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Vuoden maineteko 2010 -tunnustus Mikael Hedille ja Rovion Angry Birds tiimille
(Helsinki, 11. helmikuuta 2011) Kansainvälisten huippuyliopistojen alumniklubit palkitsivat
toimitusjohtaja Mikael Hedin ja Rovion Angry Birds tiimin Vuoden Maineteko 2010 tunnustuksella. Vuosittain jaettava tunnustus myönnetään henkilölle tai tiimille, joka on
menneen vuoden aikana erityisen merkittävällä tavalla kunnostautunut meille suomalaisille
tärkeässä asiassa.
Angry Birds on suomalaisen Rovio Mobilen kehittämä mobiilipeli, joka julkaistiin alun perin
vuoden 2009 lopussa. Applen iPhone ja iPod touch -laitteille julkaistun version myötä sitä
myytiin vuonna 2010 jo yli 12 miljoonaa kopiota. Myöhemmin se on laajentunut usealle eri
alustalle ja sen kokonaislatausmäärät ovat ylittäneet 75 miljoonaa.
Vuoden maineteko -tunnustuksen myöntäneet Harvardin, IMD:n, Inseadin, Columbian ja
Stanfordin suomalaiset alumniklubit tuovat perusteluissaan esiin Hedin ja Angry Birds
tiimin maineteon seuraavin sanoin:
“Perusteluina palkinnolle on Angry Birds -pelin globaali menestys sekä ajankohtaisuus: Se
lanseerattiin vuoden 2009 lopussa ja menestyi huimasti vuonna 2010. Rovion tiimin tuoteja liiketoiminnan kehityksen systemaattisuus niin ”pelin 52” kuin seuraavienkin pelien
kohdalla ei ole ollut sattumaa vaan kumuloituneen osaamisen ja onnistuneen
kaupallistamisen tulos. Pelin menestys on johtanut sen suomalaisittain ainutlaatuiseen
laajentumiseen mm. oheistuotteisiin ja mahdollisesti elokuvaan eli samalla on rakennettu
pohja menestyvälle globaalille brandille. Menestys on osoitus innovaatiosta ja suomalaisiin
juuriin pohjautuvasta yrittäjyydestä, jota Suomi tulevaisuudessa tarvitsee”, toteaa Petri
Heinonen valintatoimikunnan puolesta.
Vuoden maineteko -tunnustus jaettiin nyt yhdeksännen kerran. Aikaisemmin palkinnon ovat
saaneet dosentti Eero Hirvensalo, ministeri Max Jakobson, tuottaja Seppo Vesterinen,
hallituksen puheenjohtaja Juha Nurminen, Lordi-yhtye, yrittäjä Kirsti Paakkanen, presidentti
Martti Ahtisaari ja poliisikomentaja Jukka Riikonen.
Lisätietoja: www.vuodenmaineteko.fi
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Kansainvälisten huippuyliopistojen alumniklubit Suomessa
Vuoden maineteon palkitsevat klubit edustavat seuraavia kansainvälisiä yliopistoja: Columbia,
Harvard, IMD, INSEAD ja Stanford. Klubit järjestävät keskustelutilaisuuksia, edistävät jäsenistönsä
verkottumista sekä tukevat koulujensa toimintaa. Alumniklubeihin kuuluu kouluissa
korkeakoulututkinnon tai merkittäviä kursseja suorittaneita entisiä opiskelijoita.
Columbia University Club of Finland
Columbia University on toiminut yli 250 vuoden ajan ja kuuluu maailman johtaviin yliopistoihin.
New Yorkissa sijaitsevan yliopiston kasvatteja ja tutkijoita on palkittu yhteensä yli 70 Nobelin
palkinnolla.
Suomen Columbia Clubiin kuuluu noin 50 yliopiston eri tiedekunnista valmistunutta henkilöä.
Clubin toimintaan kuuluvat erilaiset jäsen- ja keskustelutilaisuudet.
Lisätietoja:
puheenjohtaja Klaus Ilmonen
p. 040 831 1868
sähköposti: klaus.ilmonen@hannessnellman.com

Harvard Club of Finland r.y.
Harvard on Yhdysvaltojen vanhin yliopisto, perustettu 1636. Se sijaitsee Cambridgessä,
Massachusettsin osavaltiossa, Suur-Bostonissa. Harvardista on valmistunut mm. kahdeksan
Yhdysvaltojen presidenttiä sekä suuri määrä eri alojen nobelisteja.
Suomen Harvard Clubin toiminnan piiriin kuuluu noin 130 Harvardissa tutkinnon tai lyhyitä kursseja
suorittanutta, jotka edustavat kaikkia Harvardin tiedekuntia. Harvard Club on vuonna 1997
perustanut Harvard Rahaston Suomen Kulttuurirahaston yhteyteen. Muita toimintamuotoja ovat
erilaiset jäsen- ja keskustelutilaisuudet.
Tunnettuja suomalaisia Harvardissa käyneitä ovat mm. Pöyry Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Malinen,
Nokian yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Esko Aho sekä puolustusvoimain komentaja, kenraali
Ari Puheloinen.
Lisätietoja:
puheenjohtaja Seppo Väkevä
p. 050 346 9474
sähköposti: svakeva@mba1997.hbs.edu

IMD Alumni Club Finland
IMD (International Institute for Management Development) sijaitsee Lausannessa, Sveitsissä.
Se on tunnettu johdon koulutusohjelmien ja MBA-ohjelmansa lisäksi IMD World Competitiveness
Yearbook- julkaisusta, joka vuosittain asettaa maailman maat kilpailukykynsä mukaiseen
järjestykseen. Suomi on viime vuosina sijoittunut toistuvasti tämän vertailun kärkisijoille.
IMD:n Suomen alumniklubiin kuuluvat kaikki IMD:ssä opiskelleet yli 1 600 suomalaista. Tunnettuja
klubin edustajia ovat mm. Outokumpu Oyj:n toimitusjohtaja Juha Rantanen, Kone Oyj:n
toimitusjohtaja Matti Alahuhta sekä Lemminkäinen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Pentti.
Lisätietoja:
puheenjohtaja Kaija Katariina Erkkilä
p. 0400 813 691
sähköposti: kaija.katariina.erkkila@doveca.fi
INSEAD Alumni Association of Finland
Juuri 50 vuotta täyttänyt INSEAD tunnetaan kansainvälisesti arvostetuista MBA-, PhD- ja
yritysjohdon koulutusohjelmistaan. Koulu tarjoaa opetusta Fontainebleaussa Ranskassa,
Singaporessa ja Abu Dhabissa. Yhteistyö Whartonin kanssa mahdollistaa opettajien ja opiskelijoiden
vaihdon Yhdysvaltoihin. Lisäksi yhteisiä opetusohjelmia on mm. Kiinassa ja Brasiliassa sekä
tutkimuskeskus Israelissa.
INSEAD:lla on 41.000 alumnia, joista vajaat 20.000 on MBA:ita, 120 tohtoreita ja loput muista
koulutusohjelmista. Koulun kansainvälisyyttä kuvaa se, että opettajat edustavat 36 eri kansallisuutta
ja alumneja puolestaan asuu yli 160 eri maassa ympäri maailmaa. Suomessa on 270 alumnia, joista
68 MBA:ita.
Lisätietoja:
puheenjohtaja Mitti Storckovius
p. 040 7466723
sähköposti: mitti.storckovius@alumni.insead.edu

Stanford Alumni Finland
Stanford University on 1891 Palo Altossa, Silicon Valleyssä perustettu, San Franciscon eteläpuolella
sijaitseva erittäin arvostettu yliopisto. Sen eri alojen opetuksesta ja tutkimustyöstä on vuosien varrella
saanut nauttia myös moni suomalainen. Stanford Alumni Finland on näiden kokemuksien jatkumo
Suomessa.
Yli sata Stanfordissa opiskellutta kokoontuu muutaman kerran vuodessa kuulemaan ja
keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Näin opiskelusta Stanfordissa tulee "life long learning
experience".
Lisätietoja:
Petri Heinonen
p. 040 560 7908
sähköposti: petri.heinonen@deloitte.fi

