
Hankkeen esittely

Kansanvallan uljas linnake on Jyväskylän ja 
Tampereen kirjastojen yhteinen 
demokratiahanke. Tavoitteena on kokeilemalla 
etsiä kirjastoille paikallisesti parhaat tavat 
edistää demokratiaa - toisiltamme ja 
kuntalaisilta oppien. Loppuvuoden ja kevään 
aikana tulemme yhdessä henkilöstön, 
kuntalaisten ja paikallisten kumppanien kanssa 
ideoimaan ja kokeilemaan erilaisia toteutuksia, 
sekä muodostamaan yhteistä näkemystä 
demokratiatyön periaatteista kirjastoissamme.

Hankkeen eri vaiheisiin osallistumalla pääset 
mukaan muodostamaan yhteisiä käytäntöjä, 
kokeilemaan uutta ja oppimaan paitsi 
demokratiatyöstä, myös palvelumuotoilusta! 

Kaikki kirjastolaiset ovat tervetulleita 
hankkeeseen pitkin matkaa. Syyskuun 
starttityöpajassa polkaisimme työskentelyn 
käyntiin lähes 40 osallistujan voimin. Jos et 
päässyt mukaan, vielä ei ole liian myöhäistä 

hypätä mukaan hankkeeseen! *

Ajankohtaista

Lokakuu

Työpaja yhteistyökumppanien kanssa. 
Mm: Mitä ajatuksia heillä on teemasta? 
Millaiset yhteistyömallit voisivat toimia? 
Henkilöstöllä mahdollisuus tulla 
opettelemaan fasilitointia ryhmien 
apukäsinä. Kutsut lähetetty mailitse, 
ilmoittaudu viimeistään 17.10.! 

TAMPERE  ti 25.10. klo 9-11.30
JYVÄSKYLÄ pe 28.10. klo 13-15.30

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Marraskuu

Ideointi- ja kokeilujen 
kehittämistyöpajat - ideoimme ja 
starttailemme kokeiluja molemmissa 
kaupungeissa - seuraa sähköpostiasi! 

KANSANVALLAN ULJAS LINNAKE

Uutiskirje #1 
12.10.2022

“ Kirjasto jos joku on oikea foorumi 
demokratiatyölle!

Miten hienot ajatukset 
demokratiasta ja osallisuudesta 
saadaan oikeasti käytäntöön?

- Ajatuksia Starttityöpajan osallistujilta 
27.9.

* 
Missasitko Luotain 
-ennakkokyselyn ja 
Starttityöpajan,
mutta haluat pysyä 
aktiivisesti kuulolla 
ja saada kutsuja? 
Ilmianna itsesi Marjolle 
marjo.hietikko@tamper
e.fi
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Mitä muualla tapahtuu? 

● Lahden AKE:n demokratiaopintopiiri: 
Opintopiirissä käydään yhdessä läpi 
Kirjastot ja demokratia - Liboppikurssin 
kokonaisuudet. AVI alustaa opintopiirin 
1.11.2022. Osallistukaa! Lisätietoa 
tästä linkistä 

● Ruohonjuuridemokratiaa Mikkelissä
Oppilas- ja opiskelijakuntien sekä 
nuorisovaltuuston toimintaa tuodaan 
näkyväksi aikuisväestölle. Tulossa on 
syksyn ja alkutalven mittaan 
dokumenttielokuvia ja keskustelua sekä 
craftivismia eli aktivismia introverteille 
tai hiljaista aktivismia.

● Porvoossa ensimmäiset 
yleisökeskustelut pidetään 3.11. ja 1.12. 
pääkirjastossa. Keskustelujen teemat 
poimitaan alueen someryhmistä ja 
lähtökohtana aihevalinnoissa on 
paikallisuus.

● Paraisilla käynnistyy lokakuussa koko 
syksyn jatkuvat kirjastokahvit kaupungin 
asukkaiden ja viranhaltijoiden kanssa. 
Viranhaltijat edustavat eri toimialoja ja 
kiertävät kirjastoissa asukkaiden 
jututettavina.

● Ratamo-kirjastoissa (Nurmijärvi, 
Hyvinkää, Riihimäki, Loppi ja 
Hausjärvi) Puhu poliitikolle-hanke 
starttasi alkuvuodesta eri politiikan 
tapahtumien pilotoinnilla. 

● Tuusulassa Kohti eduskuntavaaleja 
2023-hanke alkoi syyskuussa ja tarkoitus 
on tuoda kuntalaisille esille niin 
eduskuntavaaleja kuin tarjota tietoa 
politiikasta.

Mikä palvelumuotoilu?

Hankkeen kehittämisessä hyödynnämme 
palvelumuotoilua. Palvelumuotoilu on 
ihmis- ja asiakaslähtöinen tapa uusien 
ratkaisujen luomiselle. Periaatteena on, 
että uutta ratkaisua voidaan rakentaa 
vasta, kun riittävästi ymmärrämme 
käyttäjien ja osallistujien näkökulmaa. 

Demokratiatyössä palvelumuotoilu 
tarkoittaa mm. sitä, että pyrimme 
ymmärtämään niitä kuntalaisia, joihin 
haluamme demokratiatyössä vaikuttaa ja 
jotka haluamme sen pariin saatella. 
Ymmärrystä kerätään ja analysoidaan 
ennen kuin valitsemme mitä heille 
kirjastona kokeilemme tarjota. 
Kokeilemalla opimme, mikä resonoi ja 
mikä ei. 
 
Projektin aikana osallistujilla on 
mahdollisuus oppia fasilitoinnin 
menetelmiä ja muita palvelumuotoilun 
menetelmiä. 

Palvelumuotoilussa on lupa kysyä ja 
kyseenalaistaa, yhdessä luomme 
ratkaisuja, jotka sopivat osaksi arkea ja 
edistävät yhteisiä tavoitteitamme. 

Tervetuloa mukaan tutkimusmatkalle!
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Marjon kirjavinkki

Kaunokirjallisuus on yhteiskunnallista!

Pimeyden vasen käsi: Ursula K. Le 
Guin
Ursula Le Guinin Pimeyden vasen käsi 
voitti Hugo- ja Nebula 
-tieteiskirjallisuuspalkinnot vuonna 1970. 
Pimeyden vasen käsi on kertomus 
galaktisen Ekumeeni-liiton lähettilään 
Genly Ain matkoista Talvi-planeetalla. 
Talvi-planeetan erikoisuutena on se, että 
ihmiset planeetalla ovat kaksineuvoisia.

Le Guinin luomalla Talvi-planeetalla 
lauletaan Tormerin laulua: ”Valo on 
pimeyden vasen käsi…”. Kuten laulussa, 
Pimeyden vasen käsi on todellista 
ilottelua vastakohdilla ja vastapareilla. Le 
Guin pohtii ja vertailee Genly Ain 
-hahmossa toiseutta, muukalaisuutta, 
moraalia ja etiikkaa - yhteiskunnan 
filosofisia ja uskonnollisia käsityksiä. Se 
mikä näyttää petturuudelta, voikin olla 
isänmaallisuutta näkökulmaa 
vaihdettaessa. Pimeyden vasen käsi 
kuvaa innostavasti maailmojen 
monisäikeisyyttä.

(psst. Marjo on hankkeen 
projektipäällikkö, jonka pulppuava 
demokratiakirjavinkkipankki oli aivan 
pakko vapauttaa kaikille yhteiseksi iloksi 
uutiskirjeissä! ;) 

Arjen vinkki 
demokratiatyöhön 

Luotettavaa tietoa
https://tutkitusti.fi/
Tutkitusti-hakukone tarjoaa 
artikkeleita yhteiskunnasta, 
ihmisyydestä ja kulttuurista. Kokeile 
hakusanaa ‘demokratia’, ja saat 
tutkittua tietoa kansanvallasta 
esimerkiksi Tampereen yliopiston 
tutkijoilta.

Pikavinkki tietoturvasta
Kirjoita verkko-osoite selaimen 
osoitekenttään ja paina 
enter-näppäintä. Älä googleta! Jaa 
vinkki asiakkaalle.

“ Mies haluaa että hänen 
miehisyytensä otetaan 
huomioon, nainen tahtoo että 
hänen naisellisuuttaan 
arvostetaan, niin epäsuoria 
kuin huomion ja arvostuksen 
ilmaukset ehkä ovatkin. 
Talvi-planeetalta niitä ei 
tapaa. Ihmistä kunnioitetaan 
ja arvostellaan pelkästään 
ihmisenä. Se on kammottava 
kokemus.  
Ursula K. Le Guin: Pimeyden 
vasen käsi
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