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Mitkä ovat parhaat 

demokratiatyöntyökalut kirjastossanne 

ja mitä haluaisitte lähteä 

ensimmäisenä kokeilemaan?



Vastaukset 1/5

- Kansalaisareenan rakentaminen

- Vahva alueellinen verkosto

- Yleisötilaisuudet, joissa vaihtelevat aiheet ja esiintyjät

- Lasten vaalit kuntavaalien ennakkoäänestyksen yhteydessä 
kirjastoissa

- Työkaluja on kovin vähän. Aiemmin oli joitain kokeiluja ja esim. 
kansalaisaloitekansioita. Äskeisissä esityksissä kiinnostusta herätti 
erityisesti se, miten asia saadaan tilallisesti näkymään kirjastossa.

- Demokratiakahvilat

- Äänestykset

- Osallistava budjetointi



Vastaukset 2/5

- Oivallus Pietarsaaren esityksen perusteella: Harva kokee itseään 
vaikuttajaksi, tämä ajatus pitää saada korjattua!

- Tapahtumat, tilojen tarjoaminen erilaisille toimijoille, pop up -alueen 
matalan kynnyksen, nopea reagointi yhteiskunnalliseen keskusteluun ja 
tilanteisiin esimerkiksi kirjanäyttelyillä. Kokeiluun: sana on vapaa.

- Vaalipaneelien järjestämistä kirjastossa olisi kiva kokeilla

- Huikeita hankesuunnitelmia ja hieno hanke kaiken kaikkiaan!

- Elävät kirjastot

- Vaikea sanoa, mitkä parhaat työkalut nyt. Ehkä ihmisten kuuleminen ja 
kohtaaminen: jokainen ihminen vaikuttaa jo käytöksellään ja esim. 
kirjastossa käymällä. Jokainen vaikuttaa jossain, mutta miten saadaan ääni 
kuuluviin laajemmin kirjaston kautta?



Vastaukset 3/5

- Tärkeää saada myös ihmiset ottamaan vastuu sanomisistaan ja seisomaan 
sanomansa takana (vrt. kasvoton huutelu somessa)

- Kokeiluun: Eu-infon jalkautuminen pienemmille paikkakunnille, EU-
tilaisuuksien streamaaminen

- Erätauko-menetelmän käyttö asukas- ja muissa keskusteluissa

- Kokeilukirjastona meillä on selkeä tavoite: etätyöyhteyksien ja sosiaalisen 
median hyödyntäminen nuorten ja poliitikkojen kohtaamisessa.

- Kirjasto keskustelun mahdollistavana paikkana. Toiminta olisi myös 
kansalaisten järjestämää.

- Matalan kynnyksen tilaisuuksia, ei liian hienoa ja siten vaikeammin 
lähestyttäviä



Vastaukset 4/5

- Etätilaisuudet

- Kirjasto vapaan kansalaiskeskustelun paikkana ja tilana.

- Arvovapaa ja maksuton tila

- Paikalliset toimijat mukaan kirjaston palvelujen suunnitteluun"

- "Nuorisovaltuuston toiminnan esittelyä kirjaston tiloissa."

- Kirjasto on avoin kaikille ja tarjoaa monia näkökulmia aineistojen, tilojen, 
tapahtumien ja kokoelmien avulla

- Pubivisa, rouheus eli matalan kynnyksen tilaisuudet ja mitä muita kuin
kirjasto voi toimia paikkana, nuorten osallistaminen eli vasta ehdittiin
rajaamaan mutta ei vielä ideoimaan kokeiluja



Vastaukset 5/5

- Osallistavaa budjetointia kokeiltu, kirjastoissa pystyi äänestämään.

- Muihin kirjastoihin striimattavat esitykset, joita jokin kirjasto järjestää.

- Osallistuvan budjetoinnin keskustelutilaisuudet

- Jalkautuminen kaupunkitilaan tavoittamaan ei-asiakkaita

- Hallituksen kirjastokiertue jalkautui meille, oli hyvä kokemus. Hyviä 
kysymyksiä, ei provosointia.

- Olisiko vapaaehtoinen kirjastokaveri hyvä tapa toivottaa asikas
tervetulleeksi?

- Lainaa poliitikko & EU-etätapaamisia kirjastoissa.

- On mietitty myös lautakunnan osallistamista kirjaston tapahtumiin tai 
toimintaan, voisivat esim. kertoa suosikkikirjoistaan.

- Jokaisesta ihmisestä löytyvät kaikki nämä arkkityypit tilanteesta tai 
tunnetilasta riippuen.



Mikä vaikuttajaprofiili on vaikein tavoittaa 

kirjastossa ja mikä heitä innostaisi 

osallistumaan?



Vastaukset 1/3

- Jokaisessa ryhmässä varmaan on näitä vaikeita tapauksia, mutta kuinka 
heidät saisi mukaan. Henkilökohtainen kontakti saisiko mukaan.

- "Vakioporukka" , miten saisimme muitakin osallistumaan?

- Aihe vaikuttaa paljon!

- Löytää joku heille ominainen tapa, jolla osallistua esim. selfiet, some.

- Kiireiset lapsiperheet - esim. lastentapahtuman osana osallistamista

- Muualle katsojalle pitäisi olla turvallinen tapa osallistua. Turvallista ja 
fyysistä ehkä pikemminkin kun somessa.

- Valveutunut skeptikko, heitä voisi haastaa ottamaan asioista selvää ja 
näyttää sitä kautta erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia

- Kuuntelen sinua ja hyväksyn sinut. Viesti skeptikolle.

- Skeptikoille voisi toimia provosoivat teemaotsikot.



Vastaukset 2/3

- Muualle katsojia on hyvä pitää ajan tasalla, mutta liikaa heidän varaansa ei 
voi laskea; kun asia osuu riittävän lähelle, he voivat tulla mukaan.

- "Hmm, onko oikeasti vaikea saada mukaan vai onko kyse vain tavasta jolla 
houkutellaan?

- skeptikko - lähdetään ""negatiivisen"" kautta ja saadaan heidät mukaan

- muualle katsojat - pidetään ajantasalla ja pikku hiljaa joku lähtee 
tutustumaan"

- Sohvavaikuttajat pitäisi saada aktivoitua tulemaan paikan päälle ja 
osallistumaan.

- Muualle katsoja. Arjen merkitykselliset asiat kirjastoon näkyviin, 
viestintäkamava tärkeä

- Aktiivisten vaikuttajien kiinnostusta kannattaa käyttää hyväksi ja antaa 
tilaisuuksia tulla mukaan.



Vastaukset 3/3

- Ehkä lukupiiri ja taide osallisuuden ja keskustelun apuna voisi saada 
muualle katsojat laajentamaan omia ajatuksia

- Muualle katsovien, muualla aktiivisten löytäminen. Auttaisiko näkökulman 
tarkennus (vrt. Ronja Salmen esitys)?

- Vaikein profiili "huutajat". Viestinnän tehostaminen keinona, 
"faktapoliisina" toimiminen keskusteluissa.

- Muualle katsojat. Heitä puhuttelevan mielipidevaikuttajan käyttäminen 
katseen kääntämiseen.

- Muualle katsoja... paljon erilaisia houkuttumia, joilla voisi kiinnittää heidän 
huomion

- Valveutunut skeptikko on vaikea, jos hän ei usko vaikuttamiseen ylipäätään. 
Suljettu palauteluuppi ja avoimuus viestinnässä

- Asioikohan lukusaleissa valveutuneita skeptikoita tai muita ryhmiä?
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