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Miksi #mimmitkoodaa?
Koodareista 90 % on miehiä. Miksi? Viime vuosituhannella naisia ei kannustettu opiskelemaan ohjelmistokehitystä. Pikemminkin päinvastoin! Ohjelmointi oli poikien ja
miesten juttu. Nyt ala kamppailee osaajien puutteessa.
On aika valjastaa aikaisemmin menetetty voimavara
käyttöön, ja kutsua mimmit koodaamaan!
#mimmitkoodaa on ohjelma aikuisille jo työelämässä
mukana oleville naisille. Ohjelmistoja käytetään kaikilla

aloilla, olipa kyseessä sitten muoti, terveydenhoito tai
metsäteollisuus. Nuorten opiskelijoiden sijasta #mimmitkoodaa-ohjelma kutsuu mukaan eri alojen ammattilaisia,
joiden asiantuntemusta ohjelmistokehitysalalla tarvitaan
kipeästi. Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää, että ohjelmistojen käyttäjät taitavat ohjelmointia. Tällä hetkellä
naisvaltaistenkin alojen ohjelmistot ovat miesten käsialaa. Suomalaisten naisten koodausosaaminen tulee
lisäämään koko yhteiskunnan kilpailukykyä!

#mimmitkoodaa -ohjelma kannustaa ohjelmistokehityksestä kiinnostuneita naisia
opettelemaan koodaamista ja työllistymään ohjelmistoalalle. Ohjelmisto- ja
e-business ry tarjoaa yhdessä jäsenyritystensä kanssa maksuttomia koulutuksia
alasta kiinnostuneille naisille, joilla ei ole aiempaa koodauskokemusta.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

3

Mimmien mimmi
Kun Milja Köpsi käveli reilut kolmekymmentä vuotta sitten ATK-luokkaan opiskelemaan tietojenkäsittelyä, hänet
käännytettiin ovelta. Luokassa oli vapaana vielä yksi kone,
mutta se haluttiin antaa pojalle, joka oli ilmoittautunut
kurssille vasta Miljan jälkeen. Opettaja oli auktoriteetti,
jota vastaan Milja ei silloin noussut. Myöhemmin harmitti.
Tulevaisuus kun osoitti, että alan opinnoista olisi ollut
paljon hyötyä. Nyt Milja haluaa, että kaikki halukkaat
naiset saavat mahdollisuuden tutustua koodauksen
maailmaan. Hän haluaa menetetyn potentiaalin esille.

”Ota rohkeasti yhteyttä!”
Milja Köpsi
milja@mimmitkoodaa.fi

wapice.com/jobs
SW DESIGNERS
JOIN US
Ladies, we have jobs for you!
VAASA HELSINKI HYVINKÄÄ JYVÄSKYLÄ OULU SEINÄJOKI TAMPERE TURKU
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Tulevaisuus
omiin käsiin
Onko edellisestä tutkinnostasi jo aikaa?
Haluatko parantaa asemiasi työmarkkinoilla tai edetä kokonaan uuteen suuntaan?
Odottaako unelma-ammattisi vielä sinua?
Ohjelmistokoodaaminen vaatii uteliaisuutta
ja ongelmanratkaisutaitoa. Kuka olisi parempi
ongelmanratkaisija kuin esimerkiksi äiti, joka
ratkaisee päivittäin satoja arkisia pulmia?
Koodaustaidoista on hyötyä, vaikkei koodariksi aikoisikaan. Työ digitalisoituu jatkuvasti,
ja jokaisen olisi hyvä ymmärtää jotakin esimerkiksi ohjelmistoroboteista ja tietoturvasta.
Koodaustaidot kasvattavat tulevaisuuden
työmarkkina-arvoa.
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Työttömästä
unelmien
ammattiin
Kaikki alkoi tuskasta ja kärsimyksestä,
kun Vlada oli yksin ja haki kotona töitä.
Vlada oli luova ja osasi piirtää. Nämä
taidot eivät kuitenkaan yksin riittäneet
unelmien työpaikkaan. Vlada päätti itseopiskella koodaamista. Täysipäiväiseksi
koodariksi Vlada ei tähdännyt, mutta
yhdistettynä muihin taitoihin koodausosaaminen toi Vladalle unelmien työpaikan Nuori Kirkko -organisaatiossa, jossa
hän hoitaa muun muassa verkkosivuston
kehittämistä ja digitaalisia palveluja.
Vlada on myös Facebookissa toimivan
naisten ammattiyhteisön LevelUp Koodarit keulakuva.
”Esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja ITalan välinen kuilu on syvä. Moni varhaiskasvatuksen haaste olisi ratkaistavissa
hyvillä ohjelmilla, joiden kehittämiseen
tarvitaan varhaiskasvatuksen asiantuntijoita.”
Vlada Laukkonen

#mimmitkoodaa -ohjelma sai alkunsa Vlada Laukkosen perustaman Ompeluseura LevelUp
Koodarit -ryhmän aktiivisuudesta. Koodaavien naisten vertaisverkostona toimivassa
Facebook-ryhmässä on lähes 2 000 ohjelmistoalasta kiinnostunutta naista
aloittelijoista asiantuntijoihin.

Be unique

- it’s your superpower.
Apply now: sympa.com/careers
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Workshop
auttaa
kynnyksen yli
#mimmitkoodaa-ohjelman workshopit auttavat
ottamaan ensimmäisen askeleen koodaamisen
maailmaan. Yritykset tarjoavat oman osaamisensa
maksutta mimmien käyttöön. Workshopit tuovat
naisten ulottuville Suomen parhaat teknologiat
ja niitä opettamaan Suomen parhaat osaajat.
Workshop on ensimmäinen askel matalan kynnyksen yli koodaamisen maailmaan!

”Tein ensimmäisen
appini päivässä!”
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”Ei se ollutkaan
voodoota, magiaa tai
rakettitiedettä!”

Jokaisessa workshopissa pääsee koodaamaan. Ota oma kannettava mukaan!

Are you a
-programmer
with passion and pioneer-spirit?
Or do you want to become one?
At Wakeone, we are always looking
for new talent to join our industryleading 3D, Web Development
and XR teams!
Interested?
Learn more and contact us at

wakeone.co
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Tule rohkeasti
mukaan!
Ensimmäisenä #mimmitkoodaa-vuonna järjestettiin
33 workshopia, jotka tarjosivat paikan lähes tuhannelle
ohjelmoinnista kiinnostuneelle naiselle. Valtaosa päivän
mittaisista workshopeista järjestetään lauantaisin,
ja mimmit nauttivat opetuksen ja onnistumisten lisäksi
aamiaista tai lounasta. Valtaosa tilaisuuksista järjestetään
pääkaupunkiseudulla, mutta noin 30 % workshopeista
pidetään muualla Suomessa.

Kaikki workshopit
ovat täyttyneet
tunneissa jotkut jopa
minuuteissa!
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Edistyneimmille tarkoitetuissa
workshopeissa on lähtötasovaatimus.
Valtaosa workshopeista on kuitenkin
tarkoitettu vasta-alkajille.

Workshopeista tiedotetaan
#mimmitkoodaa sivuilla.
Tervetuloa mukaan!

RETHINK YOUR FUTURE,
RELOAD YOUR SKILLS

nordcloud.com/careers
Nordcloud_186_55.indd 1

05/12/2018 18.11
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Monta reittiä koodariksi
Osaajista on pulaa. 8 000 koodarille olisi heti töitä!

”Olen siirtynyt liiketoiminnan ja AI-tuotteen kehittämisestä ”hands
on” koodauksen pariin, taustaltani olen humanisti. Tällä hetkellä
teen päivätyökseni AI-kehitystä Yeea Works oy:ssä. Työssäni yhdistyvät pelikehittäminen ja NLP, joiden parissa aktiivisesti kasvatan
osaamista. Oma palo oppia on ajanut eteenpäin. Pelipuolta lähdin
opiskelemaan, koska lapsi kehitti oman peli-idean ja minulle
napsahti koodausnakki. Tällä hetkellä tämä peli on osana pelihistorian kurssiani (yhdessä Aallon pelidesignin ja Helsingin
yliopiston historian oppiaineen kanssa toteutettuna).”
Marjanah Sadiq
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”Näin ilmoituksen, että Tovarille etsittiin tyyppiä tekemään HTML:ää ja
CSS:ää ja mietin, että niitä olisi kiva päästä kokeilemaan. Hallitsin joitain
perusteita ja olin rakennellut nettisivuja kavereiden kanssa, mutta opiskelin myynnin ja markkinoinnin tradenomitutkintoa, johon ei juuri tietotekniikkaa sisältynyt. Pääsin haastatteluun, jossa näytin tulevalle työnantajalleni serkuilleni kehittämäni ja koodaamani logo quiz -tehtävän ja
sain paikan. Myöhemmin sain kuulla, että minulla oli hakijoista vähiten
kokemusta, mutta minusta oli huokunut halu oppia ja päästä tekemään.
Siitä se tekeminen sitten alkoi.”
Eveliina Uusitalo

”Aloitin koodaamisen 11-vuotiaana. Yläasteella oli mahtavia
opettajia, jotka mahdollistivat koodaamisen jatkamisen koulussa.
Lukiossa tuki puuttui ja ajauduin naisvaltaiselle alalle, jota en kokenut omakseni. IT-alalle siirryin vuonna 2000, jolloin aloitin koodarina
pienessä yrityksessä ja kasailin koneita toisessa. Olen kuullut lauseita
“joskus on hyvä vaan luovuttaa”, “olet liian sitkeä”, “ei tälle alalle naiset
kuulu”. Joidenkin ihmisten arvot ovat nurinkurin, olivat he sitten miehiä
tai naisia. Etsi inspiroivaa mahdollistajaa, älä kuuntele estäjiä!”
Tessa Viitanen

“Omaan puurtamiseen saa kummasti
puhtia, kun näkee käytännössä, kuinka
hienoissa ja monimutkaisissa laitoksissa
meidän järjestelmä – ja oma kädenjälki – on
tärkeässä osassa.”

<kaikki_koodaa>
Citruksella kaikki koodaa. Tule mukaan
rakentamaan tuotteistettuja ja älykkäitä
digitaalisia palveluja porukalla!
<raikasta digitaalista ajattelua>
citrus.fi • rekry@citrus.fi

Lue Liisan uratarina sekä muiden
koodarimimmien tarinoita:
ura.leanware.fi
#hyvinvointi
#ammattiylpeys
#teltattomuus
#joukkuepeli
#alastomuus
#ihanparhaattyökaverit
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#mimmitkoodaa goes GAMES!
Talvella 2019 lanseerattu #mimmitkoodaa GAMES sisältää perinteisen pelikehittämisen elementtejä järjestelmistä ja moottoreista ympäristöihin. Suomen ja samalla
maailman parhaat pelinkehittäjät isännöivät sekä aloittelijatason että edistyneiden workshopeja, joihin pelien
kehittämisestä kiinnostuneiden naisten on mahdollista
osallistua.

Pelien tekemiseen liittyy paljon muutakin, kuin käyttöliittymä. Verhon takana on valtavasti mahdollisuuksia
ansaintalogiikasta konehuoneteknologiaan ja reaalimaailman yhtymäkohtiin. Uskaltaudu mukaan pelien maailmaan!
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DATA WANTS TO BE FREE.
BUT IT NEEDS TO BE SAFE.

Join us to help companies,
governments and individuals
connect securely to their
precious data without fear.
#WeAreHiring
We at SSH.COM safeguard the data
economy. Our technology is used in over
90% of the world’s data centers. We are trusted
by over 40% of Fortune 500 companies, including the
world’s biggest banks and industrials.

14

Kärkiyritykset
mukana
Ilman yrityksiä ei ole workshopejakaan. Suomen
kärkiyritysten mukanaolo on tehnyt #mimmitkoodaa-ohjelmasta supersuositun, ja workshopit ovat
aina viimeistä paikkaa myöten täynnä.
Osallistuminen #mimmitkoodaa-ohjelmaan antaa
paljon myös yrityksille. Osaajista on huutava pula,
ja workshopien kautta yritykset kohtaavat alasta
kiinnostuneita tulevaisuuden tekijöitä. Mimmien
motivaatio on saanut yritykseltä paljon positiivista
palautetta. Lisäksi ohjelmaan osallistuminen antaa
yrityksestä positiivisen työnantajamielikuvan.

Yrityksillä on alan
viimeinen osaaminen.
Jakamalla tietoa yritys
saa käyttöönsä alan
parhaat tekijät.
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Kiinnostaako yritystäsi ohjelmistoalan tulevaisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen? Osallistu #mimmitkoodaa-ohjelmaan
ja järjestä koodausworkshop alasta kiinnostuneille naisille.

Yli kaksikymmentä vuotta kestäneen IT-yrittäjäurani aikana kanssaperustamissani firmoissa on
ollut hommissa satoja ohjelmistokehittäjiä, mutta
aina viime vuosiin saakka ohjelmistokehittäjänaisten osuus tiimeissä on ollut hyvin lähellä
nollaa. Tämä on ollut harmillinen epäkohta, koska
merkittävä transformatiivinen digitalisaatio voi
kukoistaa vain ympäristöissä, joissa tekijätiimi
koostuu mahdollisimman monipuolisesta ja
monikulttuurisesta porukasta. #mimmitkoodaa
on ollut uskomattoman hieno ohjelma, joka on
avannut ohjelmistokehityksestä kiinnostuneille
naisille mahdollisuuden oppia devaustaitoja ja
saada käytännön työkokemusta Suomen parhaissa
ohjelmistokehitysyhtiöissä. Ohjelman kautta sadat
naiset ovat saaneet rautaisannoksen ohjelmistokehitysalasta, ja yhä useammat tytöt ja naiset ovat
alkaneet nähdä ohjelmistokehityksen kiinnostavana ammattina. Alamme on saanut tärkeän
ruiskeen uusia arvokkaita taitoja ja näkökulmia.
Rami Korhonen
IWA

eCraft mukana
#mimmitkoodaa
-hankkeessa
Tuemme naisten
työllistymistä IT-alalle

eCraft_Mimmit koodaa_mainos.indd 1

17/12/2018 18.38.45
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Mitä
seuraavaksi?
Ohjelmointia voi opiskella monessa paikassa
verkkokursseina ja lähiopetuksena, työn ohessa
ja täyspäiväisesti. Pulmatilanteissa voi kääntyä
muiden koodaamisen opiskelusta kiinnostuneiden puoleen tarkoitukseen perustetuissa
yhteisöissä.
Ohjelmisto- ja e-business ry on listannut koodaamisesta kiinnostuneille vinkkejä kursseista,
työpajoista ja opiskelua tukevista yhteisöistä.

https://ohjelmistoebusiness.fi/
mimmitkoodaa/koulutusvinkkeja/

Koulutuksien järjestäjät, puuttuuko koulutusvinkkejä-sivuiltamme
jotain oleellista? Lähetä meille tietoa koulutuksestasi sekä linkki
sivuillenne milja@mimmitkoodaa.fi
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Tiesitkö, että
useat verkkokurssit
ovat ilmaisia!

Millaista on työnteko meillä?
#koodikaspaikka
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#Mimmitkoodaaohjelma kannustaa
naisia ohjelmistoalalle!
Ohjelmisto- ja e-business ry:n
tavoitteena on moninaisempi
ohjelmistoala ja osaajapulan
helpottaminen.
#Mimmitkoodaa-ohjelman tarkoitus on
muuttaa mielikuvaa ohjelmistokehityksestä
“miesten työnä”.
Siksi kannustamme ohjelmistokehityksestä
kiinnostuneita naisia opettelemaan koodausta ja työllistymään alalle tarjoamalla mahdollisuuden ensiaskeleen ottamiseen jäsenyritystemme workshopeissa.
#Mimmitkoodaa-ohjelman tavoitteena on
sekä kasvattaa moninaisuutta selvästi miesenemmistöisellä ohjelmistoalalla että
tarjota ratkaisua huutavaan osaajapulaan.
Rasmus Roiha
toimitusjohtaja
Ohjelmisto- ja e-business ry

ohjelmistoebusiness.fi
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Meillä ei ole erikseen miesten ja naisten hommia.
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