Microsoftin Harini Gokul haluaa lisää naisia kehittämään teknologiaa. (Kuva: Julia Weckman)
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Teknologia-alojen koulutuksessa ja johtotehtävissä
naisia on edelleen paljon vähemmän kuin miehiä.
Tytöt ja naiset tarvitsevat entistä monipuolisemmin
tietoa teknologiayritysten töistä sekä inspiroivia
roolimalleja.

E

nsimmäistä kertaa järjestetty Women in Tech
-tapahtuma kokosi lokakuun puolivälissä Espoon
Dipoliin yli 500 teknologiabisneksen ja naisten
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yhteisestä tulevaisuudesta kiinnostunutta opiskelijaa,
yritysten edustajaa ja huippuesiintyjää.
Tapahtuman avauspuheenvuorossa opetusministeri Krista Kiuru korosti, että vaikka teoriassa
suomalainen koulutusjärjestelmä tarjoaa tasaarvoiset mahdollisuudet, sukupuolijakauma vinoutuu
myöhemmin työelämässä. Esimerkiksi tutkimusmaailmassa naisia on paljon, mutta professoreista heitä
on murto-osa.

KONE Oyj:n muotoilujohtaja Anne Stenros vetosi järkeen ja tunteisiin puheenvuorollaan ”Teknologian
kehittäminen ja innovaatiot”. (Kuva: Julia Weckman)

– Naiset tarvitsevat kannustavia roolimalleja.
Yhtälailla niitä tarvitsevat miehet, jotta he voisivat
valita uransa ja elämäntapansa stereotypioista välittämättä, Kiuru sanoi.

Naiset teknologian huipulla – inspiroivia tarinoita
Women in Tech -tapahtuma tarttui haasteeseen
marssittamalla estradille naisia teknologiamaailman
huipulta, kuten Lexus Internationalin ensimmäisen
naispääinsinöörin Chika Kakon.
Microsoftin johtaja Harini Gokul toi esiin, että
teknologia ei ole rakettitiedettä, vaan se on läsnä
kuluttajien arjessa helpottamassa jokapäiväistä elämää.
Naiset kuluttavat teknologiaa siinä missä miehetkin,
joten heidän on oltava mukana luomassa sitä.
– Opetelkaa tuntemaan itsenne ja kertomaan omasta
ainutkertaisuudestanne. Älkääkä ikinä pelätkö esittää
kysymyksiä, Gokul sanoi naisvaltaiselle yleisölle.
Muotoilujohtaja Anne Stenros KONE
Oyj:stä kannusti kuulijoita rohkeuteen, sekä työssä
että elämässä.
– Me naiset emme aina itsekään tiedosta mahdollisuuksiamme tai osaa muuttaa niitä eduksemme.
Yhteiskunnallinen keskustelu aiheesta on tärkeää,
Stenros sanoi.

Mahdollisuudet esiin
Women in Tech -foorumissa eri-ikäiset teknologiaaloilla työskentelevät ja opiskelevat tapasivat ja
pääsivät keskustelemaan keskenään.
– Teknologia-alojen koulutus muodostaa vahvan
perustan monenlaisiin tehtäviin. Ammattia, josta
ei tiedä tai jota ei tunne, on kuitenkin vaikeaa
valita. Sen takia Teknologiateollisuus haluaa edistää
monin tavoin nuorten ja teknologiayrityksissä
toimivien asiantuntijoiden verkottumista, painotti
Teknologiateollisuuden johtaja Mervi Karikorpi.
– Yritykset taas tarvitsevat globaalissa kilpailussa
menestyäkseen parhaat osaajat töihin, naisia ei ole
varaa menettää.

Tapahtuman takana muun muassa:
Teknologiateollisuus ry, Ensto Oy, KONE Oyj,
NOKIA Oyj, Microsoft Oy, Wärtsilä Oyj, Outotec Oyj,
Tieto Oyj, Speakersforum, Wevolve Oy,
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA, DIGILE Oy,
Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto,
Teekkaritytöt ja Uranaisten Opiskelijaseura.

www.womenintech.fi?
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