
Hankkeen kuulumiset

Vuodenvaihteessa hankkeen suurin asia ovat 
syksyn aikana ideoidut demokratiakokeilut, 
joita parhaillaan valmistellaan. Näistä 
kokeiluista kerromme lisää uutiskirjeen 
seuraavalla sivulla!

Erilaisia pieniä demokratiakokeiluja on 
mahdollista ideoida ja toteuttaa kaikissa 
kirjastoissa - löytyisikö teille sopiva pieni idea 
testattavaksi, esimerkiksi 
demokratiaskannausta hyödyntämällä?

Hanke toivottaa kaikille rauhaisaa joulua!

Ajankohtaista

Demokratiaskannaukset tulevat!
Kaikissa kirjastoissa tullaan tekemään 
demokratiaskannaus, jolla autetaan 
löytämään joka kirjastoon oma pieni 
kokeilunsa. Ohjeet skannaukseen 
tulevat esihenkilöille. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Keväällä luvassa mm. 

● Yhteinen tilaisuus 
kokeilukokemusten läpikäynnille

● Jatkon suunnittelua - millaisia 
raameja asetamme kirjastojen 
demokratiatyölle jatkoon?

KANSANVALLAN ULJAS LINNAKE

Uutiskirje #3 
15.12.2022

“ Kokeilujen tarkoitus on, että 
pääsemme tekemisen kautta 
oppimaan millaisia ovat 
toimivat tavat tehdä kirjastojen 
demokratiatyötä juuri meillä. 

Kansanvallan uljas linnake on 
Jyväskylän ja Tampereen kirjastojen 
yhteinen demokratiahanke. 
Tavoitteena on kokeilemalla etsiä 
kirjastoille paikallisesti parhaat tavat 
edistää demokratiaa - toisiltamme ja 
kuntalaisilta oppien. Kokeilujen 
kautta muodostamme yhteistä 
näkemystä demokratiatyön 
periaatteista kirjastoissamme.
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Tulevat demokratiakokeilut:

JYVÄSKYLÄ

“Ketä kiinnostaa” -tapahtumakonsepti
Tapahtumakonsepti päättäjien ja jyväskyläläisten kohtaamiselle ajankohtaisten 
demokratiateemojen ympärille, jossa kirjasto tarjoaa tilan ja kaupunkilaiset, päättäjät, 
vaikuttajat ja tutkijat ym. kohtaavat. Ensitoteutusten aiheiksi on kaavailtu esim. 
hyvinvointialueet ja “kuka laskee äänet?”.

Valon väärentäjät - kuka rakentaa Jyväskylän uskottavimman valeuutisen?
Yläkoulun seiskat tutkivat uutismaailmaa. Kuinka tunnistaa tiedon luotettavuus? Mistä 
erottaa väärennöksen? Kokeilussa Kuokkalan kirjasto ja OKL:n opiskelijat testaavat 
yhdessä kirjastosta saatavilla olevan materiaalin kautta, millainen ensimmäinen versio 
seiskaluokkalaisten “paketista” voitaisiin rakentaa.

TAMPERE

Demokratian apokalypsi -pakopeli
Demokratian apokalypsi on erilaisissa tiloissa toteutettavissa oleva, varhaisnuorille 
suunnattu mukaansatempaava pakopeli. Tehtävät kehittävät medialukutaitoa ja 
kriittistä ajattelua. Zombeja, valeuutisia ja viekkaita vaikuttajia - löydätkö totuuden? 
Pakopelin kokeilu toteutetaan Messukylän kirjastossa.

Suuri vaalijuhla
Suuri vaalijuhla on matalan kynnyksen houkutteleva ja laajasti markkinoitu tapahtuma, 
jossa pohditaan tulevien vaalien merkitystä juuri sinulle. Tapahtuman halutaan 
houkuttelevan monipuolisella ohjelmalla paikalle ihmisiä, joille asukastapahtumiin 
osallistuminen ei ole luonnollista. Kokeilu toteutetaan Peltolammi-Multisilta-alueella 
28.1.2023.

Molemmissa kaupungeissa valmistellaan myös tilojen käyttöön liittyvä 
demokratiatyön kokeilua - millaisilla pelisäännöillä tiloja voidaan antaa kumppanien 
ja paikallisten toimijoiden käyttöön erityisesti demokratiatyön nimissä? Näistä lisää 
tammikuussa!
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Marjon kirjavinkki

Édouard Louis: Kuka tappoi isäni

“Kun amerikkalaistutkija Ruth Gilmorelta 
kysyttiin, mitä termi rasismi hänelle 
merkitsee, hän vastasi, että rasismi on 
tiettyjen väestöryhmien altistamista 
ennenaikaiselle kuolemalle.

Määritelmä pätee myös miehiseen 
ylivaltaan, homoseksuaaleihin ja 
transsukupuolisiin kohdistuvaan vihaan, 
luokkasortoon, kaikkiin sosiaalisen ja 
poliittisen sorron muotoihin. Jos 
politiikalla tarkoitetaan sitä,että tietyt 
ihmiset hallitsevat muita ja että yksilöt 
elävät yhteisöissä, joita he eivät ole itse 
valinneet, silloin politiikka on väestön 
jakamista niihin, joita tuetaan, hoivataan 
ja suojellaan, ja niihin, jotka altistetaan 
kuolemalle, vainolle ja väkivallalle.”

Kuka tappoi isäni on raivoisa ja 
koskettava pamfletti. Vallankumoushuuto! 
Teos jatkaa Édouard Louis’n vaikuttavaa 
yhteiskunnallisten kirjojen sarjaa.

Arjen vinkit 
demokratiatyöhön 

Sitralta löytyy erinomaisia selvityksiä 
kuten Miten kirjastoista tehdään 
kansanvallan foorumeita? 

Linkki: 
https://www.sitra.fi/app/uploads/2021
/05/sitra-miten-kirjastoista-tehdaan-ka
nsanvallan-foorumeita.pdf 

Kirjastojen demokratiatyö vertautuu 
kokoelmatyöhön -vinkin lahjoitti 
Tanskan delegaatio Nordic Libraries 
Together -konferenssissa.
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Mitä muualla tapahtuu? 

● Ruotsissa Landskronan kirjastosta 
voi lainata demokratialähettilään 
kokouksiin, tapaamisiin ja erilaisiin 
tilaisuuksiin. Linkki: 
https://magasink.se/2022/06/landskrona
s-bibliotek-satsar-pa-demokratiambassad
or/ 

● Tanskassa Frirummet (linkki: 
https://frirummet.org/ ) vahvistaa 
keskustelukulttuuria. Erätaukoilua 
Tanskan malliin?
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