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SLUSH 2022 TUO LÄHES TUHANNEN MILJARDIN 
EURON EDESTÄ KASVUPÄÄOMAA SUOMEEN

Viime vuonna paluun tehnyt kasvuyritystapahtuma Slush tuo tänä vuonna 12 000 kävijää Hel-
sinkiin houkutellen ennätysmäärän kasvupääomaa Suomeen. Tapahtuma järjestetään Helsingin 
Messukeskuksessa 17.-18. marraskuuta 2022. Julkinen lipunmyynti  tapahtumaan aukeaa keski-
viikkona 25. toukokuuta. 

Tänä vuonna Slushin päätapahtuma kokoaa yhteen 4 200 startup-yrittäjää ja -operaattoria sekä 
2 200 sijoittajaa. Näin ollen Slush on yksi maailman suurimpia kasvupääoman kokoontumisia, 
tuoden Helsinkiin muutamaksi päiväksi kansainvälisen sijoittajajoukon, joka hallinnoi lähes bil-
joonan eli tuhannen miljardin edestä kasvupääomaa. 

“Startup-yrittäjälle tämä tarkoittaa sitä, että marraskuisessa Messukeskuksessa tulee olemaan 
melko tarkasti yksi sijoittaja per kasvuyritys. Maailmassa ei ole parempaa paikkaa kasvurahoi-
tuksen nostamiseen”, kertoo tammikuussa Slushin toimitusjohtana aloittanut Eerika Savolainen.

Tänä vuonna Slushin lavalla nähdään muun muassa pääomasijoitusyhtiö Sequoiaa yli 20 vuotta 
johtanut sijoittajalegenda Doug Leone, Latinalaisen Amerikan menestyneimpiin kasvuyrityksiin 
kuuluvan Kavakin perustaja Loreanne Garcia sekä Revolut-pankin perustaja-toimitusjohtaja 
Nikolay Storonsky. 150 puhujan lisäksi Slushin lavalla nähdään jälleen Slush 100 -pitchauskilpai-
lu sekä viime vuonna ensi kertaa toteutettu menestyskonsepti Builders’ Studio, joka käy lävitse 
kasvuyrityksen elinkaaren aina ideasta exitiin. Builders’ Studion podcast-taltiointi on kerännyt 
julkaisunsa jälkeen jo kymmeniätuhansia kuuntelukertoja. 

“Slushin missiona on luoda ja auttaa yrittäjiä muuttamaan maailmaa. Viime vuoden pandemiaa 
edeltävää aikaa huomattavasti pienempi ja fokusoituneempi tapahtuma oli menestys, josta 
aiomme pitää kiinni. Skaalan sijaan keskitymme tulevina vuosina kasvamaan relevanssissa niin 
kävijöiden kuin sisältöjemme suhteen, aikaisen vaiheen kasvuyrittäjiin ja heidän tarpeisiinsa 
keskittyen”, Savolainen summaa. 

Slush 2022 on johtava kasvuyritys- ja teknologiatapahtuma, joka järjestetään Helsingin Mes-
sukeskuksessa 17.-18.11. Yhteensä tapahtumassa tullaan näkemään yli 150 puhujaa. Julkinen 
lipunmyynti 12 000 kävijän tapahtumaan aloitetaan 25. toukokuuta osoitteessa slush.org.
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SLUSHIN YMPÄRIVUOTINEN TARJONTA

SLUSH’D

• Päätapahtuman lisäksi Slush tukee tänä vuonna kuutta kansainvälistä tiimiä kolmella eri  
mantereella paikallisten Slush’D -tapahtumien järjestämisessä.

• https://www.slush.org/slushd/

NODE BY SLUSH

• Node by Slush on verkkoyhteisö, joka tarjoaa mentorointia ja neuvoja kasvuyrittäjille.
• node.slush.org

SOAKED BY SLUSH

• Soaked by Slush on Slushin verkkojulkaisu, joka keskittyy purkamaan eurooppalaisen  
kasvuyrittäjyyskentän ongelmia ja ilmiöitä.

• slush.org/soaked

Lisätietoja

Eerika Savolainen  
toimitusjohtaja  
eerika.savolainen@slush.org

Reetta Pesonen  
viestintä  
reetta.pesonen@slush.org 

Slush kuvapankki 
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