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ALLDIGITALWEEK PORVOOSSA HUIPENTUU 27.3.2019 ICT-SEMINAARIIN JA DIGIMESSUIHIN
TAIDETEHTAALLA
Bildningsalliansen, Careeria ja Porvoon kaupunki järjestävät AllDigitalWeekin yhteydessä 27.3.2019
Porvoossa ICT-seminaarin ja digimessut. Päivä on osa eurooppalaista kampanjaviikkoa, joka rakentuu
digitaalisuuden ympärille. Suomessa tapahtumia järjestetään viikon aikana Porvoon lisäksi ainakin
Sipoossa, Helsingissä, Vaasassa ja Pietarsaaressa. AllDigitalWeekin päätapahtuma, ICT – Huomisen
tekijöille -ajankohtaisseminaari, tarjoaa ajankohtaista asiaa digitalisaatiosta ja kokoaa Taidetehtaalle
joukon nimekkäitä puhujia peliteollisuuden asiantuntijasta aina kansanedustajaan. Seminaarin
yhteydessä järjestettävä digimessu esittelee joukon kansalaisia ja työelämää hyödyttäviä digitaalisia
ratkaisuja ja palveluja. Ajankohtaisseminaari on avoin kaikille ja digimessu näytteilleasettajille
maksuton. AllDigitalWeekin ohjelma Porvoossa rakentuu yhteistyössä usean toimijan kanssa. Mukana
ovat Bildningsallinsen, Careeria, Porvoon kaupunki, Borgå Folkhälsan, YLE, Loviisan kaupunki ja Sipoon
kunta.

AllDigital Week huipentuu Porvoossa ICT – Huomisen tekijöille -ajankohtaisseminaariin
ICT – Huomisen tekijöille -ajankohtaisseminaari Taidetehtaalla käsittää rinnakkaisluentoja Tehdassalissa ja
Bio Rexin salissa digitalisaatiosta, digitaalisista ratkaisuista, digikasvatuksesta, peliteollisuudesta,
pelaamisesta ja tulevaisuuden työelämästä digimaailmassa. Luentoja on sekä suomeksi että ruotsiksi.
Tehdassalissa kuullaan päivän aikana mm. asiaa Suomen peliteollisuudesta, puhujana KooPee Hiltunen,
Director, Neogames Finland Association sekä tutkija ja innovaatioasiantuntija Sam Inkisen ajatuksia työn ja
teknologian muutoksesta tulevaisuudessa ja luovuudesta digitalisaatiossa. Seminaarissa puhutaan myös
digitaidoista menestyvän organisaation arjessa. Puheenvuoron tulevaisuuden työelämästä pitää
kansanedustaja Sari Multala.
Bio Rexin salissa keskitytään lasten digikasvatukseen, tutustutaan Tiitukseen, työelämän tinderiin ja
pohditaan senioreiden pelaamista otsikolla ’Hyi seniori, pelaatko todella Counter Strikea?’
Lähdekriittisyyteen pureudutaan seminaarin osiossa ’Fake News’.
Seminaarin 27.3.2019 klo 9.00-15.00 ohjelma löytyy täältä: https://www.eventbrite.com/e/ict-huomisentekijoille-tickets-55895391621
AllDigitalWeekin 27.3.2019 tapahtuma löytyy myös Facebookista otsikolla ’ICT - Huomisen
tekijöille/AllDigitalWeek’ täältä: https://www.facebook.com/events/270093283909905/
Instagramista ja Twitteristä tietoa AllDigitalWeek -tapahtumasta Suomessa löytyy: #AlldigitalweekFi ja
#OodoDigiArjelle
AllDigitalWeekin digimessut tarjoavat ratkaisuja kuntalaisten arkeen ja työhön

Ajankohtaisseminaarin yhteydessä järjestetään Tehdassalin lämpiössä digimessut 27.3.2019 klo 9.00–15.00.
Digimessujen näytteilleasettajilla on tarjolla kuntalaisten arkea ja työtä helpottavia digitaalisia ratkaisuja ja
palveluja.
Digimessu on avoin kaikille ja näytteilleasettajille maksuton. Näytteilleasettajapaikkoja voi vielä tiedustella:
Hilkka-Leena Orava, hilkka-leena.orava@careeria.fi.
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