Yhdessä Yli-Iissä – Yli-Iin yhteisen olohuoneen suunnittelua, kokopäivän tapahtuma kaikenikäisille
18.9.2018
Yhteenveto keskustelutilaisuudesta (demokratiakahvila) ja Walk in -työpajasta

Oulun kaupunginkirjaston Demokratia tapahtuu kirjastossa – hankkeen ensimmäinen kansalaiskeskustelutilaisuus, ns. demokratiakahvila järjestettiin Yli-Iissä 18.9.2018. Tilaisuuden nimenä oli Yhdessä Yli-Iissä
– Yli-Iin yhteisen olohuoneen suunnittelua, koko päivän tapahtuma kaikenikäisille. Aloite keskustelulle tuli
Yli-Iin alueen yhteisöiltä, ja aiheena oli aiemmin tehdyn palveluverkkoselvitykseen liittyen Yli-Iin kirjastotalon
käyttö sekä sen toiminnan aktivoiminen. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta sekä Oulun kaupunginkirjasto, yhdessä Yli-Iin yhteistyöryhmän kanssa.
Tapahtumaan osallistui Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän edustajia, paikallisten seurojen ja järjestöjen
edustajia – Yli-Iin koulun oppilaita ja opettajia sekä Yli-Iin Muurahaisen päiväkoti. Koko kirjaston aukioloajan
kestänyt tapahtuma alkoi klo 12.00, jolloin koululaisille ja päiväkotilaisille esiintyi Soiva Siili -duo. Mukana
heitä kuuntelemassa oli ryhmiä päiväkoti Muurahaisesta. Koululta nuorten edustusta oli nuorten osallisuusryhmästä, oppilaskunnasta sekä tukioppilaista. Oppilaat auttoivat asiakkaita täyttämään ideointilomakkeita
ja esittelivät omaa toimintaansa koulun muille oppilaille. Illalla pidettiin avoin keskustelutilaisuus, jossa
suunniteltiin Yli-Iin olohuonetoimintaa. Yhteensä päivän aikana tapahtumaan osallistui kuutisenkymmentä
ihmistä.
Kirjastolla pidettiin koko päivän ajan Walk in – työpajaa, johon kaikilla asiakkailla oli mahdollisuus osallistua
täyttämällä ideointilomakkeita neljästä eri aiheesta: 1) Viihtyisät tilat 2) Vapaa-ajantoiminta – harrastukset
3) Kirjastopalvelut 4) Osallistuminen ja vaikuttaminen. Lomakkeita täytettiin yhteensä 46 kappaletta. Lomakkeiden koonti tämän yhteenvedon liitteenä.
Illalla klo 18.00 alkaneeseen keskustelutilaisuuteen otti osaa 20. Tilaisuuden alusti Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtaja Mika Penttilä. Keskustelujen yhteenveto seuraavalla sivulla.

Keskustelutilaisuus
Yli-Iin olohuoneen tilat
Keskusteluissa nousi ensimmäiseksi esiin yhteinen huoli koko kirjastotalon (olohuone) kaikkien siihen kuuluvien tilojen käytöstä – samassa rakennuksessa sijaitsevien kirjastotilojen vieressä oleva luokkatila ja keittiötilat eivät tällä hetkellä ole käytössä. Järjestö ja seuratoiminnalle tarvitaan keskustelussa paikalla olleiden
mukaan parempia tiloja, järjestöille kokoustiloiksi sekä harrastustoimintaan (esim. taidepiiri ja kudontapiiri)
hyvin varustettuja sekä riittävän suuria tiloja. Nyt tyhjillään olevissa tiloissa on aiemmin järjestetty OuluOpiston pitämiä kursseja. Tilan käytön loppumisen syistäkin keskusteltiin hetki: osa piti vuokraa liian korkeana – toisaalta muistutettiin myös Tilakeskuksen yleisistä tavoitteista sekä tilojen riittävästä käyttöasteesta, sekä sen saavuttamista toiminnan aktiivisuuden kautta. Keskustelussa tuotiin esille myös mahdollisuus käyttää Yli-Iin koulun tiloja kokous- ja harrastustoimintaa varten. Tilaa toivottiin nyt yhteiskäyttöön.

Keskustelua toiminnasta
Harrastustoimintaa voidaan aktivoida entisestään Yli-Iin olohuoneella: järjestöt, erilaiset yhteisöt ja ryhmät
voivat ottaa kirjaston vapaita tiloja kokouskäyttöön. Uusiksi toimintamuodoiksi Yli-Iin olohuoneeseen paikalla olijat ehdottivat nettiopastusta senioreille, lukupiiriä ja taidepiiriä. Nuoret toivoivat lisää pelejä ja pelikonsoleita kirjastoon. Useat nuoret käyvät nyt säännöllisesti koulun yhteydessä olevalla nuorisotilalla (Vorelli), mutta keskusteltiin myös siitä, että osa lapsista ja nuorista kaipaa myös erilaisia aktiviteetteja (lukeminen), jota juuri kirjasto tai Yli-Iin yhteinen olohuone toiminta voisi muuten tarjota.
Tietoiskuja ja erilaisia kulttuuritapahtumia toivottiin lisää, eri aiheista. Nuorille tällaisia voisivat olla erilaiset
harrastustoiminnan esittelyt, musiikki ja taideprojektit tai erilaisten ammattien esittelytilaisuudet. Aikuiset
toivoivat lisää kirjailijavierailuja Yli-Iihin.
Osallisuus ja vaikuttaminen
Keskusteluissa todettiin, että nuorten osallisuusryhmille pitäisi antaa lisää suoria kanavia toimia. Myös kirjaston ja yhteisötoiminnan puolelta tuotiin esiin erilaisia mahdollisuuksia osallistua: yhdessä kehitettävää
palvelumuotoilua (tilojen suunnittelu, osallistuva budjetointi). Nuorten osalta myös opettajien mukaan saamista pidettiin tärkeänä. Paikalle toivottiin vierailemaan myös kaupungin johtoa.

Yhteenveto: Jarno Laakso, Demokratia tapahtuu kirjastossa-hanke - OULUN KAUPUNGINKIRJASTO

Yhteinen olohuone

välipala-automaatti

– miten saisimme Yli-Iin kirjastotalosta

televisio – elokuvien katseluun

viihtyisämmän tilan?

nuorille toimintaa
oleskelutilaa
taidetta seinille
lukunurkkaus
säkkituoleja
kahvinkeitin
tietokoneita
patukka-automaatti
sohva
biljardipöytä
vr-lasit
kokoustiloja yhdistyksille ja seuroille
matot lattiaan
musiikkia
PlayStation 4
iso näyttö
kivat värit ja kalustus
lisää näyttelyitä
pienyrittäjille / tuote-esittelijöille tiloja
tyhjänä oleva tila käyttöön
kahvi- / juoma-automaatti

Minkälaista vapaa-ajantoimintaa
tai harrastuksia
(yhdistys- ja seuratoiminta)
toivoisit yhteiseen olohuoneeseen?
Mitä itse voisit tehdä näissä?
pelata Playstationilla
pitää elokuvailtoja
järjestää askartelukerhoja
valokuvaustunteja
taidepiirit
käsityöt
luentoja ja esitelmiä
koulutuksia eri aiheista
lisää tapahtumia
kirjailijavierailut
kirjoittajapiirit
tarinapiirit
tanssia ja jumppaa
leikkitoimintaa lapsille
yleisöluentoja
kudontapiiri
lautapelejä

Miten voisimme parantaa
kirjastopalveluja?

pidemmät aukioloajat
viikonloppuna auki
kokoelmien kehittäminen
itsepalvelupiste
uutuuksia kokoelmiin
kirjailijavierailuja
lainaus-palautus 24/7
käsikirjastokokoelma puuttuu
mikrofilmin lukulaite (sukututkimus)
laatukirjallisuutta kokoelmiin
äänikirjoja
lisää tietokirjallisuutta
viihtyisämmät tilat

Osallistu ja vaikuta – miten voimme
parantaa osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia?
tiedottamalla
kannustamalla kokeilemaan eri
toimintamuotoja
enemmän kilpailuja nuorille
kirjastotalon tila järjestöjen käyttöön
tarttumalla asioihin
mainontaa lisäämällä

