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Turkulaiselle Muumi-mobiilipeliyhtiölle miljoonarahoitus
Aasiassa Muumi-peleille suuret markkinat
Turkuun perustettu startup-peliyhtiö Snowfall keräsi suomalaisilta sijoittajilta
miljoonan euron rahoituksen. Snowfallin liikeidea on kehittää koko perheelle erilaisia
Muumi-aiheisia mobiilipelejä, jotka tuovat ihmisiä yhteen eri puolilla maailmaa.
Rahoituskierros on yksi suurimmista, ellei suurin, mitä yksikään Turussa sijaitseva pelialan
yritys on ensimmäisellä rahoituskierroksellaan saanut. Yhtiön mukaan nyt saatu rahoitus
tulee kasvamaan julkisella rahoituksella.
Yhtiö on onnistunut saamaan mukaan korkean profiilin sijoittajia, kuten keksijä Göran
Sundholm, Kaj Paasikivi, Pasi Kivimäki, Mikko Silventola, Jari Talvinen, Keskisuomalainen
Oyj, Borg Capital, Pekka Salo, Ville Sistonen, Ilkka Niiranen, Lasse Ilvessalo, Lari Lunkka
jne. – mukana on yhteensä noin 25 eri tahoa. Rahoituskierros on johdettu yhtiön
neuvonantajien kanssa, jotka edustavat Frontierin Singaporen tiimiä. Yhdessä Frontierin
kanssa, yhtiön tavoite on olla läsnä Aasian ja Japanin markkinoilla Singaporesta käsin ja
laajentaa toimintaansa muille markkina-alueille yhtiön muun johdon kanssa.
- “Muumi on maailmanlaajuisesti tunnettu koko perheen brändi. Sen ympärille kukaan ei ollut
vielä rakentanut pelialan yritystä, joka keskittyy ainoastaan Muumi-aiheisten mobiilipelien
tuottamiseen. Näimme siinä selkeän markkinaraon”, toimitusjohtaja P
 etri Elovaara
taustoittaa yhtiön lähtökohtia.
-“Moomin Characters on iloinen saadessaan kumppanikseen tahon, joka on täysin
keskittynyt brändimme mukaisiin mobiilipeleihin ja panostaa siihen täysillä. Näemme huimia
kasvumahdollisuuksia mobiilipeli toimialalla ja olemmekin valmiita antamaan Snowfallille
täyden tukemme!”, Moomin Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkström kommentoi.
Snowfall haluaa yhdistää Muumi-aiheisilla peleillään kaikenikäiset pelaajat Muumien arvojen
hengessä.
- “Arvostamme kotimaista osaamista ja Muumi-brändin mukaisia arvoja. Haluamme tuoda
ihmiset yhteen ja jatkaa Muumien tarinaa pelien muodossa” - Elovaara kiteyttää.

Muumi-mobiilipelin menestys ylitti kaikki odotukset
Snowfall on kolmen pääosakkaansa Petri Elovaaran, Harry Lockmerin ja Finnish Brand
Shop FBS Oy:n yhteistyön tulos. Loppuvuonna 2014 yrittäjät päättivät kehittää
Muumi-aiheisen mobiilipelin vahvan kotimaisen brändin ympärille ja kokeilla markkinoiden
kiinnostusta. Turkulainen startup kantoi tuolloin nimeä Jam Run Adventures, nykyinen
Snowfall Oy, joka sai nopeasti tuekseen järeän taustajoukon.
Maailman suurimmaksi Muumi-peliyhtiöksi
Snowfallin tekijät ovat nuoria nälkäisiä pelialan osaajia yhdistettynä kokeneisiin
kansainvälisen liiketoiminnan osaajiin. Elovaaran mukaan yhtiö haluaa yhdistää Muumien
pehmeät arvot ja pelialan huipputeknologian.
- “Pelitavasta riippumatta aiomme luoda Muumi-aiheen ympärille pelejä, joiden teknologia on
pelialan kehityksen kärjessä” –kommentoi Elovaara.
Tulevien vuosien aikana Snowfall aikoo kehittää eri-ikäisille suunnattuja Muumi-aiheisia
mobiilipelejä, jotka yhdistävät perheitä ja ihmisiä eri puolilla maailmaa. Erityisesti Aasiassa
Muumi on todella suosittu brändi.
- “Olemme erittäin kiitollisia saamastamme tuesta. Etsimme jatkuvasti mukaan uusia
sijoittajia ja yhteistyökumppaneja. Tavoitteemme on olla maailman suurin
Muumi-mobiilipeleihin keskittyvä yhtiö” - Elovaara kertoo Snowfallille visioidusta
tulevaisuudesta.
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