
1010-päivän ohjelma pääkirjastossa, Kirjastonkatu 13. Tervetuloa! 

Työpajoja  

klo 12 – 19  
Venny, 2 krs. 

Yleisöluentoja klo 10 – 19 

Luonnontieteet- ja tekniikka-

osasto, 2 krs. 

*luento kirjoitustulkataan 

Näyttelyalue klo 

12 – 19 
Aula & 

Tiedontori 

 

Pakohuonepeli 
kirjastomuseo, käynti 

lehtilukusalista hissillä 

Rytmirekka            
kirjaston piha 

Venny- tilassa on 

tarjolla työpajoja 

kaikenikäisille. 

Somesta kaikki irti-

työpajoissa osallistujat 

pääsevät kokeilemaan 

erilaisia digitaalisia 

välineitä ja sovelluksia. 

 
Ohjelmoi oma peli. 

työpajat klo 14, 15.30 ja 

17  

 

Jag – en Youtubare? 

 

Kokeile 3D-tulostinta 

 

Vihreä seinä – luo oma 

todellisuutesi 

 

Tincercad-työpaja 

 

Skannaa muistosi 

talteen! Ota mukaan 

omia valokuvia, 

diafilmejä ja negatiivejä! 

 

 

 

10 – 10.45 

Linda Mannila: Jos tulevaisuus on 

digitaalinen, miten meidän käy? * 

11 – 11.45 

Linda Mannila: Om framtiden är digital, vad 

händer med oss? * 

 

11.30-13.00 

Minna Torppa: Miksi opiskelija uupuu? – 

Oppimisvaikeudet ja hyvinvointi. Luento on 

osa Dateron 20-vuotisjuhlaseminaaria.  

Huom! tilaisuus on Draama-salissa 

 

12.30 – 14 

Heidi Finnilä: Lähdekritiikki * 

14.15 – 15.45 

Heidi Finnilä: Källkritik * 

 

16 – 16.45 

Polisen: Nätsäkerhet 

17 – 17.45 

Väestörekisterikeskus: Mikä suomi.fi? 

18 – 18.45 

Susanna Rivinen, Rovaniemen yliopisto: 

Ikäihmisten mediakasvatus nyt ja 

tulevaisuudessa. 

Tuloksia IkäihMe-hankkeesta. 

 
Viittomadraama: Rakkaus & tekniikka, klo 

16.45, 17.45 ja 18.45 

Aulassa ja 

tiedontorilla voit 

tutustua sähköisiin 

palveluihin. 

 

Paikalla on erilaisia 

julkisia toimijoita, 

kolmannen 

sektorin edustajia 

sekä yrityksiä.  

 

Tule tutustumaan 

viranomaisten 

palveluihin, 

viriketoimintaan, 

viihteeseen, 

kulttuuriin sekä 

muihin 

digipalveluihin! 

  

 

 

 

  

Tule kokeilemaan kirjaston 

pakohuonetta! 

Maailman väestöä uhkaa ärhäkkä 

virus. Huhutaan, että 

parannuskeino löytyy kirjastosta. 

Tultuanne kirjastoon virus leviää 

niin nopeasti, että kukaan ei saa 

mennä enää ulos. Maailma 

pelastuu vain, jos löydätte 

parannuskeinon määräajassa. 

Peliaika 60 minuuttia. 

Osallistuminen 3-5 hengen 

ryhmissä. Peliä voi pelata joko 

suomeksi tai ruotsiksi, eli ilmoita 

pelikieli, kun ilmoittaudut sekä 

ilmoita myös haluamasi peliaika: 

klo 12.00 – 13.00 

klo 13.30 – 14.30 

klo 15.00 – 16.00 

klo 16.30 – 17.30 

klo 18.00 – 19.00 

 

Ilmoittautumiset viimeistään 

7.10. klo 16 mennessä: 

jessica.peltoniemi@vaasa.fi  

Tule kokeilemaan 

musiikin tekemistä 

Rytmirekkaan. 

 

Rytmirekka on liikkuva 

musiikkiluokka, joka tuo 

paikalle nykyteknologiset 

laitteet. 

 

Kuulokekuuntelun avulla 

soittaminen tapahtuu 

omassa rauhassa yksin 

tai kaverin kanssa. 

Työpisteillä voi opetella 

biisintekoa 

digiteknologisin laittein. 

 

Aiempaa soittotaitoa et 

tarvitse, sillä Rytmirekan 

ammattilaisten tuki takaa 

onnistumisen. 

 

Tule musisoimaan ja 

pitämään hauskaa! 

mailto:jessica.peltoniemi@vaasa.fi

