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Alternative Party kutsuu perheet viihtymään teknologian ja digikulttuurin 

parissa Kaapelitehtaalle  
 
Sunnuntaina 24. lokakuuta Helsingin Kaapelitehtaan Merikaapelihalli täyttyy 
80-luvun retrotietokoneilla ja mediataidenäyttelyllä, kun digitaalisen kulttuurin 
festivaali Alternative Party 2010 järjestää lapsille ja lapsenmielisille suunnatun 
Perhepäivän. Alternative Party on vuosittain järjestettävä digitaalisen 
kulttuurin festivaali ja demoparty. 
 
Tämän vuoden Perhepäivä tarjoaa näyttelyiden lisäksi erityisesti lapsille 
suunnatut Avaruustehtävä 2010 -rastiradan, digitaalisen piirrosseinän ja ison 
joukon erilasia koko perheen workshopeja. Paikalla on myös URSA:n 
planetaario. Ja avaruusseikkailija Vesa Heilala kertoo perhepäiväläisille 
matkastaan avaruuteen. 
 
Perhepäivän päätapahtuma on KIDtro-demokilpailu, jossa digitaalisen taiteen 
harrastajat kilpailevat lasten suosiosta esittelemällä teoksiaan tapahtuman 
päälavalla. KIDtro-kilpailu on ensimmäinen laatuaan maailmassa.   
 
“Tietokoneet, digikulttuuri ja elektroniikka yhdistävät sukupolvia vaarista 
vauvaan, ja siksi haluamme järjestää myös perheille madollisuuden osallistua 
Alternative Partyille.  Vaikka Alternative Partya on järjestetty jo vuodesta 1998 
alkaen, Perhepäivä on ollut mukana ohjelmassa vasta muutamia vuosia. 
Saamamme positiivinen palaute ja tapahtuman innostunut vastaanotto ovat 
motivoineet meitä kehittämään perhepäivä-konseptia eteenpäin”, kommentoi 
Perhepäivän koordinaattori Laura Lehtinen. 
 
Perhepäivään osallistujat pääsevät myös tutustumaan Alternative Partyn 
teknologianäyttelyyn. Näyttely kokoaa monenlaisia vanhoja koneita, kuten 
Commodore 64, Amiga, VIC, MSX ja Unix saman katon alle. Paikalla on myös 
peliautomaatteja ja arcade-kabinetti. Näyttelyvieraat voivat itse kokeilla 
koneiden toimivuutta ja muistella sitä, mitä tietokoneiden käyttö oli aikoinaan. 
 
Koko perheen sunnuntailippu maksaa 15 euroa. Lippu sisältää koko ohjelman 
planetaarioineen ja workshopeineen. Lippuja voi ostaa sähköisesti jo nyt 
osoitteesta www.altparty.org/liput. 
 
Lisätietoja: 
 
Laura Lehtinen, Alternative Party, Perhepäivä koordinaattori, laura.lehtinen(at) 
altparty.org, 044 335 4892 
 
Suvi Alanko, Alternative Party, tuottaja, suvi.alanko(at)altparty.org, 040 537 
5303 
 
Hanna Manninen, Alternative Party, viestintä, hanna (at) altparty.org, 040 
1780 980 



 
AlternativeParty on Alternative Party ry:n järjestämä digitaalisen kulttuurin 
festivaali ja demoparty. Lokakuussa pidettävä AlternativeParty kokoaa yhteen 
ohjelmoijien, visualistien, muusikkojen, suunnittelijoiden ja tutkijoiden kaltaisia 
digikulttuurin tulenkantajia ja intohimoisia harrastajia. Alternative Party ry:n 
tavoitteena on tukea, ylläpitää ja kehitää mediataiteen ja erityisesti demojen 
tilaa ja tunnettavuutta Suomessa ja kansainvälisesti. www.altparty.org   
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