
Suomi luottaa osaamiseensa - luovat alat ja
uusi teknologia esillä South by Southwest -
tapahtumassa
Suomi osallistuu tänä vuonna ennen näkemättömällä toimialarajat ylittävällä yhteistyöllä
Yhdysvaltojen merkittävimpään luovat alat ja teknologian yhdistävään South by Southwest -
tapahtumaan.

South by Southwest -tapahtuma (SXSW) on Yhdysvaltain tärkein musiikki-, elokuva- ja
luovien alojen sekä uusien teknologioiden ammattilaistapahtuma, joka järjestetään tänä
vuonna kokonaan digitaalisena 16.-20.3.2021. Ohjelma koostuu mm. luennoista,
konferensseista, Music Festival -näyttelyistä, elokuva-alan näytöksistä,
verkostoitumistapahtumista sekä virtuaalisista messuista.

- Tapahtuman partnerina tavoitteenamme on tukea suomalaisten luovan alan ja uuden
teknologian yritysten pitkäjänteistä työtä; luoda suhteita, myydä, markkinoida ja tarttua
mahdollisuuksiin Yhdysvaltojen markkinoilla. Mukana olevat toimijat edustavat laaja-alaisesti
suomalaista musiikki- ja elokuva-alaa, bio- ja kiertotaloutta, teknologiaa ja matkailua,
tapahtuman projektipäällikkönä toimiva Katja Kotala Business Finlandilta kertoo.

Laajin suomalaisella yhteistyöllä toteutettu monialainen projekti Yhdysvalloissa

Suomalaisessa yhteistyössä ovat mukana mm. kotimaisen musiikin elinvoimaisuutta ja
kansainvälistymistä edistävä Music Finland, av-tuottajien edunvalvoja Audiovisual Producers
Finland – Apfi ry, Suomen elokuvasäätiö, luovan talouden agentit ja managerit yhdistys
AGMA.

- Suomen musiikkikenttä on hyvin monipuolinen. Kaikki kolme SXSW:ssä mukana olevaa
taiteilijaa Alma, Yotto ja Antti Paalanen edustavat hyvin erilaisia maailmoja, mutta heitä
yhdistää rohkeus ja ainutlaatuisuus. Kansainvälisesti menestyneen graafikon Jesse
Auersalon monialaisessa tuotannossa kohtaavat näiden kolmen artistin musiikki, luonto ja
virtuaalitodellisuus, Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö kertoo.

Lisäksi mukana SXSW-yhteistyössä ovat VTT, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen USA:n
edustustot sekä Business Finland, jonka teemoista tapahtumassa ovat mukana Visit Finland,
Invest in Finland, Talent Boost, Creative Business Finland sekä audiovisuaalisen alan
tuotantokannustin. Lisäksi SXSW Startup Villagessa ovat Suomesta mukana
älypuhelinsovellusyritys CityNomadi ja uudelleen käytettävistä pakkausmateriaaleista tunnettu
RePack. Suomalaisista kiertotalouden innovaatioista ovat puhumassa Metsäteollisuus ry,
Dolea, Sulapac, Woodly, Aalto yliopisto, Spinnova, UPM Biomedicals, UPM Biofuels,
Kotkamills, Neste ja Stora Enso. Tulevaisuuden teknologioita käsittelevissä paneeleissa
puolestaan mukana ovat IQM Finland, Iceye, Arctic Security, Signet.app sekä OP.

Elokuvalokaatioista avaruusteknologiaan

Finland as a filming location –tapahtumassa Suomea esitellään tuotantoympäristönä Dual-
elokuvan kautta. Suomesta nostetaan esille audiovisuaalisen alan tuotantokannustin, toimiva
infrastruktuuri, osaava henkilöstö sekä terveysturvallisuus. Suomeen toivotaan jatkossa yhä
useampia audiovisuaalisia tuotantoja, kuten elokuvia, TV-sarjoja, mainoksia ja animaatioita.

- Viime vuonna Riley Stearnsin kirjoittama ja ohjaama Hollywood-elokuva Dual kuvattiin
kokonaan Suomessa. Kuten yhä useammat elokuvatuotannot, Dual-tiimi valitsi
kuvauspaikaksi Suomen turvallisuuden, monipuolisten sijaintien, taloudellisen tuen ja muiden
etujen vuoksi, av-tuotantotukiasioiden kanssa työskentelevä asiantuntija Merja Salonen
Business Finlandilta kertoo.



Suomen virtuaalinen paviljonki tarjoaa lisäksi katsauksen tulevaisuuteen mielenkiintoisilla
paneelikeskusteluilla myös korkean teknologian osaamisesta ja kestävyydestä.
Tapahtumassa esillä ovat myös puuinnovaatiot, kyberturvallisuus, kvanttilaskenta ja uusi
avaruustalous.

- Teknologia-aiheisissa paneelikeskusteluissa aiheena ovat niin kvanttitietokoneet kuin
avaruusteknologia ja kyberturvallisuus. Puuinnovaatioita SXSW-tapahtumassa käsitellään
puolestaan tekstiili-, pakkaus- ja lääketeollisuuden näkökulmasta 3D-rakentamisen lisäksi,
Katja Kotala summaa.

 

Nostoja Suomen tapahtumista, avoinna kaikille:

16.3. Webinar: Cyber security, consumer & citizen privacy and trust (Business Finland)

17.3. Finland as a filming location: Hollywood production dual (Business Finland)

18.3. Quantum future: Made in Finland (Business Finland)

19.3. New space economy fueling situational awareness adoption (Business Finland)

Nostoja Suomen tapahtumista, avoinna vain SXSW-tapahtuman osallistujille:

16.3. Inspiration from Nature – meet the Finnish artist Alma (Visit Finland)

16.3. Meet the Film makers: Fucking with Nobody (Apfi)

18.3. Innovative Wood – wood replacing fossil-based materials from medicine to fashion
(Consulate General of Finland in New York and Embassy of Finland in Washington D.C)

19.3. The Showcase Must Go On (Music Finland & Genelec)

 

Lisätietoa Suomen osallistumisesta South by Southwest –tapahtumaan.

South by Southwest –tapahtuman kotisivut.

Lisätietoa medialle:

Katja Kotala, Advisor, Region North America. Business Finland
Katja.kotala@businessfinland.fi +1 (650) 382 8034 (huomaathan aikaeron, mikäli otat yhteyttä
puhelimitse!)

Heli Hemgård, Communications Manager. Finland Promotion Services | Business Finland
heli.hemgard@businessfinland.fi 040 901 5219

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja
kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa
työskentelee 750 asiantuntijaa noin 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa.
Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi

http://www.businessfinland.fi/en/sxsw2021
https://www.sxsw.com/
http://www.businessfinland.fi/

