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Uskalla Yrittää -PodTask 

Kuuntele podcast-jakso ja vastaa jakson avulla seuraaviin kysymyksiin. 

Löydät podcastin kaikki jaksot Spotifysta ja 

https://uskallayrittaa.fi/podcast-jaksot/.

Osio 1: Mistä Slushissa on kyse (kesto 00:00-18:54)

1) Mikä on Slushin missio?
Luoda ja auttaa yrittäjiä muuttamaan maailmaa.

2) Kenelle Slushin tapahtuman ja tuotteet on kohdennettu erityisesti?
Aikaisen vaiheen kasvuyrittäjät.

3) Mitä kaikkia tehtäviä Slushin järjestämiseen liittyy?
Tuotannolliset asiat, sijoittajasuhteiden ylläpito, kohderyhmien houkutteleminen Suomeen, 
puhujasuhteet, taloudellinen puoli eli lipunmyynti.

4) Minkälaisia ominaisuuksia hyvällä vapaaehtoisella on? 

Yleinen uteliaisuus, innostus oppimiseen, mielenkiinto yrittäjyyttä kohtaan. Iloinen ja avoin mieli.

5) Mitkä kolme ongelmaa Slush perustettiin ratkaisemaan? 

Yrittäjyyskulttuurin puute Suomessa. Yrittäjyyteen liittyvä talentti- ja tietotaidon puute Suomessa. 
Kansainvälistä Venture Capital -rahoituksen puute Suomessa. 

6) Mitkä ovat Slushin seuraavan 10 vuoden tavoitteet?
Pyritään luomaan maailma, missä yrityksiä rakentaa monipuolinen joukko yrittäjiä ja operaattoreita. 
Haluamme nähdä maailman, missä globaaleihin haasteisiin vastataan niiden vaatimalla tavalla.  Yrittäjät 
haluavat muuttaa maailmaa sellaiseksi, mitä emme osaa vielä kuvitellakaan.
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Osio 2: (kesto 18:55-39:23)

7) Mitä Eerika haluaisi sanoa yläkouluikäiselle itselleen? 
Pidä se asenne ja into oppimiseen, mikä jo silloin oli.

8) Minkälainen oli Eerikan kokemus Slushin vapaaehtoisena? 
Hauska, väsyttävä, eikä puheenvuoroista ymmärtänyt vielä paljoakaan. Kiinnostus oppimiseen ja Slushiin
jäi silti päälle.

9) Miten Eerika päätyi Slushin toimitusjohtajaksi? 
Uteliaisuus johdatti vapaaehtoisesta eri toimenkuvien kautta toimitusjohtajaksi.

10) Mitä Eerika on oppinut?
Mitä on startup-/kasvuyrittäjyys, minkälaisia taitoja ja tietoja pitää hioa, minkälaisia vaiheita startup-
yritykseen liittyy, johtajuudesta ja motivoinnista, kuinka rakennetaan ilmapiiri missä on korkea innostus 
ja motivaatio yhteisiin tavoitteisiin, ja oppinut myös paljon itsestään.

11) Mitä johtajuus Eerikan mielestä on?
Ihmisten kanssa töiden tekemistä kohti jotain yhteistä tavoitetta.

12) Mihin kysymykseen Slushin pitää tulevaisuudessa vastata?
Pandemian jälkeinen tapahtumakonseptin määrittely: millainen on tiiviimpi Slush, joka on kävijälle 
mahdollisimman arvokas.

13) Mitä Eerika haluaisi, että jokainen muistaa tästä Podcastista? 
Maailmassa on miljoona asiaa mitä sä voit tehdä, mutta tee niitä asioita mistä oot innostunut ja utelias 
näkemään mihin se sinut vie.
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