
Mitä muualla tapahtuu

Pornaisten kirjastossa on ollut demokratia- 
hankkeeseen kuuluva lavastettu mielenilmaisu. 
Asukkaat saivat kirjoittaa mielenosoituskylttei- 
hin asioita, jotka harmittivat. Kirjastotoimen- 
johtaja Marianne Lindblad: 

”Lavastettu mielenilmaus on sellainen, jota 
suosittelen kaikille. Se on ollut todella suosittu. 
Kyltit meinasivat loppua kesken, vaikka 
pelättiin ensin, että kirjoittaako kukaan mitään. 
Ihmiset jäävät myös juttelemaan näistä 
asioista. Tämä on lähes ilmainen ja helppo 
tehdä, ja lisäksi se osallistuttaa hyvin. Kun 
mielenilmaus on ohi, teen yhteenvedon ja 
annan sen kunnan johdolle. Tästä tehdään 
sitten juttu myös lehdistölle ja someen. Vähän 
pumpulia lumeksi ja tikkuja pystyyn, niin 
asiakkaat hoitavat lopun.”

Hankkeen kuulumisia

Helmikuun uutiskirjeessä esiteltiin 
kattavasti hankkeessa toteutettujen 
kokeilujen kuulumisia. Näitä projek- 
teja on nyt viety kohti maaliviivaa ja 
maaliskuun lopussa on oppien analy- 
soinnin paikka (ks. kutsu reflektio- 
seminaariin)! 

Reflektioseminaarin jälkeen palvelu- 
muotoilukumppani Kolmas Persoona 
tuottaa kaikesta koostetusta materi- 
aalista kirjastojen demokratiatyön 
käsikirjan, jonka sisältöjä pääsemme 
ihmettelemään työpajoissa huhtikuun 
loppupuoliskolla. Niiden tarkemmasta 
ajankohdasta kuulette lisää pian.
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Kutsu reflektioseminaariin!

Maaliskuussa reflektoimme etätapaamisessa yhdessä mitä 
kokeiluissa tulikaan tehtyä! Liity mukaan linjoille kuule-
maan projektiryhmien sekä mahdollisten yhteistyö-
kumppaneiden esittelyt ja arviot kokeiluista. Voit 
osallistua, vaikket olisikaan ollut itse mukana ko- 
keilussa! Itse asiassa se on ensiarvoisen tär-
keää, sillä tarvitsemme tuoreita silmiä arvioi-
maan, mitkä kokeilut kannattaa ottaa osaksi 
kirjastojen jatkuvaa demokratiatyötä*

* 
KIRJASTOJEN 

DEMOKRATIAHANKKEEN 
REFLEKTIO-SEMINAARI

 

to 30.3. klo 9-11
Linkki seminaariin

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzlhOTI5NDYtYmVmMi00OTlhLTkwNDktMzU2NTMyOTg3YTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dde5dc12-bd3c-4c06-85cc-34361efe9ad4%22%2c%22Oid%22%3a%2288171f3d-7c1f-4d62-b344-ac53a4d9e449%22%7d


Marjon kirjavinkki

Annie Ernaux: Vuodet

Vuodet on epätyypillinen omaelämäkerta. 
Kirjaa voisi kutsua yhteiskunnalliseksi 
muistelmaksi tai yhteiskunnan muistel- 
maksi? Ernaux kertoi HS:n haastattelussa 
vuonna 2021: ”Minä asetan taustan 
etualalle, sen, mikä henkilöä ympäröi. 
Ajattelen, että synnymme maailmaan ja 
kollektiiviseen tietoisuuteen, joka 
vaikuttaa meihin. Halusin kirjoittaa 
yhteiskunnasta, joka muuttui vuosien 
varrella, ja minä siinä mukana.”

”Kaikilla on onneksi erilaiset muistot, 
mutta osa niistä on myös yhteiskunnal- 
lisia ja yhdistäviä.” Annie Ernaux'n Vuodet 
on tunnistettava, huolimatta siitä, että 
kirja kuvaa ranskalaista yhteiskuntaa. Jos 
kirja olisi ollut oma, niin alleviivaustussin 
merkinnät värittäisivät lähes jokaista 
sivua. Suomalaisen yhtenäiskulttuurin 
lapsi löytää Vuodet-teoksesta vertailu- 
kelpoisia tapahtumia, populaarikulttuurin 
ilmiöitä ja kulutusyhteiskunnan kaano- 
neita.

Teos oli ilmestymisvuonnaan 2008 
Ranskassa myyntimenestys, ja sittemmin 
se on kerännyt runsaasti kansainvälistä 
huomiota kuten Booker-ehdokkuuden 
vuonna 2019. Vuonna 2022 Annie Ernaux 
voitti Nobelin kirjallisuuspalkinnon.

Arjen vinkki 
demokratiatyöhön 

Vaalit.fi -sivusto

Vaalit.fi -verkkosivusto on 
oikeusministeriön Demokratia ja vaalit 
-yksikön tuottama ja ylläpitämä 
tietokokonaisuus Suomessa 
toimitettaviin vaaleihin liittyen. 
Sivuston pyrkimyksenä on tarjota 
vaaleihin ja äänestämiseen liittyvää 
tietoa yleistajuisessa muodossa 
äänestäjille, ehdokkaille ja nuorille 
äänestysiän kynnyksellä.

Eduskuntavaalien ehdokkaat, 
ennakkoäänestyspaikat ja 
eduskuntavaalien aikataulut löytyvät 
sivustolta.

“ Silmänräpäyksessä kaikki katoaa. 
Kehdosta saakka kerrytetty 
sanasto häviää kuolinvuoteella. 
Tulee hiljaisuus, jota yksikään 
sana ei kuvaa. Auki jääneestä 
suusta ei kuulu mitään. Ei minä 
eikä minua. Kieli sanoittaa maail- 
maa edelleen. Olemme juhlien 
pöytäkeskusteluissa enää pelkkä 
nimi, yhä kasvottomampi, kunnes 
häviämme kaukaisen sukupolven 
nimettömään väenpaljouteen.

– Annie Ernaux: Vuodet, s. 14
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https://vaalit.fi/etusivu

