
Hankkeen kuulumiset

Lokakuussa sekä Jyväskylässä että Tampereella 
tavattiin ja ideoitiin demokratiatyön 
yhteistyökumppanien kanssa. Mukana oli mm. 
paikallisia järjestöjä, korkeakouluja ja 
kaupungin muita yksiköitä. Molemmista 
kaupungeista löytyy todistetusti innokkaita 
kumppaneita kirjastoille demokratiatyöhön - 
kaikkea ei tarvitse tehdä itse! 

Marraskuun alussa työstimme kirjastolaisten 
voimin alulle neljä kokeiluideaa, joiden 
suunnittelu jatkuu 22.11. työpajassa. Kurkkaa 
ideat seuraavalta sivulta!

Kokeilujen ideointi on yhä käynnissä! 
Kokeilevaan kehittämiseen kuuluu, että asioita 
testataan ensin mahdollisimman pienesti - 
suuremmat panokset kaivetaan esiin vasta, kun 
tiedämme mikä toimii, kiinnostaa ja innostaa 
oikeasti! 

Ajankohtaista

Marraskuu

Kokeilujen suunnittelutyöpaja  
Työpajaan ovat kaikki tervetulleita 
oman demokratiakokeiluideansa kera. 
Pajassa saat tukea kokeilun toteutuksen 
suunnitteluun! Mukaan voi tulla myös 
osaksi aikaa. 
TI 22.11. klo 9-12 (Teams)
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 17.11. 
Marjolle marjo.hietikko@tampere.fi 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

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

KANSANVALLAN ULJAS LINNAKE
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“ Kirjasto on meille kiinnostava kumppani 
demokratiatyössä ja lähdemme innolla 
mukaan yhteistyöhön! Tavat ovat monet, 
voimme esimerkiksi haavia porukkaa 
mukaan, tarjota asiantuntijuutta ja auttaa 
markkinoinnissa! Aihe on tärkeä osa myös 
meidän työtämme, joten rohkeasti vain 
yhteyttä!

- Kumppaneilta kuultua

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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Mitä muualla tapahtuu? 

● Lahdessa kokeillaan ensimmäisen 
kerran 17.11. suljettua 
Erätauko-keskustelua päättäjien, 
kuntalaisten ja median kesken. Koska 
Erätauko-keskustelut ovat tässä 
tapauksessa suljettuja, osallistujien 
rekrytoinnissa käytetään valmiita 
verkostoja. Hankkeessa on mukana 
Lahden lisäksi Lappeenrannan, Imatran, 
Kouvolan, Heinolan, Orimattilan ja Iitin 
kirjastot. Mikä on Erätauko? Linkki: 
https://www.eratauko.fi/mika-eratauko/

● Iisalmessa luodaan Kirjastosta 
Kansalaiskanava runouden keinoin. 
Runopajan Kerro meidät runolla! 
teemana on yhteiskunta. Runopajassa 
pohditaan: Mitä osallisuus on? Miltä 
hengittäminen oman kodin pihalla 
tuntuu, entä keskustelu keskustassa? 
Onko nuorille tekemistä, entä missä 
vanhemmat ihmiset ovat? Mistä olen 
huolissani ja miten se näkyy? Mistä olen 
kiitollinen? Näenkö tai koenko 
yksinäisyyttä? Miten voi olla osa yhteisöä 
arjessa? Hienoja aiheita - kauniilla 
välineellä! 

● Jämsän Ääni -hanketta on aloiteltu 
kutsumalla paikallislehti Jämsän Seudun 
toimitus kuntalaisten tavattavaksi 
syyskuun lopulla. Toimitus on ollut 
etätöissä koko pandemia-ajan ja siinä 
välissä saanut uuden päätoimittajan. 
Parin tunnin aikana kävi yli 50 ihmistä 
jututtamassa toimittajia ja kertomassa 
juttuvinkkejä. Seuraavaksi kylään on 
tulossa Ylen Jämsän toimitus. 
Suunnittelussa on myös 
Keskisuomalaisen vierailu, 
retoriikkakoulut ainakin lukiolaisille ja 
puhetaitojen esittelyä standupin 
välityksellä.

Mitä ideoita meillä on 
käynnistymässä:

JYVÄSKYLÄ
Demokratia nyt - välineitä 
vaikuttamiseen
Tapahtumakonsepti päättäjien ja 
jyväskyläläisten kohtaamiselle 
ajankohtaisten demokratiateemojen 
ympärille.

Valon väärentäjät - kuka rakentaa 
Jyväskylän uskottavimman 
valeuutisen?
Tehtäväpaketti seiskaluokkaisille, jota 
tehdään omatoimisesti ja kirjastossa. 
Mukaan kuuluu myös valeuutiskilpailu.

TAMPERE
Demokratian apokalypsi
Erilaisissa tiloissa toteutettava 
varhaisnuorille suunnattu 
mukaansatempaava pakopeli, joka kehittää 
medialukutaitoa ja kriittistä ajattelua. 

Vaalijuhlat
Tapahtumakonsepti, jossa nostetaan esiin 
vaalien merkitystä arjen asioille erilaisten 
yhteiskunnan toimijoiden kanssa. 
Ensimmäinen kokeilu voisi olla yhden 
kaupunginosan kokoinen.  

Mitähän muuta vielä keksimme!
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Marjon kirjavinkki

Lupaus paremmasta - Demokratia ja 
koulu Suomessa; toim. Matti 
Rautiainen, Mikko Hiljanen ja Perttu 
Männistö, 2022, Into Kustannus

Teos koostuu kymmenen tutkijan 
artikkeleista, joissa käsitellään 
demokratiaa ja koulua erilaisista 
näkökulmista.

Kirjoituksissa katsotaan muun muassa 
koulun ja demokratian historiallista 
suhdetta, demokratiakasvatusta 
filosofisesta viitekehyksestä, ihmisoikeus- 
ja kansalaiskasvatusta ja 
demokratiakasvatuksen, kestävän 
kehityksen ja mediakasvatuksen 
yhteyksiä. Artikkelit innostavat pohtimaan 
monipuolisesti demokratiakasvatusta. 

Tuija Kasan artikkelissa esitetään Martha 
Nussbaumin ajattelua. Nussbaum väittää, 
että ”Moninaisuus demokratian arvona 
edellyttää kykyä kuvitella, millaisissa 
todellisuuksissa eri ihmiset elävät. … 
empaattisen mielikuvituksen avulla voi 
ylittää näkymättömiä raja-aitoja, kuten 
yhteiskuntaluokkia tai sukupuolia.” 
Nussbaumin mukaan demokraattiseen 
kansalaisuuteen kasvamisen edellytys on 
empaattinen mielikuvitus. 

Kiinnostaisiko empaattinen lukupiiri?

Arjen vinkit 
demokratiatyöhön 

Vaikuttamisen verkkopalvelut: 
https://www.demokratia.fi/.

Demokratia.fi-verkkosivustolta löydät 
muun muassa kansalais- ja 
kuntalaisaloitteet. Demokratia.fi on 
oikeusministeriön verkkopalvelu.

Pitäkää työpaikkapalaverissa 
hiljainen ideointihetki:

Kukin osallistuja kirjoittaa ehdotuksen 
seuraaviin kysymyksiin: 

● Mikä sidos- tai kohderyhmä olisi 
saatava mukaan kirjastojen 
demokratiatyöhön? 

● Nimeä yksi sidos- tai 
kohderyhmän 
demokratiahaaste? 

● Miten kirjastot voivat ratkaista 
haasteen? 

Jakakaa ajatukset ryhmässä. 

“ Ei hypätä suoraan “demokratiaämpärien” 
jakamiseen - aloitetaan pienesti demokratian 
desimitoista. 

- Työpajassa kuultua
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