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TURUN NAISKESKUS -YHDISTYS RY.  

TOIMINTAKERTOMUS 2017 

Naiskeskus on vakiinnuttanut luovuuteen perustuvat ja aktiiviseen osallistuvat toimet osaksi 
kirjaston arkea.  

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

CREATEAMS IN LIBRARY - Alkuvuodesta suunniteltiin uusi hakemus - CreaTeams in Library -  
Nordplus-ohjelmasta (Pohjoismainen ministerineuvosto) ja jo ennen hakemuksen päätöstä tehtiin 
yhteisiä hankkeita uusien kumppaneiden kanssa.  

Kansainvälisen projektin avulla pyritään kehittämään luovia ja yksilöllisiä menetelmiä lukutaidon, 
lukuinnon ja aktiivisen kansalaisuuden kasvattamiseksi monilukutaidon eri elementtejä ja 
nykyteknologian tar- joamia mahdollisuuksia hyväksikäyttäen. Mukana on 12 kumppania, 7 maasta 
Pohjoismaiden ja Baltian alueilta. Verkoston toiminnassa on olennaista yhdessä tekeminen sekä 
kokeilukulttuuriin kannustaminen.  

Syksyllä hankkeen läpimentyä pidettiin ensimmäinen kokous Tanskassa: Herningin ja Ikast-
Branden kirjastot toimivat isäntinä. Syksyn aikana toteutettiin kokouksessa yhdessä ideoituja 
hankkeita.   

MONILUKUNET -tapahtumissa kirjallisuutta (moniluku-käsitteen mukaista tekstiä) 
käsiteltiin monelta eri kulmalta.  Mielenkiintoista oli pohtia, oliko osallistujien 
taustayhteisöllä vaikutusta kulloinkin käsillä olevaan teemaan. Toiminnasta syntyi videoita, 
näyttely, kirjaesittelyjen vaihtoa. Valmierassa järjestettiin aiheen tiimoilta runomatinea 



ravintolatilassa, joka striimattiin videon välityksellä kumppaneille. Yhdessä teemassa 
käsiteltiin kielten moninaisuutta ja jaettiin otteita suosituskirjoista eri kielillä luettuna. 
Kumppaneina oli Nordplus-verkostossa tutuksi tulleet kumppanit kuudesta maasta. 

KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN 

SUJUVAA SUOMEA - Kevään ryhmä suomen kielen oppijoiden tueksi kokoontui Pansion 
kirjastossa.  

SUOMEN SANAT TUTUIKSI, intensiivistä oppimista ja keskustelua. Syksyllä aloitetttiin 
suomen kieltä opeskeleville  tarkoitettu opiskelua tukeva  intensiivinen valmennus. 
Valmennus on säännöllistä ja rahoitus tulee OPM:n opintosetelirahoituksena KSL:n kautta. 
Palkat ja kulut maksetaan suoraan KSL:stä, joten kuluja ei synny Naiskeskuksen 
kirjapitoon.  

KIELIPUU - MATERIAALI. Vision/ Vihreän sivistysliiton koordinoimana kehitetty Kielipuu-
aineisto on tehty suomen kieltä opettaville aikuiskouluttajille. Sen teemana on 
luonnonsuojelu ja tarkoituksena integroida suomen opiskelijat luonnon kunnioittamiseen ja 
kestävään kehitykseen.  

Naiskeskus on kehittänyt materiaaliin ilmiöpohjaisia, toiminnallisia menetelmiä.  
https://www.kielipuu-materiaali.fi 

YHDESSÄ NYKYAIKAA ELÄEN JA  HENKILÖKOHTAISIA KOKEMUKSIA JAKAEN 

KESKEN KAIKEN - NYKYAJAN ILMIÖT JA KIRJALLISUUS 
Toiminnalla pyritään siihen, yhteisöllisyys ja kansalaisaktiivisuus lisääntyisi ja  kaikille 
ihmisille tasa-arvoiset mahdollisuudet toimia  lisääntyisivät. Tärkeää toiminnassa on ollut 
se, että osallistujat tulisivat avoimemmiksi nykyajassa vaikuttaville uusille asioille ja 
ilmiöille: tekniikan kehittymiselle ja globaaliyhteyksille sekä kestävälle kehitykselle. 

TÄNÄÄN YHDESSÄ - ryhmä  
Pansion kirjastossa toiminnassa monikulttuurisella otteella työskentelivät aikuiset ja lapset 
yhdessä- Ryhmän tarkoituksena oli antaa mahdollisuus osanottajien kehittää 
monilukutaitovalmiuksiaan. 

NETTILUKUPIIRIT 

LAUANTAISEURA NETISSÄ 
Vuoden aikana on kokeiltu ja kehitelty nettilukupiiri-ideaa. Kokeiluissa on kuunneltu 
dekkaria ja luotu jännittäviä kertomuksia itsekin.  On myös käyty lauantaikeskusteluja 
elämän suurista kysymyksistä ja kerrottu tarinoita omasta elämästä. 

NOJATUOLIMATKAT NETISSÄ 
Keskustelut luetusta tekstistä, sen juonesta, siihen sisältyvistä kulttuurisista näkökohdista, 
henkilöhahmoista ja muusta tekstiin liittyvistä.  Järjestettiin  Skype- ja Messenger-
kokouksina. Otimme myös yhteyden kirjojen fyysisiin maisemiin virtuaalisesti 
(kansainväliset kumppanit, ulkosuomalaiset).  

KAIKISSA TOIMISSA KÄYTETÄÄN VÄLINEENÄ DIGITAALISIA VÄLINEITÄ JA 
SOSIAALISTA MEDIAA.


