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Euroopan johtava startup-konferenssi Slush jatkaa maailmanvalloitustaan. Jatkossa 
Slushin kansainvälistä kasvua johtaa Marianne Vikkula, joka siirtyy Slushin 
toimitusjohtajaksi.

Slushin uutena toimitusjohtajana aloittaa Marianne Vikkula. Vikkula on 
toiminut Slushin varatoimitusjohtajana vuodesta 2015. Sitä ennen hän vastasi 
tapahtuman yhteistyökumppanuuksista ja toimi Slushin talousjohtajana 
vuosina 2013-2014. Slushin varatoimitusjohtajana aloittaa puolestaan 
Nicolas Dolénc, joka on toiminut aiemmin tapahtuman vastaavana tuottajana. 

“Slush on tänä vuonna kansainvälisempi kuin koskaan aiemmin. Kahden 
Tokiossa ja Shanghaissa järjestettävän ulkomaisen päätapahtuman lisäksi 
järjestämme kymmeniä pienempiä tapahtumia ympäri maailmaa. Suomen 
tapahtumassa keskitymme entistä enemmän kasvuyrittäjiin ja heidän 
tukemiseen. Olen innoissani tästä mahdollisuudesta päästä kasvattamaan 
Slushin tunnettuutta globaalisti ja kehittämään tapahtumiamme uudelle 
tasolle”, Vikkula sanoo.

Slushin aiempi toimitusjohtaja, ja sitä ennen Slushin operatiivisena johtajana 
vuodesta 2013 toiminut Riku Mäkelä jatkaa Slushin hallituksen jäsenenä ja 
tukee vahvasti järjestäjätiimin toimintaa. 

“Olen ollut mukana kolme vuotta, joiden aikana olen saanut olla todistamassa 
Slushin kasvua muutaman tuhannen hengen tapahtumasta globaaliksi 
ilmiöksi. Kolmen vuoden aikana Slushin lavaohjelma on parantunut 
harppauksin. Kasvuyritykset ovat nostaneet rahoitusta Slushin kohtaamisten 
avulla noin puoli miljardia euroa. Tästä tilanteesta on helppo siirtyä eteenpäin 
tukemaan toimintaa hallituksesta käsin ja antaa ohjat Mariannelle, joka on 
juuri oikea ihminen viemään tapahtumaa eteenpäin”, kertoo Mäkelä.
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HUIPPUPUHUJIA JA SUORA LENTO SAN FRANCISCOSTA HELSINKIIN

Viime vuonna Slushista kuuli maailmalla eri medioiden kautta yli 300 
miljoonaa ihmistä, ja tänä vuonna Slush on entistä kansainvälisempi.
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“Helsingin Slush-tapahtuma on luonnollisesti kerännyt eniten huomiota, 
ja moni ei varmaan tiedä, että Slush-organisaatio järjestää tapahtumia 
käytännössä vuoden läpi. Tänäkin vuonna tapahtumia on 30 ja kävijöitä 
melkein 40 000”, kertoo Vikkula. 

Slushin kansainvälinen kasvu painottuu etenkin Aasian. Muutama viikko 
sitten Tokiossa järjestettiin toista kertaa Slush Asia, joka keräsi yhteensä 
4000 osallistujaa. Asenteet yrittäjyyttä kohtaan Japanissa alkavat muuttua 
ja Slush Asia tahtookin rakentaa alueelle elinvoimaisempaa startup-
kulttuuria, yhteisöä ja luoda uusia roolimalleja kasvuyrittäjyyden tueksi. 
Japanin jälkeen katse suunnataan Kiinaan, missä paikallinen tiimi jo 
valmistelee tulevaa tapahtumaa Shanghaihin lokakuun lopulle.

Kansainvälistymistä edistääkseen Slush tuo marraskuussa joukon yrittäjiä, 
sijoittajia sekä puhujia Suomen-tapahtumaan ensimmäistä kertaa suoralla 
lennolla San Francisco–Helsinki.

“Suomi on nykyisten lentoyhteyksien takia todella kaukana Piilaaksosta. 
Helpottaaksemme puhujien, sijoittajien ja yrittäjien saapumista Suomeen 
päätimme ryhtyä toimeen ja järjestää oman lennon San Franciscosta 
Helsinkiin. Suoralla lennolla on yllättävän suuri vaikutus siihen, mitä ihmiset 
maailman toisella puolella ajattelevat Helsinkiin matkustamisesta”, Vikkula 
sanoo.

Slush järjestetään tänä vuonna Helsingissä 30. marraskuuta–1. joulukuuta. 
Tapahtuman ensimmäiset puhujat on nyt julkaistu. Suomeen ovat 
saapumassa Slushin siivittäminä muun muassa Joel Spolsky, Stack 
Overflow’n perustajajäsen ja toimitusjohtaja, Elizabeth Clarkson, Sapphire 
Venturesin toimitusjohtaja, Danae Ringelmann, Indiegogon perustaja, sekä 
Steve Jurvetson, Draper Fisher Jurvetsonin osakas. 


