
1010-dagens program i huvudbiblioteket, Biblioteksgatan 13. Välkommen! 

Workshops  

kl. 12 – 19  
Venny, 2 vån. 

Föreläsningar kl. 10 – 19 

Avdelningen för naturvetenskap 

och teknik, 2 vån. 
* Föreläsningen skrivtolkas 

Utställnings-

område kl. 12 – 19 
Aulan & 

Vetenskapstorget 

 

Escape Room 
Biblioteksmuseet, gång med 

hiss från tidningssalen 

Rytmirekka 

Bibliotekets gård 

I evenemangsutrymmet 

Venny erbjuds 

workshops för alla 

åldersgrupper, där 

deltagarna får prova 

olika digitala verktyg, 

applikationer och annat 

 

Programmera ett eget 

spel. Workshoppar: 14, 

15.30 och 17  

Jag – en Youtubare?   

 

Prova 3D-printer            

 

Grön vägg – skapa din 

egen verklighet           

 

Spara dina minnen med en 

skanner. Ta med egna 

foton, diafilmer och 

negativer! 

Tincercad-workshop 

 

 

 

 

 

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.  

Obs! seminariet är i Drama-sal 

 

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   

 

Teckendrama: Kärlek & teknik, kl. 16.45, 

17.45 och 18.45                         

Här kan du bekanta   

dig med olika 

elektroniska tjänster. 

 

Offentliga aktörer, 

representanter från 

tredje sektorn och 

företag.  

 

Bekanta dig med 

myndighetstjänster, 

fritidsaktiviteter, 

underhållning och 

kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom prova bibliotekets 

rymningsspel! 

 

Ett aggressivt virus hotar världens 

befolkning. Det går rykten om att 

ett botemedel kan finnas i 

biblioteket. När ni kommit till 

biblioteket sprids viruset med en 

otrolig fart och ingen får längre 

vistas utomhus. Världen kan endast 

räddas om ni finner botemedlet 

inom utsatt tid.  

 

Speltid 60 minuter. Deltagande i 3-

5 personers grupper. Spelet kan 

spelas på antingen finska eller 

svenska, så ange spelets språk när 

du registrerar dig. Kom ihåg att 

meddela också speltiden: 

  

kl. 12.00 – 13.00 

kl. 13.30 – 14.30 

kl. 15.00 – 16.00 

kl. 16.30 – 17.30 

kl. 18.00 – 19.00 

 

Anmäl dig senast 7.10 kl. 16 till: 

jessica.peltoniemi@vaasa.fi 

Äntligen händer det, 

Rytmirekka kommer till 

Vasa! 

 

Rytmirekka bjuder på 

annorlunda musikkultur 

och nutida 

musikframställning och 

produktion. 

 

Rytmirekka lämpar sig för 

alla barn och ungdomar 

och du behöver inga 

tidigare erfarenheter. 

 I Rytmirekka finns 

arbetsstationer där man 

kan lära sig låtskrivning 

med digital teknik eller 

spela i olika ljudvärldar. 

 

Kom, gör musik med 

modern teknik och  

ha kul med oss!  

 

mailto:jessica.peltoniemi@vaasa.fi

