
 
Tiedote, 6.10.2016 

Slush avaa väylän tieteelle: 100 000 
euroa uudelle tutkimusidealle 
Slushissa jaetaan tänä vuonna 100 000 euroa akateemiseen 
tutkimukseen, joka ei tähtää suoraan kaupallistamiseen.  
 
Slush Science Trackin järjestää Kaskas Media yhdessä Slushin kanssa 
29.11.–1.12.2016. Tiede-osio koostuu avajaistapahtumasta Tiedekeskus 
Heurekassa, Slushin pitchauslavalla pidettävästä tiedepitchauskilpailusta sekä 
keynote-puheenvuoroista tieteentekijöiltä. Tiedepitchaus-kilpailun pääpalkinto 
Skolar Award on 100 000 euron suuruinen ja se menee uuden tutkimusidean 
esittäjälle. 
 
Tänä vuonna Pohjoismaiden suurimpaan kasvuyritystapahtumaan kerääntyviä 
talousvaikuttajia inspiroidaan yritysideoiden lisäksi tutkijoiden esityksillä. 
 
“Haluamme, että tiede on vahvemmin läsnä Slushissa, koska laadukas tutkimus 
edesauttaa uusien ja olemassaolevien yritysten kehitystä”, sanoo Slushin 
toimitusjohtaja Marianne Vikkula. 
 
”Tutkimus on yritysmaailmaan verrattuna hidasta. Tänään löydetty jännittävä tieto 
saattaa poikia ympärilleen yrityksen vasta vuosien päästä. Tai olla yhtä hyvin 
poikimatta. Ilman uutta tietoa ei synny kehitystä”, jatkaa hankkeen vastuullinen 
johtaja, Kaskas Median Annina Huhtala. 
 
Slush Science Trackilla on kolme tavoitetta: tieteen arvostuksen nostaminen, 
huipputasoisen tieteen tuominen lähemmäs yritysmaailmaa ja riskinottoon 
kannustavien tutkimusavausten mahdollistaminen. 
 
Skolar Award myönnetään kiinnostavimman tutkimusavauksen esittävälle post doc 
-tutkijalle tai hänen ryhmälleen. Semifinalistit saavat pitch-esitysten rakentamiseen 
koulutuksen tutkimusviestintään erikoistuneelta Kaskas Medialta. Slush Science 
Trackin mahdollistaa seitsemän suomalaista säätiötä ja yhdistystä: Duodecim, Tieteen 
tiedotus ry, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Runar Bäckströmin Säätiö, Walter 
Ahlströmin säätiö sekä Helsingin Sanomain Säätiö. Säätiöiden nimittämä raati valitsee 
tiedekilpailun osallistujat. Kansainvälinen kilpailu on avoin kaikille tieteenaloille. 
 
“Post doc -tasoisille tutkijoille on usein jaossa lähinnä niukkuutta. Se ohjaa riskien 
kaihtamiseen. Nyt kolmen minuutin pitchillä voi saada rohkealle idealle rahoituksen”, 
hankkeen projektipäällikkö Annina Lattu kertoo.  
 
Viime vuonna kevyenä kokeiluna järjestetty Science Pitching -kisa vei kisaan 
osallistuneen virustutkija Vincenzo Cerullon uran yllättävään suuntaan. Slushin 
lavalla loistavasti mennyt esitys poiki yhteydenoton rahoittajalta, ja nyt idean 



ympärille on syntynyt paitsi yritys myös alan parhaista osaajista koostuva 
tutkijaryhmä. 
 
”Tutkijat eivät voi tutkia vain tutkimisen ilosta. Jos haluamme muuttaa maailmaa, 
löydöksistä täytyy kertoa eteenpäin. Minulle Slush oli ratkaiseva paikka oman idean 
edistämiseen”, Cerullo kannustaa. 
 
Kilpailun hakuaika aukeaa 14.10.2016  ja päättyy 3.11.2016.  
 
 
Lisätietoja: 
Slush Science Track: www.skolar.fi/skolaraward 
Slush: www.slush.org/sciencetrack 
 
Yhteystiedot: 
Kaskas Media: 
Vastuullinen johtaja Annina Huhtala, annina@kaskasmedia.fi, puh. +358 40 827 6032 
Projektipäällikkö Annina Lattu, annina.lattu@kaskasmedia.fi, puh. +358 50 3454 173 
 
Slush: 
Toimitusjohtaja Marianne Vikkula, marianne.vikkula@slush.org, puh. +358 45 633 
8612 
 
 
Kaskas Media on vuonna 2013 perustettu tiedeviestintätoimisto, jonka missio on parantaa 
tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kaskas Median asiakkaita ovat tutkijat ja 
tutkimushankkeet sekä julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiot.  
www.kaskasmedia.fi 
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