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Keitä me olemme?

- Aracelis (25v.) ja Téri (27v.), POC-lukupiiri projektin perustajat

- Rahoitus Alfred Kordelinin säätiöltä

- POC = People of Color = ruskeat ja mustat tyypit

- Projektin tavoitteet 
- Lisätä POC-kirjailijoiden ja heidän teostensa näkyvyyttä
- Lisätä representaatiota POC-lukijoille
- Tarjota yhteisöllistä vertaistukea
- Innostaa nuoria ja aikuisia lukemaan

- Projektin osa-alueet
- Oma suljettu lukupiiri
- Instagram-tili
- Avoimet tapahtumat



Miten ja milloin aloitimme?

Suljettu lukupiiri
- Perustettiin kesällä 2020, Löydettiin 9 lukupiiriläistä Students of colour 

rystä
- Haluttiin lukea POC-kirjailijoiden kirjoja ja jutella turvallisessa ilmapiirissä

- Kaivattiin positiivista representaatiota

Instagram
- Perustettiin syyskuussa 2020

- Huomiota saavat POC-kirjailijoiden kirjat kertovat pääosin rasismista, joten 
me esitellään ihan muuta kirjallisuutta

Avoimet tapahtumat
- Aloitettiin syksyllä 2021
- Saatiin rahoitus Helsingin kaupungin taide- ja kulttuurirahastosta

- Halutaan tarjota mahdollisuutta lukupiiriin muillekin



Instagram

- Julkaistaan kirja-arvioita

- Vinkataan uutuuskirjoja, kirjallisuustapahtumia ja tehdään Reels-

videoita

- Arvotaan POC-kirjailijoiden kirjoja seuraajillemme

- Tehdään matalan kynnyksen lukuhaasteita

- Luodaan rasismivapaata sisältöä POC-tyypeille suunnattuna

- Reels-videoilla saadaan tavoitetaan etenkin nuorempia seuraajia

- Tili henkilöityy vahvasti meihin



Instagram

- Ollaan saatu lämmin vastaanotto

- Tilillä on ajankohtainen aihe

- Meillä on selkeä kohderyhmä = mustat ja ruskeat lukijat

- Moni on kaivannut tietokantaa POC-kirjailijoiden kirjoista

- Ollaan herätetty keskustelua ja ajatuksia



Instagram

Instagram

Ensimmäisiä lauseita

Kirjoihin hyppäys

Inno

https://www.instagram.com/poc_lukupiiri/
https://www.instagram.com/reel/CO78obhABU1/
https://www.instagram.com/reel/CTt7_eEgf2l/
https://www.instagram.com/reel/CU2cR8Cg1YN/


Avoimet tapahtumat

- Pyritään luomaan yhteisöllistä meininkiä lukemisen ympärille ja 
tuomaan kirjallisuutta ja kulttuuria lähemmäksi ihmisiä, jotka ei 
välttämättä ole ennen löytäneet itseään kirjallisuudesta

- Koulutapahtumat: lukupiiritapahtumia lukioihin

- Avoimet lukupiiritapahtumat kirjastoissa

- "POC-kirjailijoiden teokset tutuiksi" -tapahtuma

- Kirjanäyttelyt kirjastoille



Avoimet tapahtumat

- Tapahtumiin on löytynyt kiinnostuneita ja niissä on ollut lämmin 

tunnelma

- Moni on kaivannut tällaisia tiloja

- Koulussa on tykätty meidän kirjavalinnoista ja tyylistä

- Ollaan saatu positiivista palautetta



Tulevaisuus

- Halutaan osaltamme vaikuttaa kirjastojen valikoimiin

- Laajennetaan omiin nettisivuihin ja Tiktokiin

- Tarjotaan tapahtumia myös PK-seudun ulkopuolelle

- Kartoitetaan apurahan voimin uusia tapahtuma muotoja



Kirjavinkit 

Tuikku-sarja, Johanna Lestelä (0-6v.)

- Tuikun tärkeä tehtävä, Tuikku ja pimeän mörkö, Tuikku uskaltaa

- Ruskea lapsi, jolla on valkoinen suomalainen äiti ja baba Nigeriassa

- Käsitellään erilaisia vaikeita tunteita, jotka turvallisten aikuisten 

kanssa lopuksi ratkeaa

- Tavallisen elämän kuvausta

- Kaunista ja yksinkertaista kuvitusta



Kirjavinkit

Amari ja yön veljet, B. B. Alston (9+)

- Ihana fantasiaseikkailu, jonka pääroolissa on vahva musta tyttö

- Amari päätyy kadonnutta veljeään etsiessä oppilaaksi taikakouluun

- Mukaansatempaava maailma ja uskottavia hahmoja

- Kirja, jota oltaisiin kaivattu nuorina myös itse



Kirjavinkit

Jos vain kruunun saisin, Leah Johnson (12+)

- Hyvän mielen teinidraama

- Kertoo Lizistä, joka kilpailee tittelistä koulun 

tanssiaiskuningattarena

- Hyvää queer-representaatiota

- Kutkuttavia ihastuksia, vahvoja ystävyyssuhteita, hankalampienkin 

teemojen käsittelyä lempeästi ja kiinnostavia käänteitä



Kirjavinkit

Minuutin mittainen ikuisuus, Jayson Reynolds (14+)

- Säeromaani

- Willin isoveli tapetaan ja hänen tulee kostaa murha. Kirja kertoo 

hissimatkasta, jonka aikana Will tapaa kaikenlaisia hahmoja

- Helppo- ja nopealukuinen

- Tunteita herättävä

- Lukiolaiset tykkäsivät todella paljon



Kiitos!
Aracelis Correa & Téri Zambrano
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Tammikuu 2022

@poc_lukupiiri


