
Miten kirjastot voivat lisätä
kiinnostusta politiikkaa ja
sananvapautta kohtaan?
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Aurinkoiset: Aktiivinen kansalaisuus,
demokratia ja sananvapaus  Prime Directive' Lauri Jarvilehto!

( Search for a cardSort by order )

Kaikki ideat ensin tähän

Kirjaston brändäys
paikaksi, joka kerää
osallistuvan budjetoinnin
ehdotuksia
---
Kuntalaisia pyydetään
kertomaan mitä sellaista
mitä omasta kunnasta
puuttuu, he haluaisivat
saada tänne.

**

lainaa Rostra
---
Puhujakoroke pihalle
---
Puhujan nurkka pari kertaa
vuodessa, hyvän maun
rajoja korostetaan
---
Kirjastoon puhujapönttö
idealla "sana on vapaa"

**

Asiakkaat osallistetaan
politiikkaa ym. koskevien
tapahtumien suunnitteluun
---
yhteistyö
koulutuksenjärjestäjien
kanssa - taiteilijat

**

!!

 Esiteltävät ideat (max
10)

Työpaja, jossa opetellaan
tekemään rakentavia
kansalais- ja
kuntalaisaloitteita
---
Rakentavan
keskustelukulttuurin
ylläpitäminen: aktiivinen
osallistuminen somessa
yhteisellä Kirjastonhoitaja-
profiililla. Kirjastonhoitaja
ei ota kantaa, mutta
tarkistaa faktoja ja ohjaa
keskustelua asialliseen ja
rakentavaan suuntaan
---
Kansanradio mukaelma
kirjastoympäristössä
---
Yhteiskunnasta
syrjäytymässä olevien
huomioiminen, matalan
kynnyksen
osallistumismallien
luominen.
---
Baabelin kala: miten
ymmärrämme toisiamme

**

Vaalipaneelit eri
asiakasryhmille omilla
teemoillaan
---
Kuntavaalipaneeli kaikissa
Lounais-Suomen
kirjastoissa samana
päivänä
---
Vaalien jälkeen uusien
kuntapäättäjien
tapaamisen järjestäminen

**

""

 Ei jatkoon

Lainaa asiantuntija
yhdistykseen

Kunnanvaltuuston
puolueryhmien
puheenjohtajat vinkkaavat
lempikirjojaan

medianurkkausten lisäksi
ajatushautomo

voisiko meidän
antologiaosaamisperinnett
ä hyödyntää? Harva jaksaa
alkaa koostaa, ammentaa
ja aakkostaa

KOvan luokan poliitikkojen
kutsuminen kirjastoon
---
Vastakkaiset poliitikot
akvaarioon

**

Poliittisten laulujen
yhteislauluilta, jossa
alussa historiaa käsittelevä
alustus, sitten laulua ja
lopuksi keskustelua
---
Sokka irti : tilataan Sinikka

**

Järjestetään stand up -ilta
idealla "kuntapoliitikot
roustaavat toisiaan kunkin

++

https://easyretro.io/dashboard
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tapaamisen järjestäminen
kirjastossa
---
Valtuutetun tunti: jokaisen
valtuutetun tulee tulla
kirjastoon esittäytymään
yleisölle

Kirjaston hieno
tavoitettavuus tunnetuksi
eri toimijoille
---
Rohkeutta ja röyhkeyttä
peliin, kerrottava mitä
meidän tehtäviin kuuluu

**

keskustelufasilitointi
ajankohtaisista teemoista.
asiantuntija mukaan
---
Järjestetään säännöllisesti
kansalaiskeskusteluja
PALO-hankkeen mallin
mukaan.
---
Kuukauden poliittinen
kysymys: tapahtuma, jossa
käsitellään yksi akuutti
teema
---
Puistofilosofiaa
---
osallistava teatteri +
yhteiskunnallinen
keskustely -konsepti

**

Luentosarja
kansalaisvaikuttamisen
monimuotoisuudesta
(käytännön esimerkkejä)

marginaalin
esillenostaminen
---
Aatemessut
---
Yhdistysten/ 3. sektorin
markkinat kirjaston pihalle

**

roustaavat toisiaan kunkin
puolueen stereotypioista"

Kirjaston
kokoelmapolitiikan
julkisuus ja kiperien
valintojen avaaminen
---
Osallistava valinta
houkuttelevammaksi

**

koululaisille teemasta
käyttäjäkoulutusta osaksi
normaalia
kulttuurikasvatusta

Lasten parlamentti
kirjastoasioissa

Vahvuutta alueellisella
kirjastojen yhteistyöllä,
yhteisiä kampanjoita

päivän ajatukset -
aktiivitaululle
pörssikurssien tapaisesti

Sika säkissä: poliitikkojen
elämäkertojen
yllätyslainapaketit
---
Sarja, jossa kuntapäättäjät
esittelevät 5-10 itselleen
tärkeintä kirjaa.
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