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KIRJASTOISTA KANSANVALLAN FOORUMEITA

• Sitran rahoittama ja fasilitoima hanke (lokakuu 2020 – kesäkuu 2021)

• Kokeillaan, millä tavoin kirjastot voisivat edistää yhteiskunnallista keskustelua 
ja toimia demokratiaa vahvistavina kansalaisten kohtaamispaikkoina.

• Mukana kuusi yleistä kirjastoa eri puolilta Suomea: Oulu, Turku, Pietarsaari, 
Inari, Mäntyharju, Imatra

• Pilottikirjastot toteuttavat hankkeen aikana kokeiluja, joita voidaan 
myöhemmin ottaa käyttöön myös muissa kirjastoissa



TURUN TAVOITTEET

• Tukea ja edistää kansalaisvaikuttamista

• Innostaa ja tarjota välineitä monipuoliseen poliittiseen toimintaan
• Kannustetaan ottamaan osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja poliittiseen toimintaan 

myös vaalikausien ja puoluepolitiikan ulkopuolella

• Lisätä ymmärrystä poliittisista prosesseista, toimijoista, areenoista ja 
toimintatavoista

• Vahvistaa mielikuvaa kirjastosta aktiivisena yhteiskunnallisena foorumina sekä 
demokratiaa ja tasa-arvoa tukevana instituutiona 



TURUN KOHDERYHMÄT

• Poliittisen toiminnan haastavaksi ja/tai etäiseksi kokevat ihmiset
• Politiikasta ja yhteiskunnallisista kysymyksistä periaatteessa kiinnostuneet ihmiset, jotka 

eivät koe tuntevansa politiikan toimintatapoja riittävästi

• ”Haluaisin osallistua, mutta en tiedä miten”

• Henkilöt ja ryhmät, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet poliittisen 
päätöksenteon ja yhteiskunnallisen keskustelun marginaaliin



KESKUSTELUTILAISUUDET

Miten muuttaa maailmaa? Keskustelutilaisuus 
kansalaisvaikuttamisesta ja aktivismista

• Moderaattori: Emmi Nuorgam

• Keskustelijat: Johanna Vuorelma, Panda Eriksson, Michaela Moua, Hanna Paulomäki

• Torstaina 11.3. klo 17–18.30

Vaikuttava taide – Voiko taiteen keinoin vaikuttaa?
• Moderaattori: Koko Hubara

• Torstaina 6.5. klo 17–18.30

• Keskustelutilaisuudet striimataan Turun kaupunginkirjaston Facebook Livessä

• Yleisö voi esittää tilaisuuksien aikana kysymyksiä keskustelijoille



TYÖPAJAT

• Kirjasto järjestää kevään aikana kansalaisvaikuttamisen työpajoja

• Työpajoissa harjoitellaan yhteiskunnallisten aiheiden käsittelyä ja 
mielipiteenilmaisua taiteen keinoin

• Työpajoja vetävät taiteen ja työpajatoiminnan ammattilaiset

• Osa työpajoista on suunnattu Turun ammatti-instituutin opiskelijoille 
(rakennusalan ryhmä & sosiaali- ja terveysalan ryhmä)

• Osa työpajoista järjestetään kaikille avoimina



TYÖPAJAT

Graffiti
• Vetäjä: Juho Toiskallio

• Ryhmä: Turun ammatti-instituutti (rakennusala)

Faktantarkistus (etätyöpaja)
• Vetäjä: Anu Ojaranta

• Ryhmä: Turun ammatti-instituutti

• Aprillipäivänä 1.4.

Rap
• Vetäjä: Niko Toiskallio

• Ryhmä: Turun ammatti-instituutti (rakennusala)



TYÖPAJAT

Valokuva
• Vetäjä: Salla Keskinen

• Ryhmä: Turun ammatti-instituutti (sosiaali- ja terveysala)

Sarjakuva
• Vetäjä: Turun sarjakuvakerho

• Ryhmä: avoin työpaja Pansion Me-talolla

Sarjakuva (etätyöpaja)
• Vetäjä: Turun sarjakuvakerho

• Ryhmä: avoin työpaja



TYÖPAJAT

Rap
• Vetäjä: Niko Toiskallio

• Ryhmä: avoin työpaja Varissuon kirjastossa



PANSIO-JYRKKÄLÄN JALKAUTUMISKOKEILUT

• Hankkeen aikana hakeudutaan kohderyhmien pariin Pansio-Jyrkkälän alueella
• Tausta: Pansio-Jyrkkälän äänestysaktiivisuus oli viime kuntavaaleissa Turun alhaisin

• Kirjasto järjestää matalan kynnyksen yhteiskunnallisia tapahtumia, joiden 
tarkoituksena on innostaa alueen asukkaita yhteiskunnalliseen toimintaan eri 
tavoin ja tehdä politiikasta helpommin lähestyttävää. 

• Tapahtumia järjestetään kirjaston tilojen lisäksi yhteistyössä paikallisten 
toimijoiden kanssa: Pansion Me-talo, Ravintola Höveli, 
kaupunginosatapahtumat



PANSIO-JYRKKÄLÄN JALKAUTUMISKOKEILUT

Kuntavaalipaneeli
• Torstaina 25.3. klo 17–18.30

• Alkuperäinen suunnitelma oli järjestää tilaisuus Aunelan kirjastossa (Jyrkkälä)

• Epidemian vuoksi tilaisuus järjestetään vain striimattuna Turun pääkirjastosta

Sarjakuvatyöpaja
• Pansion Me-talolla

• Vetäjä: Turun sarjakuvakerho

Poliittisten laulujen levyraati
• Toukokuussa tai kesäkuussa Pansion Ravintola Hövelissä

• Kirjastolaisten vetämä levyraati ja pop-up-kirjasto



PANSIO-JYRKKÄLÄN JALKAUTUMISKOKEILUT

Ihan pihalla -puistofest
• Hankkeen päätöstapahtuma Pansiossa

• Lauantaina 22.5. klo 12–16

• Ohjelmassa mm. työpaja, pop-up-kirjasto, tietovisa, esiintyjä, kirpputori, tarjoilua 
(hävikkiruoka)

• Varjotapahtumana yhteiskunnallinen elokuvailta (Me-talo)



PORMESTARIEHDOKKAIDEN KIRJAHAASTE

• Kirjasto on haastanut Turun pormestariehdokkaat kevytmuotoiseen 
kirjahaasteeseen
• Mikä kirja on vaikuttanut sinuun eniten? Minkä kirjan jätit kesken? Mitä teosta suosittelisit 

muille poliitikoille?

• Vastauksia julkaistaan kerran viikossa kuvien kanssa kirjaston some-kanavissa 
(Instagram ja Facebook)
• Kannustetaan ottamaan osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja poliittiseen toimintaan 

myös vaalikausien ja puoluepolitiikan ulkopuolella

• Kirjahaaste jatkuu kuntavaaleihin saakka
• Pitää esillä hanketta ja vaaleja



PIENI POLIITTINEN LUKUHAASTE

• Kirjasto julkaisee keväällä kaikille suunnatun lukuhaasteen

• Esimerkkejä lukuhaasteen kohdista
• Politiikan klassikko

• Yhteiskunnallinen nuortenromaani

• Ilmastonmuutosta käsittelevä teos

• Poliittinen jännäri

• Kirjaston somekanavissa julkaistaan kevään aikana lukuvinkkejä haasteen eri 
kohdista

• Palauttamalla lukuhaasteen kirjastoon voi osallistua palkintojen arvontaan



Kiitos!


