
Lehdistötiedote 2.2.2017 

 

 

Hupparihörhö, startup-draivi ja MPIDEA parrasvaloissa MPD:ssä 

Startupit ovat yhä merkittävämmässä roolissa myös suurten yritysten menestykselle. 
Suomen suurin teollisuustapahtuma Manufacturing Performance Days 2017 (MPD) tuo 
toukokuun lopussa päälavalleen Hupparihörhön, jolle startupien yhteistyö suuryritysten 
kanssa on arkipäivää. Startup-draivi on MPD:ssä voimakkaasti esillä myös MPIDEA-
kilpailun kautta. MPIDEA:n osallistumisaikaa pidennettiin juuri yli pääsiäisen! 

Ideoimaan ja innovoimaan ehtii siis vielä hyvin. MPIDEA:an pystyy lähettämään ehdotuksia aina 
18.4.2017 asti. MPD:n päälavalle 30. toukokuuta puhujaksi kutsuttu Hupparihörhö 
kannustaakin nyt ideanikkareita, niin startupeja kuin yksittäisiä ihmisiäkin innolla mukaan.  

”Erikokoisten ja erilaisten yritysten aidolla yhteistyöllä Suomi kukoistaa ja tämäkin kilpailu antaa 
startupeille mahdollisuuden päästä kiinni isoihin bisneksiin. Kehotankin kaikkia meidän 
maailman neropatteja osallistumaan MPIDEA-kilpailuun”, innostaa Hupparihörhö eli Sami 
Kuusela. 

Kuusela tietää, mistä puhuu. Hän on liikemies, jonka Hupparihörhö-yritys auttaa startupeja 
menestymään ja etsii niitä suuryrityksille kumppaneiksi ja ostettavaksi. ”Startup-ajattelu on 
levinnyt kaikkialle talouteen, mikä on mahtava asia. Vielä viisi vuotta sitten tilanne oli lohduton. 
Mutta nyt suuret yritykset ovat heränneet ja startupeillakin on jo aitoa tarjottavaa isoille 
yrityksille”, Kuusela painottaa. 

MPIDEA:n pääpalkinto on mahtava. Maailman arvostetuin konsulttiyritys McKinsey tarjoaa 
voittajalle tai voittajatiimille puolen vuoden intensiivisen sparrauksen ReNew Growth -
kasvukiihdyttämössään. MPIDEA siis houkuttelee startupeja, mutta niiden kiinnostus MPD:hen 
on ollut todella aktiivista muutenkin. 

”Startupit ovat MPD:ssä näkyvämmin esillä kuin koskaan aiemmin. Hupparihörhön mukaantulo 
alleviivaa startup-maailman merkitystä teollisuudellemme ja tulevalle hyvinvoinnillemme aivan 
kuten MPIDEA-kilpailukin, jossa startupit varmasti nousevat myös vahvasti esiin”, kertoo MPD-
järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Tomas Hedenborg. 

Hedenborg toimii myös koko Euroopan valmistavan teollisuuden kattojärjestön Orgalimen 
presidenttinä. ”Euroopasta katsoen hyödyt ovat yhtä ilmeiset kuin Suomestakin: Innovaatiot 
luovat tuottavuutta ja kilpailukykyä, jotka synnyttävät kasvua ja työpaikkoja. Startupit ovat tässä 
merkittävässä roolissa, ja MPIDEA-kilpailu myös omalta osaltaan tähtää suoraan uusien 
työpaikkojen luomiseen”, painottaa Hedenborg startupien ja MPIDEA:n merkitystä. 
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