
 

 
KAIKILLE AVOIN JOUKKORAHOITUKSEN ILMAISTAPAHTUMA  

15.5. klo 15-19 Ylen Isolla Pajalla 

Tiedote 5.5.2014 

JOUKKORAHOITUKSEN KIVIKAUDESTA ETEENPÄIN 

Crwdpuisto kerää yhteen kaikki joukkorahoituksesta kiinnostuneet henkilöt, yritykset ja 
yhteisöt 15.5. Asiantuntijat ja tekijät keskustelevat alan nykyhetkestä ja tulevaisuudesta ja 
jakavat kokemuksia rahoituskampanjoista sekä joukkovoiman hyödyntämisestä 
sisällöntuotannossa ja liiketoiminnassa.  

Kansainvälinen asiantuntija Oliver Gajda European Crowdfunding Network (ECN) –

organisaatiosta on paikalla jakamassa uusimmat tiedot alan globaalista kehityksestä ja 
kasvusta. ”Näen, että joukkorahoitusalustat edustavat ensimmäistä askelta, alan historian 
kivikautta. Joukkorahoitusala saa kasvunsa finanssialan, digiyritysten ja kuluttajatuotteiden 
jättiläisistä. Tulemme näkemään isojen toimijoiden, esim. Google, Paypal tai H&M, 
sisällyttävän joukkorahoituksen perusperiaatteet ja menetelmät osaksi liiketoimintaansa. 
Mahdollisuudet ovat suuret, alan on ennustettu kasvavan globaalisti triljoonaan euroon,” 
kertoo Oliver Gajda. 

Tapahtumassa julkisista toimijoista edustettuina ovat niin Helsingin kaupunki, Yleisradio, 
Sitra, Tekes, Valtiovarainministeriö, eri puolueiden kansanedustajia sekä elinkeinopolitiikan 
toimijoita. Onnistuneita joukkorahoituskampanjoita edustavat mm. Iron Sky, Beibamboo, 
Huuma, jotka kertovat elämästä rahoituskampanjan jälkeen. Tapahtuma on ilmainen, mutta 
paikkoja on rajoitetusti. 

RUOKAREKKOJA, PITCH-KIERROS, KAMPANJAKLINIKKA SEKÄ KOKEILUPISTE 

Ylen etupihalla päivystää nälkäisiä tapahtumakävijöitä varten ruokarekkoja: meksikolaista 
ruokaa edustava Tortilla House sekä saksalaisen katuruuan Maulito. Tapahtumatilassa on 
esillä Helsingin kaupungin Kokeilupiste, jossa on mahdollista testata erilaisia keksintöjä ja 
äänestää omasta mielestään parasta demoa. Välikevennyksenä PocketVenturen 
pitchauskierros, jossa startup-yrittäjät pitävät omasta liikeideastaan hissipuheen ja 

tuomaristo hiillostaa pitchaajia armoa antamatta. FundedByMe pitää Kampanjaklinikkaa, 
josta saa tietoa joukkorahoituksen soveltuvuudesta oman idean toteutukselle.  

MENOSSA MUKANA 

Pääyhteistyökumppaneina tapahtumassa toimivat Helsingin kaupungin elinkeino-osasto ja 
Yleisradio yhteishankkeensa LoftHelsingin kautta. Lisäksi mukana ovat Castrén & Snellman, 

Dingle, Fixura, FundedByMe, Holvi, Invesdor, Lexia, Luz Creative Collective, Multiprint, 
PocketVenture, PuskaPromotion ja Suomen Asiakastieto.  

Ohjelma, puhujat ja ilmoittautuminen osoitteessa www.crwdpuisto.fi  
Katso joukkorahoituksesta kertova animaatio osoitteessa https://vimeo.com/91692147 

 

YHTEYSHENKILÖT 

Crwdpuisto / YC Felin / +358 45 134 1336 / yc@crwdpuisto.fi / facebook.com/crwdpuisto / 
LoftHelsinki / Taina Seitsara, erityissuunnittelija, TaM / taina.seitsara@hel.fi /Helsingin 
kaupunki / Elinkeino-osasto, Kaupungin kilpailukyvyn kehitys  

LoftHelsinki / Petri Home, kehityspäällikkö, strategia / petri.home@yle.fi / Yleisradio Oy  
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