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All Digital Week 2019 är ett ode till den digitala vardagen 

Den digitala världen är redan här, den är bara ojämnt fördelad. Snart sagt allt i våra liv påverkas 
av den digitala transformationen. Frågan är hur vi påverkas, och hur vi kan påverka. Den 
europeiska kampanjveckan All Digital Week 2019 erbjuder ett fönster till den digitala världen. 
Evenemanget ordnas nu för andra gången i Finland. Förra året vann vi priset Best Promo Event 
Award for ALL DIGITAL Week 2018. 

Den sista veckan i mars (25–31.3) ordnas seminarier, verkstäder, diskussioner, föreläsningar, digi-
mässor och mycket annat runt om i Finland. Tisdagen 26.3 landar veckan på Helsingfors 
centrumbibliotek Ode med ett digert program från kl. 10 på morgonen till kl. 21 på kvällen. Alla 
evenemang är gratis. 

Fokus på Internet of Things (IoT) 

Sakkunniga, aktivister, entusiaster, företagare, politiker och medborgare träffas under dagen runt 
ett stort antal teman. I år har vi speciellt fokus på Internet of Things, sakernas internet (IoT), 
spelande, och allmännyttiga tjänster. 

Mångsidigt och mångspråkigt program 

Dagen innehåller program för alla åldrar på svenska, finska, engelska och ryska.  

Nätpolisen Hannu Kortelainen visar hur vi kan bli lurade på nätet, Sininauhaliitto förklarar hur de 
arbetar med att få folk från brödköerna till aktiva digitala medborgare och Yles strategichef Mika 
Rahkonen ger en överblick över medias digitala utveckling.  

Helsingfors centrumbibliotek Ode har på kort tid blivit helsingforsarnas vardagsrum. Under All 
Digital Week blir det vardagsrummet lite extra digitalt. Välkommen. 

Mer information: 

Johanni Larjanko, kommunikatör, Bildningsalliansen johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi, 044-
770 6592 #AlldigitalweekFI & #OodiDigiArjelle 

Se https://alldigitalweekfinland.blog/helsinki för hela programmet. 

Bakgrund: 

All Digital Week ordnas i Finland av Bildningsalliansen, YLE, Ode, Folkhälsan, Sininauhaliitto, Open 
Knowledge Finland, Helsingfors stad, Helsingfors arbis, SeniorSurf, HelsingforsMission, Svenska 
pensionärsförbundet, Enter rf, Finlands svenska ungdomsförbund, Vekotinverstas, EU-info, Taival, Forum 
Virium, biblioteken.fi, Regionförvaltningsverket, MargIT-nätverket, Stadin asukastalot, Helsinki 
digineuvonta. 

All Digital Week (fd. Get Online Week) har arrangerats i Europa sedan 2010.  

2018 deltog över 4000 organisationer i 32 länder och veckan lockade 125 000 deltagare. I år är målet att 
All Digital Week skall nå 5000 finländare. 
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