Press release 13 March 2013
THE OPEN BOOK – THE INSTITUTE’S PUBLICATION ABOUT OPEN
KNOWLEDGE MOVEMENT OUT NOW
The Finnish Institute in London is proud to release the third part of its Reaktio book
series, The Open Book, created jointly with the Open Knowledge Foundation.
From makerspaces to data wrangling schools to archives, the digital is being remixed by
the open – and it is changing society as we know it. New concepts about public
information, transparency and the Commons are combining in unprecedented ways,
resulting in a breadth of transformative collaborations across the globe.
The Open Book is a crowdsourced, multi-author publication built to contextualise this
emergent international movement for open knowledge in the words of those who are
helping build it today. Based on contributions from a variety of thought leaders working
in fields as diverse as sustainability, design, business and development, The Open Book
will serve as a platform for discussion about the future of a global open knowledge
movement. The book is edited by Kat Braybrooke (Open Knowledge Foundation), Jussi
Nissilä and Timo Vuorikivi (The Finnish Institute) and features over 25 in-depth pieces
written by pioneers of openness such as Free Software Foundation’s Karsten Gerloff,
Open Data Manchester’s JulianTait, IBM’s Ville Peltola, the Centre for Sustainable
Communications’ Jorge Luis Zapico, The Guardian’s Simon Rogers, the Open Hardware
Summit’s Catarina Mota, Open Design Now‘s Peter Troxler and the Harvard Berkman
Centre for Internet & Society’s Mayo Fuster Morell.
The purpose of The Open Book is to introduce the complexity and breadth of open
knowledge movements across the globe, and how they impact current cultural and
digital paradigms across national boundaries. Each of the articles in the book explore the
value that can be generated by opening up knowledge, the ecosystems of organisations
that can benefit from such sharing, and the impacts transparency can have in our
societies as a whole. Also included is “The Evolution of Open Knowledge”, the world’s
first crowdsourced timeline of openness and transparency from 1425 to the current
day.
Antti Halonen, Head of Society Programme at the Finnish Institute in London says:
“The Open Book is a prime example of the unique creativity and vision that the global
open knowledge movement has. The book has its roots in Helsinki's Open Knowledge
Festival last year and it provides a fitting legacy to this extraordinary event. Editors and
authors have done fantastic job in initiating vibrant discussion about openness.”
The Open Book is an essential reference point for those interested in the culmination
of a global movement for change in a time of rapid social progress. It is hoped that the
digital version of this publication can serve as a living document and launching pad for
debate about what ‘openness’ really means.
The print version of the Open Book will be launched as part of The FutureEverything
Summit of Ideas & Digital Invention 21 – 24 March 2013 in Manchester. The book will

also be released for free online under a CC-BY-SA license at http://theopenbook.org.uk
along with the Evolution of Open Knowledge timeline. Further details via
openbook@okfn.org and press enquiries at info@finnish-institute.org.uk.

NOTES FOR EDITORS
The Finnish Institute in London
The Finnish Institute in London is a London-based private trust. Our mission is to
identify emerging issues relevant to contemporary society and to act as catalyst for
positive social change through partnerships. We work with artists, researchers,
experts and policy makers in the United Kingdom, Finland and the Republic of
Ireland to promote strong networks in the fields of culture and society. We
encourage new and unexpected collaborations and support artistic interventions,
research, the creative industries, foresight and social innovation in new, socially
central areas.
www.finnish-institute.org.uk
The Open Knowledge Foundation
The Open Knowledge Foundation is a not-for-profit organization that promotes
open knowledge, including open content and open data. It was founded 24 May 2004
in Cambridge, UK. The foundation has published the Open Definition and runs
several projects, such as CKAN, and Where Does My Money Go. As well as
technical tools, the foundation also provides advocacy and licensing advice around
open content issues.
okfn.org/
FutureEverything
FutureEverything, founded in 1995, is Manchester's award-winning festival of ideas
and digital invention. FutureEverything brings the future to Manchester with inspiring
live experiences and industry events, engaging a wide audience and affiliating its
partners with the very best of digital innovation. For almost twenty years
FutureEverything has been at the heart of the digital debate, inspiring thinkers, city
makers, developers, coders, artists and musicians to experiment and collaborate.
futureeverything.org

Lehdistötiedote, 13. maaliskuuta 2013
THE OPEN BOOK: INSTITUUTIN UUSI KIRJA AVOIMEN TIEDON LIIKKEESTÄ
ILMESTYNYT
Suomen Lontoon instituutti on julkaissut kolmannen osan Reaktio -kirjasarjastaan.
The Open Book –kirja tuotettiin yhteistyössä Open Knowledge Foundationin kanssa.
The Open Book on joukkoistamalla tehty, useiden eri alojen asiantuntijoiden
artikkeleista koostuva julkaisu, jonka tarkoituksena on tarjota tietoa globaalista
avoimen tiedon liikkeestä sen eteen työtä tekevien kertomana. The Open Book
toimii alustana uusille ideoille ja keskusteluille globaalin avoimen tiedon liikkeen
tulevaisuudesta nopean teknologisen ja yhteiskunnallisen muutoksen maailmassa.
Kirjan ovat toimittaneet Kat Braybrooke, Jussi Nissilä ja Timo Vuorikivi, ja
artikkeleiden kirjoittajiin lukeutuvat Karsten Gerloff (Free Software Foundation),
JulianTait (Open Data Manchester), Ville Peltola (IBM), Jorge Luis Zapico (Centre for
Sustainable Communication), Simon Rogers (Guardian), Catarina Mota (Open
Hardware Summit), Peter Troxler (Open Design Now) sekä Fuster Morell (Harvard
Berkman Centre for Internet & Society).
The Open Book -kirjan tarkoituksena on esitellä avoimen tiedon liikkeiden globaalia
laajuutta ja monimutkaista luonnetta sekä niiden vaikutusta kulttuurisiin ja digitaalisiin
paradigmoihin yli kansallisten rajojen. Kirjan artikkelit arvioivat tiedon avaamisen ja
jakamisen tuottamia yhteiskunnallisia hyötyjä ja vaikutuksia.
Suomen Lontoon instituutin yhteiskuntatutkimuksen ohjelmapäällikkö Antti Halonen
sanoo:
“Open Book on malliesimerkki avoimen tiedon liikkeen ainutlaatuisesta luovuudesta
ja visionäärisyydestä. Kirjan juuret ovat viime vuonna Helsingissä järjestetyssä Open
Knowledge Festivalissa ja se jatkaa kunniakkaasti tämän omaperäisen festivaalin
perintöä. Toimittajat ja kirjoittajat ovat luoneet hienon avauksen maailmanlaajuiselle
keskustelulle avoimuudesta.”
The Open Book koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa esitellään yleisesti
avoimen tiedon historiaa. Kirjassa on muun muassa joukkoistamalla tehty graafinen
aikajana, jossa kuvataan avoimen tiedon keskeiset merkkipaalut. Osiossa keskitytään
erityisesti tapahtumiin, jotka ovat edesauttaneet yhteiskunnallisen läpinäkyvyyden ja
avoimuuden globaalia kehittymistä. Toinen osa sisältää perusteellista pohdintaa
avoimen tiedon käsitteestä: liikkeen uranuurtajat ympäri maailmaa tarkastelevat
teksteissään käsitteen eri ulottuvuuksia.
Open Bookin printtiversio julkistetaan osana FutureEverything Summit of Ideas &
Digital Invention -tapahtumaa 21.–24. maaliskuuta Manchesterissa. Ladattavassa pdfmuodossa kirja sekä avoimen tiedon aikajana löytyvät osoitteesta
http://theopenbook.org.uk. The Open Book -kirjaa voi käyttää, kopioida ja jakaa
vapaasti Creative Commons (CC BY-SA) lisenssin mukaisesti
Lisätietoja kirjasta: info@finnish-institute.org.uk

TAUSTATIETOJA
Suomen Lontoon instituutti
Suomen Lontoon instituutti on yksityinen säätiö. Tehtävänämme on tunnistaa
yhteiskunnan uudistamiseen vaikuttavia tekijöitä Suomessa, Britanniassa ja Irlannissa
sekä tukea myönteistä yhteiskunnallista muutosta. Instituutti työskentelee tutkijoiden,
taiteilijoiden, asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa sekä edistää kulttuuri- ja
yhteiskuntatutkimuksen alan toimijoiden verkostoitumista. Rohkaisemme uusia ja
ennennäkemättömiä kumppanuuksia sekä tuemme taiteellisia interventioita,
tutkimusta, luovaa teollisuutta, tulevaisuusorientoituneisuutta ja sosiaalisia
innovaatioita yhteiskunnan keskeisillä osa-alueilla.
www.finnish-institute.org.uk
Open Knowledge Foundation
Open Knowledge Foundation on voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää
sisältöjen ja tiedon avoimuutta. Se perustettiin 24.5.2004 Cambridgessa, Britanniassa.
Järjestö on julkaissut Avointen tietovarantojen määritelmä -tietopankin ja johtaa
useita projekteja, kuten CKAN ja Where Does My Money Go -hankkeita. Teknisten
työvälineiden lisäksi järjestö tarjoaa laki- ja lisensointineuvontaa avoimiin sisältöihin
liittyvissä kysymyksissä.
okfn.org/
FutureEverything
Vuonna 1995 perustettu, Manchesterissa järjestettävä FutureEverything on
kansainvälisesti tunnustettu idea- ja digitaalisten keksintöjen festivaali.
FutureEverything pyrkii olemaan digitaalisen keskustelun keskiössä ja innoittamaan
ajattelijoita, kehittäjiä, koodaajia, taiteilijoita ja muusikoita kokeilemaan ja tekemään
yhteistyötä.
futureeverything.org

