalla yhteisöä kasvuyrittäjyyden tueksi. ”Japanissa
kaikissa kansakunnan tilaa luotaavissa paneelikeskusteluissa tiedetään, miten maa
pelastuu. Harva on siirtynyt sanoista tekoihin, joten olemme käärineet hihat Slush
Asian järjestäjäporukalla. Tulevaisuuden masayoshisonit, hiroshimikitanit ja jackmat
tekevät tänään Slush Asiaa”, sanoo Antti Sonninen, Slush Asian pääjärjestäjä.
Vuoden 2016 tapahtuman teemana on ihmisten ja teknologian välinen vuoropuhelu.
Ohjelma sisältää ajankohtaisia puheenvuoroja muun muassa tekoälystä, robotiikasta,
virtuaalitodellisuudesta ja avaruusteknologiasta. Lupaavimpien kasvuyritysten
lisäksi lavalle nousevat mm. Jian Wang, Alibaba Groupin teknologiajohtaja, Nikesh
Arora, Softbankin varatoimitusjohtaja, Geoff Lewis, Founders Fundin osakas,
Tomoko Namba, DeNAn perustaja, Akiko Naka, Wantedlyn toimitusjohtaja, sekä
Taavet Hinrikus, Transferwisen perustajajäsen.
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SLUSH ASIA
Slush Asia on maailman johtaviin kasvuyritys- ja teknologiatapahtumiin kuuluvan
Slushin Tokiossa järjestettävä sisartapahtuma. Slush Asia on yksi Japanin
suurimmista kansainvälisistä kasvuyritystapahtumista, joka järjestettiin 2015
ensimmäistä kertaa Tokiossa. Tapahtumaan saapui tuolloin yli 3000 osallistujaa,
joiden joukossa oli 250 kasvuyritystä, 100 pääomasijoittajaa sekä 200 median
edustajaa eri puolilta maailmaa. Tänä vuonna Slush Asia järjestetään 13.–14.
toukokuuta Tokiossa. Paikalle odotetaan yli 4000 osallistujaa.

http://asia.slush.org

JUNCTION ASIA
Junction Asia on Euroopan suurimman ohjelmointitapahtuman Junctionin
satellittitapahtuma Tokiossa. Viime viikonloppuna Japanin historian suurin
hackathon keräsi kasaan yli 300 osallistujaa yli 16 eri maasta. 48 tunnin hackathonin
aikana ohjelmoijat ja designerit rakensivat uusia tuotteita ja palveluita kuumimmilla
teknologioilla. Prototyypeillä ratkottiin eri alojen haasteita ja yritettiin luoda arvoa
loppukäyttäjälle. Tapahtuman tavoitteena oli rakentaa ympäristö, joka mahdollistaa
uusien yritysten synnyn Aasian osaavimpien tekijöiden käsistä.

http://www.junction.asia/

