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Osallistuvan budjetoinnin pilottiprojektit
Kaupunkilaisten tekemät uudet ehdotukset

Vanhusten ja nuorten (verkko)demokratiaa
Vanhukset ja nuoret ovat usein poissa demokratiaan liittyvistä aktiivisimmista keskustelupiireistä. Maailma kuitenkin muuttuu ja mahdollisuudet osallistua ovat paremmat kuin
koskaan.
Silti vanhuksilla voi olla haasteita tietotekniikan kanssa, ja nuorilla kenties kiinnostavien
aiheiden valinnan tai “miten saada aikaan jotain merkittävää” eli selkeiden toimintamallien löytämisen ja kokeilemisen kanssa.

Vanhuksien osalta tilaisuuden tavoitteena olisi tutustua:
•
miten maailma on muuttunut: “äänestää” voi useammin kuin parin vuoden
välein ja puhetta on muuallakin kuin toreilla tai teeveessä
•
miten voin vaikuttaa vanhusten tai muun kansakunnan asioihin
•
mikä on “se internetti”, mitä tietoverkoissa jutellaan
•
miten voin seurata ja vaikuttaa (lehdet, keskustelupalstat, sosiaalinen media,        
eduskunta, puolueet, ministeriöt, järjestöt kuten Avoin ministeriö tai Kansan
muisti)
•
parhaillaan aktiivisia keskusteluja (eläkkeet, eutanasia, nuorison aktivointi)
Nuorille ei ole syytä painottaa internettiä, se on tutumpaa, eli olisi hyvä tutustua
hieman eri asioihin:
•
miksi nää jutut vois kiinnostaa
•
keissejä, mihin ja miten nuoret ovat vaikuttaneet
•
mitä aiheita on ilmassa
•
tehdään: jakoa, promoa, podcastia, kuvaa tai videota, viestejä viranomaisille /
           vanhemmille / medialle / poliitikoille
Tilaisuudet järjestettäisiin enimmäkseen kirjastojen (n. 40) tiloissa mutta lisäksi vanhusten keskuksissa (n. 10), palvelukeskuksissa (n. 11), vanhainkodeissa (n. 20), sekä nuorisotiloissa (n. 50) ja mahdollisesti muissa tiloissa. Tilat valikoituvat tarkemmin myöhemmin tarkemman ohjelman mukaan. Olettaen, että kirjastoissa olisi 3 tapahtumaa ja
muissa tiloissa kussakin yksi, tilaisuuksia olisi kaikkiaan n. 200.
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Ehdotan järjestettäväksi mittavaa sarjaa tilaisuuksia. Tilaisuudet järjestää joukko mukaan
tulevia henkilöitä laajasta rintamasta järjestöjä.
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Koko kiertue järjestetään yhteistyössä monien eri järjestöjen kanssa. Seuraavat ovat
esimerkkejä, heitä ei ole vielä kontaktoitu tai tarkistettu:
•
Tietokoneen käyttö: Enter ry, Mukanetti ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto,   
Partiolaiset, ...
•
Demokratia-aktiiveja: Kansan muisti ry, Verkkodemokratiaseura, ...
•
Aihepiireistä edustajia (eläkkeet -> sedury.fi, eutanasia -> Exitus ry, …)
•
Nuorisojärjestöjä: Oranssi ry, Familia Club ry, Vesaiset ry, Nuoret Kotkat ry, ...
Kirjastoilla on avainrooli yleisenä tiedon jakajana sekä tilojen ja välineiden suhteen.
Avoin ministeriö, jossa itse toimin, pyrkii edistämään kansalaisaloitteiden läpimenoa.
Autamme aloitteiden valmistelussa, varmistamme niiden laatua, neuvomme kam panjoinnissa ja tarjoamme sähköisen palvelun. Kansalaisaloite on yksi esimerkki poliittisen
päätöksenteon merkittävästä muutoksesta, jossa nuoret ja vanhat on syytä saada mukaan alusta pitäen.
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Sakkojen maksaminen Aikapankin toveilla
- Esim. tyyliin “4 myöhästynyttä kirjaa 1:llä tovilla”
- Helsingin kaupunginkirjasto ja Aikapankki istuvat neuvottelupöytään ja tekevät
yhteistyösopimuksen tovien vaihtamisesta

