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Palautetta viime työpajasta
Työpajasta hyvää Työpajasta haasteellista

Keskustelu ja ideointi onnistui 
etäilystä huolimatta

Monipuolinen ja tehokas tapa 
toimia. 

Oltiin metatason keskustelussa 
liikaa.

Paljon kiteyttämistä vaativaa 
tavaraa.

Kaipaan yhteyden projekti 
asiantuntijoihin, jotta voin 
keskustella asioista paikallisesta 
näkökulmasta.

Projektissa mietityttää

Toimivien mallien lo ̈ytäminen eri puolille 
Suomea ja toteutusten pysyminen 
hankkeen linjausten mukaisina.

Painotuserot: politiikko & kansalainen 

Tehdäänkö kaikille kaikkea, mutta ei 
lopulta meille sopivaa?

Resurssit huolestuttaa aina.

Etäpalaveri toimii parhaiten, 
kun olette itse avoimia, 
aktiivisia ja kerrotte tarpeenne

Tänään konkretiaan! 
Tämä aika on teille työstöaikaa ja 
me olemme tukena & apuna

Kiteytetään vielä projektin yhteiset 
tavoitteet ja keskustellaan huolista 
avoimesti



Aikataulu 

KONSEPTIEN YHTEISSUUNNITTELU KOKEILUT ALKAA

Kirjastotyöpaja 1: 
Taustaymmärrys

kesäkuu

Kirjastotyöpaja 2 : 
Ratkaisut ja niiden 
jäsennys

elokuu lokakuu

Kirjastotyöpaja 3: 
Kokeilujen esittely, 
viimeistely ja mittarit 

syyskuu

1. Työpaja - Kick-
off
etäpalaveri

12.6. 
klo 9-12

2. Työpaja 
Ratkaisut -
etäpalaveri

19.8. 
klo 9-12 

3. Työpaja -
Kokeilut
etäpalaveri

1.9. 
klo 9-12

Kirjastojen 
etäsparraussessiot 
Sitran & Solitan 
kanssa: ajanvaraus 
doodlesta

• Kirjastot hakevat 
rahoitusta Sitralta

• Sitra sparraa hankeideaa 
& -hakemusta

• Solita 6ivistää 
kokeilukäsikirjan + 
palauteenkerruu-
mallin

KOKEILUN KITEYTYS

Hankesuunnitelman jättö 1.9. jälkeen 
- viimeistään lokakuun alkupuolella



AGENDA
9.05 Projek,n tavoi2eista ja etenemisestä - Elina Eerola, Sitra 
9.15 Kokeiluista yleises, ja kokeiluiden yhteiset ajurit
9.25 Esimerkkejä ideoiksi kirjastokokeiluihin
9.40  Kirjasto kertovat ?lanteestaan ja kokeiluideoista

10.40 - 10.55 TAUKO 

10.55 Yhteistyöstöä kokeiluihin lii2yen
11.35  Yhteenveto työstöstä
11.45 Seuraavat vaiheet, aikataulu ja etäsparraus 
12.00 Työpaja loppuu



Kokeilujen tavoitteet

- Edistää demokratiaa suomalaisessa yhteiskunnassa 
lisäämällä  vuoropuhelua erityisesti kansalaisten ja 
poliitikkojen, mutta myös muiden demokratiaa 
edistävien tahojen ja ilmiöiden kanssa. 
• Fyysinen ja virtuaalinen tapaamispaikka
• Paikallinen taso, maakunnallinen, valtiollinen- ja EU-taso

- Testata erilaisia vuorovaikutuksen muotoja ja parantaa 
kansalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia 
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

- Etsiä toimiva muotoa ja kokeilujen perusteella konseptoida 
toimintamalli

- Kokeilu arvioidaan ulkopuolisen arvioitsijan toimesta
- Toimintamallille etsitään jatkuva rahoitus ja sitä kehitetään 

kokemusten pohjalta



Kokeilu käytännössä

- Työpajoihin osallistuminen keväällä 
ja syksyllä 2020

- Konkreettisen kokeilun kesto 
lokakuu 2010 - 30.6.2021

- Sitra rahoittaa noin 50% ja kunta 
noin 50%. Kunnan omarahoitus-
osuus voi koostua esim. 
henkilöstökustannuksista

- Yhteisesti laaditun hankesuunnitelman jättö 
Sitraan syys-lokakuun vaihteessa 2020

- Hankesuunnitelman sisällysluettelo 
1. Rahoituksen hakija ja hankkeen toteuttaja
2. Hankkeen tausta ja tarve
3. Hankkeen kuvaus (työn toteutus)
4. Tavoitteet ja visio
4.1 Mittarit
5. Aikataulu
6. Tulokset ja vaikuttavuus
7. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
8. Jatko
9. Riskit
10. Viestintä



Kokeiluista yleensä 
& yhteisistä ajureista



Mitä kokeilut on & ei ole

EI valmis konsepti, jota otetaan käyttöön, 
vaan kokeilu, jota kehitetään

EI staattinen - vaan elää ja iteroituu kokeilun 
aikana ja palautteen avulla

EI sama mitä jatkossa tehdään → nyt voi 
kokeilla yhtä ja päätyä toteuttamaan 
kirjastossa jatkossa jotain muuta

EI tarvitse olla yksin: Sitra ja kokeilukirjastot 
tukevat kokeiluiden aikana ja auttavat 
yhdessä ratkomaan ongelmia

Ketterä tapa kerätä ymmärrystä

Auttaa hahmottamaan kehityskohtia ja 
pullonkauloja

Sitouttaa yhteiseen tekemiseen 

Luo rohkeampaa kokeilukulttuuria

Saa epäonnistua! 

Saa rikkoa totuttuja sääntöjä!



Mitä halutaan yhdessä 
saavuttaa?



1. Kuulluksi tulemisen tunne & 
osallisuus

2. Diversiteetti 
3. Skaalautuvuus
4. Näkyvyys/ymmärrettävyys

Työpajassa 
määritellyt 
ylätason tavoitteet Hankkeen ohjurit

1. Kuroo yhteen päättäjiä ja 
kansalaisia

2. Lisää kansalaisten ymmärrystä 
poliittisesta toiminnasta ja siihen 
osallistumisesta

3. Saa mukaan monenlaisia 
kansalaisia

4. Dialogin mahdollistaminen 
kansalaisten ja päättäjien välille



Kokeilut toimivat kansalaisten ja päättäjien 
yhteisen dialogin mahdollistajina 

Kaikkille kokeiluiden kriteerit

● POLITIIKAN TULKKI: 
yhteinen ja helposti ymmärrettävä 
kieli

● DIALOGI: 
keskustelukumppanin näkökulman 
ymmärtäminen ja siihen 
perehtyminen - ei vain 
yhdensuuntaista viestintää

● PAIKALLISTASOLLE & ARKEEN 
KONKRETISOINTI: 
myös EU-tason käsittely 
paikallistason esimerkein 

Sanasto, joka ei vaadi perehtyneisyyttä 
ja mahdollistaa kaikkien osallistumisen

Mahdollisuus oman näkökulman
esiintuomiseen

Omaan elämään kytkeytyvät teemat, ei 
puolue-agendaan,

Helppo tapa osallistua, joka tulee 
osaksi arkea, eikä vaadi liikaa

Kansalaisten tarpeet

Kansalaisten näkökulmaa ja uusien 
kansalaisia kiinnostavien teemojen
tunnnistaminen

Politiikan avaaminen dialogille

Näkyvyys ja aktiivisuus omalla 
paikkakunnalla

Profiloituminen itselle keskeisillä 
teemoilla

Omien verkostojen vahvistaminen

Päättäjien tarpeet



Meillä on yksi kokeiluidea 
projektille, joka voisi tukea 
yhteistä oppimista...



Hankkeen tueksi rakennetaan 
kirjastoille yhteinen kokeilu-intra, jossa 
kirjastot voivat seurata muiden 
kirjastojen kokeilujen etenemistä ja 
jakaa oppeja ja kokemuksia. Se voi 
kevyimmillään olla esimerkiksi Google 
drive-tyyppinen ratkaisu.

Tämä intra voi laajentua kokeiluiden 
jälkeen valtakunnalliseksi, jolloin tietoa 
kerääntyy erilaisista kirjastoista, 
tapahtumista ja malleista. Muiden 
kokemukset tukevat konseptien käyttöä.

IDEA: Kirjastojen intra
Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta kirjastoilta



Esimerkkejäkirjastokokeiluihin
-käyttäkää, ryöstäkää,hyödyntäkää

tai ideoikaa ihan oma



1. Kirjasto-wiki + kirjaston lukupiiri/kirjasuositukset

1. Ted-talk kirjasto + muskeleita kirjastoille

1. Kirjastojen “torikokous” 

1. Nuorten vaalit + nuorten uutiset

Ehdotus konseptien työstön pohjaksi



ESIMERKKI 1: Kirjasto-wiki



ESIMERKKI 2: Ted-talk kirjasto & areena  + 
muskeleita kirjastoille



ESIMERKKI 3: Kirjaston torikokous



ESIMERKKI 4: Nuorten vaalit + nuorten uutiset



Ratkaisuhypoteesit

Valitkaa ryhmästänne yksi kirjuri ja 1-2 
ratkaisuhypoteesia. Pohtikaa yhdessä 
seuraavia kysymyksiä, ja kirjatkaa 
vastauksenne ylös, joko jaettuun 
vastauspohjaan tai esimerkiksi word-
dokumenttiin. Toimittakaa vastaukset 
fasilitaattoreille meilillä:

maria.niemi@solita.fi

anni.ojajarvi@solita.fi

Kirjatkaa ylös myös heränneet kysymykset.

Kysymykset:
1. Kenen kanssa kokeillaan?
2. Mitä tarvitsemme kokeillaksemme?
3. Milloin kokeilu toteutetaan? Kuinka usein?
4. Miten seuraamme kokeilun onnistumista?
5. Keitä tarvitaan mukaan? 
6. Keitä on mahdolliset yhteistyökumppanit?
7. Miten opit jaetaan muille?
8. Mitä haasteita voimme kohdata kokeilussa?

Hakemusta varten:

1. Rahoituksen hakija ja hankkeen toteuttaja
2. Hankkeen tausta ja tarve
3. Hankkeen kuvaus (työn toteutus)
4. Kohderyhmä 

yhteistyöstömateriaali

mailto:maria.niemi@solita.fi
mailto:anni.ojajarvi@solita.fi


Kirjastojen tilannekierros
5min /kirjasto

1. Missä mennään?    
2. Kenen kanssa kokeillaan?
3. Mitä tarvitsemme kokeillaksemme?
4. Milloin kokeilu toteutetaan? Kuinka usein?
5. Mitä kokeilulla tavoitellaan?
6. Keitä mukaan & mitä yhteistyökumppaneita?



AGENDA
9.05 Projek,n tavoi2eista ja etenemisestä - Elina Eerola, Sitra 
9.15 Kokeiluista yleises, ja kokeiluiden yhteiset ajurit
9.25 Esimerkkejä ideoiksi kirjastokokeiluihin
9.40  Kirjasto kertovat ?lanteestaan ja kokeiluideoista

10.40 - 10.55 TAUKO 

10.55 Yhteistyöstöä kokeiluihin lii2yen
11.35  Yhteenveto työstöstä
11.45 Seuraavat vaiheet, aikataulu ja etäsparraus 
12.00 Työpaja loppuu



Yhteistyöstöaikaa



Tunnelmat tämän päivän 
työstöstä?

mikä innostaa?
mitä mietityttää?
mistä on helppo jatkaa?



Tästä on hyvä jatkaa työstöä!

Vielä tällä viikolla
● Varaa aika etäsparraussessioon: 

1 aika/kirjasto doodlesta (lähetetään meiliin) 
ensi viikoksi
https://doodle.com/poll/4wnymuzdfqk9s2dw

● Kertokaa jos jotain jäi epäselväksi
maria.niemi@solita.fi
Anni.ojajarvi@solita.fi
Elina.eerola@sitra.fi

https://doodle.com/poll/4wnymuzdfqk9s2dw
mailto:Anni.ojajarvi@solita.fi
mailto:Elina.eerola@sitra.fi


Aikataulu 

KONSEPTIEN YHTEISSUUNNITTELU KOKEILUT ALKAA

Kirjastotyöpaja 1: 
Taustaymmärrys

kesäkuu

Kirjastotyöpaja 2 : 
Ratkaisut ja niiden 
jäsennys

elokuu lokakuu

Kirjastotyöpaja 3: 
Kokeilujen esittely, 
viimeistely ja mittarit 

syyskuu

1. Työpaja - Kick-
off
etäpalaveri

12.6. 
klo 9-12

2. Työpaja 
Ratkaisut -
etäpalaveri

19.8. 
klo 9-12 

3. Työpaja -
Kokeilut
etäpalaveri

1.9. 
klo 9-12

Kirjastojen 
etäsparraussessiot 
Sitran & Solitan 
kanssa: ajanvaraus 
doodlesta

• Kirjastot hakevat 
rahoitusta Sitralta

• Sitra sparraa hankeideaa 
& -hakemusta

• Solita tiivistää 
kokeilukäsikirjan + 
palauteenkerruu-
mallin

KOKEILUN KITEYTYS

Hankesuunnitelman jättö 1.9. jälkeen 
- viimeistään lokakuun alkupuolella



1. Ratkaisuideoiden jatkotyöstö & 
kommentointi

2. Mittareiden valinta ja 
vaikuttavuus

3. Loput avoimena oleva 
kysymykset

1.9. työpaja
Saatte 10min aikaa 
kertoa mikä 
kokeilustanne & saatte 
tilaisuuden sparraukseen

● sitä ennen ensi viikolla 
sparrausajat

● sen jälkeen yhteiset 
sparrausajat toisen kirjaston 
kanssa




