
Rovio kannustaa tyttöjä teknologia-alalle
PS-Kustannus julkaisee tiistaina viihdeyhtiö Rovion tuottaman Futuremakers-kirjan, jossa 14 naista ohjelmoijasta astronauttiin kertoo, millaisen
muutoksen innostus, luovuus ja teknologia voivat saada aikaan.

Millaista on olla nainen miehisellä teknologia-alalla? Mitä menestykseen tarvitaan? Miten ennakkoluulot murretaan?

Tietokirjailija Tuuti Piippo on haastatellut kirjaan naisia teknologia-alan huipulta kaikkialta maailmasta. Oman tarinansa kertovat muun muassa
kuvapalvelu Flickr:n perustaja Caterina Fake, avaruustekniikan insinööri Natalie Panek, startup-yrittäjä Ela Madej ja YOU-applikaation
perustaja Nelli Lähteenmäki.

Kirjan tavoitteena on kannustaa nuoria naisia hakeutumaan tieteen ja tekniikan aloille.

”Käytämme teknologiaa jatkuvasti, mutta harva meistä tietää, miten se toimii tai ketkä sitä ovat luoneet - saati sitä, että teknologian
edelläkävijöiden joukossa on ollut lukuisia naisia. Futuremakers kannustaa seuraamaan omaa innostusta, pitämään mielen avoimena ja
olemaan luovuttamatta”, sanoo Tuuti Piippo.

Piippo kirjoitti Futuremakersin alun perin englanniksi. Suomenkielisen laitoksen saatesanat on kirjoittanut ohjelmointiguru, kirjailija ja kuvittaja
Linda Liukas. Rovio myy kirjan käännösoikeuksia globaalisti.

"Suurena suomalaisena teknologia- ja viihdealan yrityksenä haluamme näyttää tytöille ja naisille, että tämä ala on avoin kaikille”, kertoo Rovio
Booksin kustannusjohtaja Laura Nevanlinna kirjahankkeen käynnistämiseen johtaneista syistä.

Tuuti Piippo on seurannut teknologia-alaa vuosia ensin toimittajana, nykyisin kovassa nosteessa olevan BetterDoctor -startupin työntekijänä
San Franciscossa.

”Futuremakers-kirjan avulla haluan inspiroida tyttöjä ja naisia näkemään, miten teknologiaa voi luoda, ja käyttämään sitä valitsemaansa
tarkoitukseen, oli se sitten omien tuotteiden keksiminen tai paremmiksi taiteilijoiksi tuleminen. Uskon henkilökohtaisten tarinoiden voimaan. Ne
auttavat näkemään avoimia ovia siellä, missä niitä ei ennen ollut”, Tuuti Piippo sanoo.

Futuremakers kuuluu Rovio Visions -kirjasarjaan, joka nostaa esiin Roviolle tärkeitä teemoja, kuten hauska oppiminen sekä teknologian
mahdollisuudet ja vaikutukset. Visions-kirjojen käännösoikeuksia on myyty Suomen lisäksi mm. Koreaan.
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Rovio Entertainment  Oy on toimintatapoja mullistava viihde- ja mediayhtiö maailmalla menestyneen Angry Birds™ -brändin takana. Vuonna
2009 Rovio julkaisi Angry Birds -pelin josta  tuli pian maailmanlaajuinen ilmiö. Angry Birds -brändi nauttii kasvavasta suosiosta kaikkialla
maailmassa, ja ilmiö laajenee yhä uusille liiketoiminta-alueille. Rovio toimii animaatioiden, oheistuotteiden, julkaisu- ja kustannustoiminnan,
sekä erilaisten palvelujen saralla. Rovion Angry Birds animaatioelokuva saa ensi-iltansa toukokuussa 2016.  www.rovio.com


