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Kirjasto on pelkkänä korvana kommentoi, kritisoi, kerro 24.9. – 12.10.
Tuletko tulevaisuuden kirjastoon jättämään jälkiä, oivaltamaan, ällistymään,
sosiaalistumaan, kadottamaan ajantajua, tekemään itse – vai muuta, mitä? Millainen on mielestäsi hyvä kirjasto? Kerro mielipiteesi meille kaikille avoimessa
kansalaiskeskustelussa, jota käydään verkossa 24.9.-12.10. Keskustelun tulokset
tuodaan osaksi kirjaston kehittämistä jo ensi vuonna mm. projekteina ja pilotteina. Ideat huomioidaan myös keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun kilpailuehdotusten jatkokehittelyssä. Keskustelualusta toteutetaan yhteistyössä
tutkimusyritys Fountain Parkin kanssa.

Kansalaiskeskustelun unelmat huomioidaan myös osallistuvassa budjetoinnissa
Keskustakirjaston Unelmien puusta löytyy jo lähemmäs 700 unelmaa tulevaisuuden
kirjastosta. Niitä arvioidaan kansalaiskeskustelussa ja samalla kerätään lisää unelmia.
Tavoitteena on koota yhteen kaupunkilaisten yhteinen näkemys ja heikot signaalit. Kaupunkilaisten esittämien unelmien ja ideoiden pohjalta luodaan pilottihankkeita kirjastoon jo ensi vuodeksi. Saatujen ideoiden pohjalta työstetään mm. projektiaihioita, joista
kaupunkilaiset pääsevät valitsemaan itselleen tärkeimmät osallistuvan budjetoinnin työpajoissa lokakuun lopulla. Osallistuvan budjetoinnin-hankkeessa kaupunkilaiset saavat
päättää rahasta – kaiken kaikkiaan sadan tonnin suuruisen potin käytöstä vuonna 2013.
Post-it –tunnustuksia Laputa kirjasto –tapahtumassa 7.10. Kirjasto 10:ssä
Kirjasto Kympin seinät, laitteet ja hyllyt saavat Laputa kirjasto-tapahtumassa sunnuntaina 7.10. klo 12-18 uuden ilmeen. Asiakkailla on mahdollisuus fyysisessä kirjastotilassa
ilmaista näkemyksensä ja kokemuksensa tulevaisuuden kirjastosta post-it tarralapuin.
Lappuja liimataan kirjastotilaan, niihin saa kirjoittaa konkreettisia parannusehdotuksia,
kertoa terveisiä tai ehdottaa uusia palveluja ja sisältöjä – mitä vain mieleen tuleekin.
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Mistä on hyvä kirjasto tehty? Mitä helsinkiläiset haluavat?
Kirjasto on elävä ja toiminnallisesti monipuolinen ihmisten kohtaamispaikka, jonka
keskiössä ovat sen käyttäjät. ”Tämä on meille taas yksi uusi tapa kuunnella ihmisiä.
Kirjasto on kaikkien helsinkiläisten yhteinen asia ja toivon, että helsinkiläiset innostuvat
sankoin joukoin osallistumaan tähän ideointiin. Kansalaiskeskustelun tuloksena saadaan
analysoitua tietoa kaupunkilaisten näkemyksistä”, sanoo kirjastotoimen johtaja Maija
Berndtson. Kansalaiskeskustelun keskustelualusta löytyy 24.9. alkaen osoitteesta www.
unelmienkirjasto.fi ja se on avoinna aina 12.10. saakka. Keskusteluun on myös ohjaus
osoitteista www.keskustakirjasto.fi sekä www.helmet.fi.

Lehdistötiedote 18.9.2012
CENTRUMBIBLIOTEKE T
K E S K U S TA K I R J A S T O

Kirjastoon voi ottaa kantaa halutessaan pelkillä väreillä: punainen on kriittinen, vihreä
myönteinen ja keltainen neutraali.
Keskustakirjaston suunnittelussa pallo on ollut kaupunkilaisilla koko vuoden
Tänä vuonna keskustakirjastoprojektissa pallo on heitetty kaupunkilaisille ja kumppanuusryhmille: millaisen kaupunkilaisten oman talon, kirjaston, he haluavat Töölönlahdelle
nousevan vuonna 2017? Kirjasto on liikkunut sinne, missä ihmiset ovat. Kaupunkilaisten
ovat kertoneet toiveitaan ja ideoitaan designpääkaupungin Paviljongissa, jurttasaunalla,
katutaiteillen, Knit’n’Tag-tapahtumassa, kutsutyöpajoissa, ulkomainoskampanjan kannustamina, verkossa Unelmien puuhun jne. Alkavana syksynä on luvassa taas uusia
vuorovaikutussuunnittelun tapoja, joiden avulla tavoitetaan kaupunkilaiset entistä
paremmin. Ota siis koppi ja tule mukaan tekemään tulevaisuuden kirjastoa!
Tutustu tarkemmin:
•
Fountain Park
•
Keskustakirjasto.fi
•
Kaupunkilaisten unelmat ovat luettavissa Unelmien puussa
(ks. sivun alalaita kohta ”näytä kaikki”)
•
Keskustakirjasto facebookissa

Lisätietoja:
Maija Berndtson			
kirjastotoimen johtaja		
Hgin kaupunginkirjasto		
gsm 040 551 7335			
maija.berndtson@hel.fi		
L

Virve Miettinen
vuorovaikutussuunnittelija
Keskustakirjasto/ Hgin kaupunginkirjasto
gsm 040 168 5748
virve.miettinen@hel.fi

W W W. K E S K U S TA K I R J A S T O . F I

Keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailu on osa World Design Capital Helsinki 2012 –
ohjelmaa.

