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Tänään julkaistaan ilmainen kasvuyrittäjyyteen valmentava
koulutusohjelma Slush Academy – hyväksytyt saavat mentorointia
alan parhailta yrittäjiltä
Hanketta tukevat myös akateemiset opinahjot London Business
Schoolista Oxfordin yliopistoon, yritykset Supercellistä Klarnaan ja
sijoitusyhtiöt Atomicosta Accel Partnersiin.
Slush julkaisee tänään Slush Academy -nimisen maailmanlaajuisen
yrittäjyyden koulutusohjelman, jota se alkaa rakentaa yhdessä
maailman johtavien yliopistojen, kasvuyritysten ja riskisijoittajien
kanssa. Ohjelma antaa opiskelijoille ympäri maailman ainutlaatuisen
pääsyn intensiiviseen koulutukseen, joka valmentaa kasvuyrittäjyyteen.
Harjoituspaikkoja tarjotaan parhaissa sijoitusyhtiöissä ja
kasvuyrityksissä, minkä lisäksi koulutusohjelman osallistujat saavat
mentorointia aikamme menestyneimmiltä yrittäjiltä.
Ohjelmalla on myös akateemisia kumppaneita. Niihin kuuluvat muiden
muassa Oxford Saïd Business School, London Business School, Aaltoyliopisto, UC Berkeley, Singapore University of Technology and Design,
Stockholm School of Economics, Korea Advanced Institute of Science &
Technology, IE Business School, Polytechnic University of Catalonia
sekä Aalto Venture Program. Ensimmäinen joukko ohjelman mentoreita
sisältää merkittäviä nimiä myös eurooppalaisesta teknologiakentästä.
Mukana ovat esimerkiksi sijoitusyhtiöt Atomico ja Accel Partners sekä
yrityskentästä Supercell, Klarna ja Unity Technologies.
– Suurin myytti on, että yrittäjäksi synnytään. Todellisuudessa
yrittäjäksi opitaan, ja jos asiaa voi oppia, sitä voi myös opettaa. Siksi

tarvitsemme merkityksellisiä ja asialle omistautuneita Slush Academyn
kaltaisia ohjelmia. Ne tukevat seuraavaa sukupolvea ihmisistä, jotka
tulevat muokkaamaan koko pelikenttää, sanoo Thomas Hellmann,
yrittäjyyden ja innovaation professori Saïd Business Schoolista Oxfordin
yliopistosta.
Slush Academy aloittaa 2019, ja se laajennetaan asteittain kokonaiseksi
opinto-ohjelmaksi. Ensimmäinen vuosi rakentuu harjoitteluista nopeasti
kasvavissa startupeissa sekä riskisijoitusyhtiöissä. Ohjelmaa ja
opetussuunnitelmaa laajennetaan osallistujien ja kumppaneiden
palautteen perusteella. Opetuksen sisältöä pyritään myös personoimaan
tekoälyn avulla jokaiselle opiskelijalle erikseen. Ohjelman tarkoitus on
kehittyä suuntaan, jossa se sisältää opintoja, työtä ja mentorointia
useissa eri maissa. Koulutus on osallistujille ilmainen.
– Kun aloitin oman matkani yrittäjänä, Euroopassa ei juuri ollut niin
sanottuja been-there-done-that-yrittäjiä, joilta olisi voinut oppia. 16
vuotta myöhemmin meillä on onneksi Euroopassa yksi maailman
johtavia startup-ekosysteemejä, joten on tärkeää, että ne meistä, jotka
ovat saaneet kokea matkan, jakavat oppejaan seuraavan sukupolven
kanssa – jonka kunnianhimo on toivottavasti vieläkin korkeammalla.
Näen Slush Academyn demokratisoivan tällaista nuorten kykyjen
pääsyä tietoon, riippumatta ihmisen taustasta, sanoo Niklas Zennström,
Atomico-sijoitusyhtiön toimitusjohtaja ja perustajaosakas, yksi Skypen
perustajista, ja yksi Slush Academyn mentoreista.
– Ei ole parempaa tapaa oppia kasvuyrityksen rakentamisessa
tarvittavia taitoja kuin työskennellä kasvuyrityksessä. Tämän –
yhdistettynä kädet savessa -kokemukseen maailman parhaissa
akateemisissa opinahjoissa – pitäisi johtaa hyvin lupaavaan joukkoon
tulevaisuuden yrittäjiä, jotka ratkaisevat aikamme tärkeimpiä ongelmia,
sanoo Slushin toimitusjohtaja Andreas Saari.
Slush Academyn haku ensimmäiselle 20–30 opiskelijalle aukeaa
keväällä 2019. Ohjelmaan voi hakea kuka tahansa. Lista kaikista

kumppaniyliopistoista, -kasvuyrityksistä ja -pääomasijoitusyhtiöistä
julkaistaan kevällä 2019.

Lisätietoa Slushista:

Slush on maailman johtava kasvuyritys- ja teknologiatapahtuma, joka
vuonna 2018 järjestetään Helsingissä 4.–5. joulukuuta. Helsingin lisäksi
Slush järjestetään Tokiossa, Shanghaissa ja Singaporessa.
Päätapahtumien lisäksi Slush-tapahtumia järjestettiin vuonna 2018 29
maassa. Slush perustettiin alun perin muokkaamaan asenteita
yrittäjyyteen auttamalla paikallisia yrittäjiä menestymään ja välittämään
oppimaansa seuraavalle sukupolvelle. Useimmat Slushin järjestävän
tiimin jäsenistä ovat yliopisto-opiskelijoita ympäri maailman. Slush
Academy sai alkunsa kun heidän piirissään huomattiin, että nykyiset
opinto-ohjelmat tarjoavat vain rajallisen määrän työkaluja, joita
kansainvälisesti kunnianhimoinen yrittäjyys vaatii.
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