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Super-Ada innostaa IT-alalle!
Super-Ada-tapahtuma innostaa 16-22-vuotiaita tyttöjä ja nuoria naisia jo neljättä kertaa tietotekniikkaalalle. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tiloissa Pasilassa Helsingissä lauantaina 11.2.2017 kello 12-16
järjestettävän hauskan kilpailun pääpalkintona on tänäkin vuonna kesätyöpaikka. Tapahtuma
toteutetaan vapaaehtoisvoimin tietotekniikka-alan yritysten, verkostojen ja oppilaitosten yhteistyönä.
Super-Ada-tapahtuman ytimen muodostaa rastirata, jossa nuoret pääsevät tutustumaan hauskalla tavalla
tietotekniikka-alan eri työtehtäviin.
- Tänä vuonna päästään esimerkiksi murtamaan koodeja Reaktorin rastilla ja luomaan kuvatarinoita
Futuricen ohjaamana, kertoo Super-Adan perustaja Suvi Erjanti.
Osallistujat pääsevät myös tapaamaan tietotekniikka-alan opiskelijoita ja kuulemaan eri
opintomahdollisuuksista. Parhaiten rastiradan suorittanut 3-4 nuoren naisen tiimi palkitaan
kesätyöpaikoilla. Palkintoina myös mm. iPad, Päivä Oraclella ja Zalandon yllätysreput.
Tapahtuman nimi, Super-Ada, on saanut innoituksensa maailman ensimmäisestä tietokoneohjelmoijasta
Ada Lovelacesta, joka oli 1800-luvulla elänyt englantilainen matemaatikko. Kello 13 alkavassa
Vaikuttajapaneelissa tuodaan esille tietotekniikka-alan moderneja supernaisia, joita tänä vuonna ovat Kati
Levoranta Roviolta, Krista Jäntti Reaktorilta, Johanna Pystynen Vincitiltä ja Vivi Brooke Zalandolta.
Tapahtuma on kasvattanut suosiotaan vuosittain ja yritykset jopa jonottavat päästääkseen järjestämään
rastin Super-Adan innostavalla rastiradalla. Myös Super-Adan vaikutukset ovat vakuuttavia, sillä
tapahtumaan edellisvuosina osallistuneiden käsitykset ovat muuttuneet tietotekniikka-alasta.
- Ja peräti 95 % Super-Adaan osallistuneista nuorista naisista harkitsee IT-alalla työskentelyä
tulevaisuudessa, hehkuttaa Erjanti.
Vuosittain julkaistavan IT-ura-tutkimuksen mukaan IT-alan opiskelijoista ja työntekijöistä on naisia tällä
hetkellä 24% (IT-ura-tutkimus 2015, TIVIA).
Mukana Super-Adassa: Aalto yliopisto, A-lehdet, Alma Talent, Demi, Efima, Ericsson, Fennia, Fonecta,
Futurice, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Insinööriliitto, Kauppalehti, Lahden
ammattikorkeakoulu, Laurea, Mediareaktori, Metropolia, Nixu, Oracle, Reactor Films, Reaktor, Rovio,
Tietoturvayhdistys, Seravo, Smartly.io, Stream Media, Vincit ja Zalando.
Lisätietoja:

www.superada.net
#OlenSuperAda
Suvi Erjanti, suvi.erjanti@nicetuesday.fi, 050 344 8776

Super-Adan järjestää vapaaehtoisten joukko taustallaan Nice Tuesday ry. Vuonna 2006
perustettu IT-alalla työskentelevien naisten verkosto on Suomen suurin ja ammatillisin.
Nice Tuesday kokoontuu Helsingissä ja Tampereella. Verkoston tavoitteena on tarjota
mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja vahvistaa naisten asemaa IT-alalla.
Nice Tuesday on riippumaton verkosto, jota pyöritetään vapaaehtoisvoimin
rekisteröityneen yhdistyksen kautta. Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuin,
kannatusjäsenmaksuin sekä tukijayritysten avulla.

