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Ohjelmassa

• Mikä on Monikielinen kirjasto?

• Kokoelmat

• Hankinta ja lainaaminen

• Siirtokokoelmat

• Lasten lukemisen edistäminen

• Apuna Suomen yleisille kirjastoille

• Mistä löytyy tietoa Monikielisestä kirjastosta?

• Kysy ja ole yhteydessä.

19.5.2022 Monikielinen kirjasto
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Tehtävänä annettu
• "Ulkomaalaiskirjaston tehtävänä on:

• Suomessa asuvan vieraskielisen väestön 

kirjastopalvelujen tukeminen, 

• yhteyksien solmiminen koti- ja ulkomaisiin 

yhteistyötahoihin,

• tiedotus ja neuvonta sekä 

• aineiston hankinta yhteiskäyttöön sellaisilla kielillä, jotka 

meillä ovat harvinaisia ja joiden käyttäjiä Suomessa on 

vähän. 

• Päävastuu ulkomaalaisväestön yleisistä 

kirjastopalveluista on edelleen kunnilla.” 

(OPM kirje 12.1.1995, päätös 27/650/94)

• Monikielisen kirjaston tehtävien hoito on integroitu 

Helsingin kaupunginkirjaston toimintaan. 
19.5.2022 Monikielinen kirjasto



Monikielinen kirjasto

• OKM:n Helsingin kaupunginkirjastolle 
vuonna 1995 antama  valtakunnallinen 
erityistehtävä, vuosittainen avustus 
ministeriöltä

• Kokoelmassa noin 32 000 nidettä.

• Pasilan kirjastossa, kaikki aineisto 
varattavissa Helmetin kautta

• Kirjoja, äänikirjoja, e-kirjoja (Helmet-
asiakkaiden käytössä), lehtiä, musiikkia, 
elokuvia 

Monikielinen kirjasto9.11.2021 Monikielinen kirjasto19.5.2022
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Aineistosta

• Aineistoja noin 80 kielellä lapsille, nuorille ja 

aikuisille.

• Kirjoja, äänikirjoja, e-kirjoja, lehtiä, 

musiikkia, elokuvia.

• Suurimmat kokoelmat:

- arabia - turkki

- kiina - thai

- somali - vietnam

- persia - kurdi

- japani - puola.

Aikuiset
/ Adults 

54%

Lapset / 
Kids
46%

Lähde: Helsingin kaupungin kirjasto, Monikielisen kirjaston 

kokoelma aineistotyypeittäin ja osastoittain, 31.12.2020.

Kuva: Maite Gonzales
Monikielinen kirjasto
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Missä muut kielet?

• Monikielisen kirjaston kokoelmissa EI 

ole aineistoa pohjoismaisilla kielillä 

(sis. mm. romani ja saame) 

eikä kielillä: englanti, saksa, ranska, 

italia, espanja, viro ja venäjä.

• Venäjänkielistä väestöä palvelee 

Venäjänkielinen kirjasto. 

• Voit myös kysyä näitä kieliä omasta 

lähikirjastostasi.

Kuva: Maite Gonzales
Monikielinen kirjasto

https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Venajankielinen_kirjasto
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Monikieliset lehdet
• Tilattiin 5 paperista lehtivuosikertaa 

v. 2021 (saa lainata).

• Kysy e-lehdistä omasta 

kirjastostasi.

• Helmet-alueella e-lehtiä löytyy 

PressReaderistä ja Flipsteristä.

19.5.2022

Lehden nimi / Periodical Kieli, 

language

Jia Ting (Family) kiina

Sayidaty (Arab Family Magazine) arabia

Shaonian Wenyi (Literature And Art For Juveniles) kiina, lapset

Somali Times Within Norden somali

Xinwen Zhoukan (China Newsweek) kiina

Lisätietoja Helmetistä

http://www.helmet.fi/fi-

FI/EkirjastoMonikielinen kirjasto

http://www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto


8

Äänikirjat ja e-kirjat

• Äänikirjoja on jonkin verran, 

esim. arabia, somali, kurdi, 

persia, yms.

• Kirja + cd yhdistelmiä 

on lastenkirjoissa.

• Tarkista onko 

kirjastossasi tarjolla e-

kielikursseja.

• E-kirjojen lainaus Helmet-

kortilla.

19.5.2022 Monikielinen kirjasto
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Hankinnat

19.5.2022

Aineistoa 84 kielellä

>20 toimittajaa.
Lähde: Helsingin kaupunginkirjasto, 

Tilastollinen vuosikirja

Monikielinen kirjasto
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Monikielisen kirjaston asiakkaat

• Yksityishenkilöt:

• Suomessa asuva vieraskielinen väestö

• Lainaus oman lähikirjaston kautta tai Pasilan kirjastosta 

Helsingissä

• Kielten opiskelijat.

• Kirjastot kautta maan (lainaajakirjastot: 

v. 2021 116 kpl)

• Muut:

• Koulut ja päiväkodit (kirjastojen kautta)

• Vankilakirjastot

• Yms.

19.5.2022 Monikielinen kirjasto
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Siirtokokoelmien lainausmäärät jatkavat kasvua*  
(status 31.12.2021)

19.5.2022

Top 4 kieltä kpl

Arabia 2619

Turkki 1046

Persia/farsi 691

Thai 679

Lainat kpl

Kirjastoja 116

Kieliä 48

Lainat %
Aikuiset 36

Lapset 64

Monikielinen kirjasto

11682 11851

9494
11187 10944

11842

14690
15447 15259

17287
18329

19850

0

5000

10000

15000

20000

25000

K
p

l/
u

n
it

s

Vuosi/year

Monikielisen kirjaston siirtolainat*
Multilingual Library interlibrary loans*
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Lähde: Helsingin kaupunginkirjasto, Tilastot, 
2011-2021* sis. uusinnat/incl. renewals
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Monikielisen kirjaston siirtokokoelmat

• Vapaamuotoiset 
siirtokokoelmapyynnöt: 
kaukopalvelu@hel.fi.

• Ensimmäisen tilauksen yhteydessä 
kirjastolle tehdään oma Helmet-
kirjastokortti ja tunnusluku.

• Pyynnössä vähintään kieli ja 
kohderyhmä (lapset, aikuiset).

• Aineisto kerätään ”käsityönä”.

• Kokoelman keräämisen apuna 
asiasanat, sisältötiivistelmät, 
käännöskirjallisuus, kieliharjoittelijat 
ym.

19.5.2022 Monikielinen kirjasto

mailto:kaukopalvelu@hel.fi
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Siirtokokoelmien lainaus

• Siirtokokoelmat lainataan Helmet-

kirjastokortille. 

• Siirtokokoelmien laina-aika on 

vähintään 3-12 kk, riippuen kielen 

saatavuudesta.

• Aineistoa voi uusia jopa viisi 

kertaa.

• Kirjastot voivat itse uusia ja selata 

lainojaan Helmet –

verkkokirjastossa (www.helmet.fi).

19.5.2022 Monikielinen kirjasto

http://www.helmet.fi/
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Teoksia haetaan Helmetistä

Monikielisen kirjaston koko kokoelma on haettavissa 
Helmet- ja Finna-tietokannoista.

Tarkennettu haku

Helmet-tietokanta on osoitteessa www.helmet.fi.

• Valitse ”Tarkennettu haku” ja käytä 
katkaisumerkkinä tähteä eli *.

• Kirjoita hakusanaksi: *

• Etsi kielivalikosta haluamasi kieli, esim. albania.

• Valitse sijainniksi Pasila TAI Pasila lapset.

• Paina: Hae.

Esitteessä on hakuohje 21 kielillä.

19.5.2022 Monikielinen kirjasto

http://www.helmet.fi/
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Kokoelma kirjastossa

• Kirjastot päättävät itse, miten lainaavat aineistoa omille 

asiakkailleen, esim. tilapäinen nidetunnus, kuittilaina tms.

• Uuden kokoelman tilaus ennen edellisen palauttamista.

• Aineisto palautetaan siinä kunnossa 

kuin se on saatu.

• Palvelu on maksutonta. Kirjastoille 

palautuksesta kertyvät vain postituskulut.

19.5.2022 Monikielinen kirjasto
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Kaukolainavaraus

• Varausten noutopaikaksi on merkattava 

Pasila/kaukopalvelu kirjastoille.

• Myös Monikielisen kirjaston aineistosta 

voi varata yksittäisiä kaukolainoja.

• Laina-aika aineistosta riippuen 2 – 4 

vko.

• Aineisto lähetetään maksutta.

19.5.2022 Monikielinen kirjasto

• Pasilassa sijaitsee Helmet-alueen keskitetty lähettävä kaukopalvelu.

• Kirjastot voivat tehdä Helmet-verkkokirjastossa varauksia koko Helmet-

alueen eli Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten aineistoon.



projektit

tapahtumat 

ja näyttelyt

19.5.2022
Kuva: Helsingin kaupunginkirjasto

Edistämme vieraskielisten lasten ja 

nuorten lukemista myös näin:

satutuokiot

kaksikieliset

satutunnit

vinkkilistat 

eri kielillä
Satudiplomi

Monikielinen kirjasto

https://www.kirjastot.fi/monikielinen-kirjasto/aineistovinkit
http://kirjasto.one/lukudiplomi/index.php?dipl=15
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Vinkkejä aineistosta

19.5.2022

• Kirjastot voivat etsiä Helmet-tietokannasta ja www.kirjastot.fi mitä lasten ja 

nuorten aineistoa Monikielinen kirjasto on hankkinut ja valita sopivimmat 

omiin kokoelmiinsa. 

• Kirjastot ovat toivoneet lasten ja nuorten kirjallisuuden vinkkilistoja. 

• Monikielinen satudiplomi houkuttelee yhteisiin lukuhetkiin.

• Vinkkilistoja eri kielillä ja eri aiheista 

• koulutulokkaille kirjavinkkejä eri kielillä (pdf).

• vinkkilista kuvakirjoista monilla kielillä

• arabiankieliset lastenkirjat vinkkilista 11.2017 (pdf)

• arabiankielisiä e-kirjoja Helmet-kirjastokortin käyttäjille

• kurdin kurmanjin kielellä kuvakirjoja pienemmille lapsille.

• somalinkielinen vinkkilista 03.2018 (pdf)

• lisää tulossa.

• Kaksikieliset satutuokiot, mm. suomi-arabia ja suomi-hollanti

Monikielinen kirjasto

https://www.kirjastot.fi/monikielinen-kirjasto/aineistovinkit
http://haku.helmet.fi/iii/encore/home?lang=fin&suite=cobalt&advancedSearch=true&searchString=
https://www.kirjastot.fi/monikielinen-kirjasto/aineistovinkit
https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/KUVAKirKirjastoverkonyhteisetpalvelut/Jaetut%20asiakirjat/Monikielinen%20kirjasto/Esitykset/Esittelyt%20ja%20esitykset/Integration%202020_20201103A.pptx
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Kirjavinkki%20koulutulokkaat%2020190816%20linkeill%C3%A4%20KIFIss%C3%A4%20saavutettava.pdf
https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Monikielinen_kirjasto/Juttuja_kirjastosta/Kuvakirjoja_monilla_kielilla(185534)
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Aineistovinkkaus%20arabia%20printtiversio_0.pdf
https://helmet.overdrive.com/search?sortBy=newlyadded&language=ar
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Kurmanjinkielisi%C3%A4%20kuvakirjoja_20190627.pdf
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Somaliankieliset%20kirjavinkit_printtiversio1%2020180228.pdf
https://www.kirjastot.fi/monikielinen-kirjasto/aineistovinkit
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Satudiplomi, jossa mukana myös satukirjan kieliversiot

19.5.2022

• Helmetin Satudiplomi on tarkoitettu perheiden ja pikkulapsiryhmien 

lukuharrastuksen tukemiseen sekä yhteisten lukutuokioiden edistämiseen

• Diplomin voivat suorittaa myös itsenäiset satujen ystävät

• Satudiplomissa on mukana tieto eri kielille käännetyistä satukirjoista ja -äänitteistä:

https://kirjasto.one/lukudiplomi/index.php?dipl=15

Monikielinen kirjasto

http://www.helmet.fi/fi-FI/Lapset/Kirjastossa/Lukudiplomit(343)
https://kirjasto.one/lukudiplomi/index.php?dipl=15
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Kaksikieliset satutuokiot

19.5.2022

Katri Tapolan ja Sanna Pelliccionin Pieni prinsessatu

Monikielinen kirjasto

https://www.kirjastot.fi/satukaravaani
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Soiko teillä nyt satakieli?

Satakielikuukausi tulee taas 2023

• Satakielikuukausi on vuosittainen monikielisyyttä juhliva jakso Kansainvälisen äidinkielen 

päivän (21.2.) ja Maailman runouden päivän (21.3) välillä.

• Monikielisyyskuukauden aihepiiriin lukeutuu tapahtumia, hankkeita ja uutisia, jotka 

käsittelevät tavalla tai toisella kielellistä moninaisuutta tai jotka toteutetaan Pohjoismaissa 

ei-valtakielillä. 

• Satakielikuukausi haastaa tarkastelemaan äidinkielen ja monikielisyyden merkitystä taiteen, 

kohtaamisten ja yhdessä tekemisen kautta kirjastoissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla ja 

kotona.

• Satakielikuukautta on vietetty Suomessa vuodesta 2015 ja Pohjoismaissa vuodesta 2017 

nimellä Multilingual Month. https://satakielikuukausi.fi/ https://multilingualmonth.org/

• Tule mukaan! 

19.5.2022 Monikielinen kirjasto

https://satakielikuukausi.fi/
https://multilingualmonth.org/
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Hyödynnä Monikielisen kirjaston 

tuottamaa aineistoa ja materiaalia

• Monikielisen kirjaston siirtokokoelmat
• Monikielinen kirjasto – kirjallisuutta sinun kielelläsi –video 6 kielellä 

(suomi, ruotsi, englanti, arabia, somalia, persia/farsi)

• Kirjastot.fi Monikielisen kirjaston –sivut (3 kieltä).

• Helmetin Monikielisen kirjaston sivut (4 kieltä).

• www.facebook.com/monikielinenkirjasto.

• Tekstejä ja tapahtumakutsuja julkaistu eri kielellä, mm. suomi, englanti, 

arabia, somali, persia, kiina.

. 

Kuva: Maite Gonzales
Monikielinen kirjasto

https://www.kirjastokaista.fi/monikielinen-kirjasto-kirjallisuutta-sinun-kielellasi/
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Monikielinen_kirjasto
http://www.facebook.com/monikielinenkirjasto
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www.kirjastokaista.fi/monikielinen-kirjasto-kirjallisuutta-sinun-kielellasi/

Monikielisen kirjaston uusi esittelyvideo
Puhuttu ja 
tekstitetty 
seuraavilla kielillä:

• suomi

• ruotsi

• englanti

• arabia

• somali

• persia/farsi

http://www.kirjastokaista.fi/monikielinen-kirjasto-kirjallisuutta-sinun-kielellasi/
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Monikielinen kirjasto löytyy www.helmet.fi

19.5.2022 Monikielinen kirjasto

http://www.helmet.fi/


2519.5.2022

www.facebook.com/

monikielinenkirjasto

Monikielinen kirjasto
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Monikielisen 

kirjaston 

löydät täältä…

19.5.2022

Linkki hakusivulle

• Kokoelmat Helmetissä

• Vinkkilistat

• Siirtokokoelmat

Monikielinen kirjasto

• Markkinointimateriaali

• Esite

• Hyllyopasteet

• Yms.

https://www.kirjastot.fi/monikielinen-kirjasto
http://haku.helmet.fi/iii/encore/home?lang=fin&suite=cobalt&advancedSearch=true&searchString=
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Monikielisen kirjaston esite (21 kieltä)

19.5.2022

Suomi

Ruotsi

Englanti

Albania

Arabia

Bengali

Dari

Hindi

Kurdi (sorani)

Kurdi (kurmanji)

Kiina

Nepali

Persia

Puola

Romania

Somali

Swahili

Tagalog

Thai

Turkki

Vietnam

Pdf ja 

painettuna

Tilaukset: Kirjastot.fi 

-sivuston 

linkin kautta tai 

monikielinen.kirjasto

@hel.fi

Monikielinen kirjasto

https://www.kirjastot.fi/monikielinen-kirjasto/esite
https://www.kirjastot.fi/monikielinen-kirjasto/esite
mailto:monikielinen.kirjasto@hel.fi
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Kirjasto on 

kaverisi 

19.5.2022

• Kirjanen 14 + 3 kielellä.

• Annetaan lapselle/nuorelle 

(4-14v) kun kirjastokortti 

tehdään.

• Takakannessa tasku 

kirjastokorttia varten.

Monikielinen kirjasto
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Hyllyopastetekstejä eri kielillä

Monikielisen aineiston 

markkinoinnin työkaluja

Monikielinen kirjasto
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Lisätietoa 

 Tallenne

 Näkökulmia lukuinnon herättämiseen (Juli-Anna Aerila 27.03.2021).

 Kohti yhteisiä monikielisiä hetkiä: Kaksikielisen satutunnin jalkauttamisen suunnitelma 
(Kirsi Rouvali).

 https://www.theseus.fi/handle/10024/341267.

 Satakielikuukausi

 www.satakielikuukausi.fi

 DRIN-projekti

 www.goethe.de/ins/fi/fi/kul/sup/drin.html

19.5.2022 Monikielinen kirjasto

https://dreambroker.com/channel/vokuzxug/lfebs2as
https://www.theseus.fi/handle/10024/341267
https://satakielikuukausi.fi/
https://www.goethe.de/ins/fi/fi/kul/sup/drin.html
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Esimerkki: 

Kontulan kirjasto

19.5.2022

Inari Koskimies kertoi keväällä 2021 miten 

Kontulan kirjasto on 

hyödyntänyt Monikielisen kirjaston aineistoja

alueen monikulttuurisessa kirjastotyössä.

• Alueen lapsista ja nuorista >53% on 1. tai 2. polven maahanmuuttajia.

• Kontulan kirjastosta löytyy lastenkirjoja 12 kielellä.

• Tilannut/hakenut aineistoa Monikielisestä kirjastosta:

• Näyttelyihin: 

• Kuukauden kieli 

• Satupäivän (2020) näyttelyssä oli Tove Janssonin Taikatalvi-kirjoja

• Satakielikuukauden (2021) näyttely esitteli Neropatin päiväkirja -sarjaa eri kielillä

• Kaksikielisiin satutunteihin

• Aineistojen vinkkaamiseen luovasti, esim. Kauniita kirjoja.

• Päiväkotiyhteistyöhön

Kontulan kirjasto, Kuva Elina K.

Monikielinen kirjasto



Kuukauden kieli

• Vuoden 2020 projekti

• Yhdessä näyttelyhyllyssä esiteltiin aineistoa 
joka kuukausi eri kielellä

• Kirjat tulivat monikielisestä kirjastosta, joka 
keräsi meille kuukausittaisen kirjalaatikon

• Monikielinen kirjasto myös järjesti 
käännösapua

• Tekstit mietittiin mahdollisimman 
monikäyttöisiksi ja jaettiin myös muiden 
käyttöön:

https://www.kirjastot.fi/monikielinen-
kirjasto/kuukauden-kieli

19.5.2022 Inari Koskimies, Kontulan kirjastoMonikielinen kirjasto

https://www.kirjastot.fi/monikielinen-kirjasto/kuukauden-kieli


Päiväkotiyhteistyö

• Päiväkodeille on yhteistyötapaamisissa 

markkinoitu sitä, että Monikielisen kirjaston 

kokoelmien ansiosta aineistoa on 

saatavissa todella monella kielellä

• On kerrottu, kuinka lapsille on tärkeää 

nähdä omankielistä kirjallisuutta vaikkei sitä 

pystyisikään itse lukemaan. Samalla 

päiväkodeissa esillä olevat omankieliset 

kirjat ovat oiva keino markkinoida 

kirjastopalveluita ja lukemisen tärkeyttä 

vanhemmille.

19.5.2022 Monikielinen kirjasto
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Goethe-institut : DRIN-projekti

19.5.2022 Monikielinen kirjasto

DIVERSITEETTI, REPRESENTAATIO, INKLUUSIO, NORMIKRIITTISYYS
DRIN – LASTENKIRJAVISIOITA

https://www.goethe.de/ins/fi/fi/kul/sup/drin.html
https://www.goethe.de/ins/fi/fi/kul/sup/drin.html


19.5.2022

Käyttäkää olemassa olevaa aineistoa
• Kaikkea esiteltyä aineistoa voi vapaasti 

käyttää oman kirjaston verkkosivuilla. 

• Olkaa yhteydessä oman alueenne 

maahanmuuttajien yhdistyksiin yms.

• Tehkää yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja 

koulujen kanssa.

• Tavoitatte vanhempia ja perheitä paremmin.

• Kertokaa meille toiveistanne

Kuva: Maite Gonzales
Monikielinen kirjasto
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Monikielisessä kirjastossa

Riitta Hämäläinen

• riitta.hamalainen@hel.fi

• p. 09-310 85402

Eeva Pilviö

• eeva.pilvio@hel.fi

• p. 09-310 85460

Kirsi Vanharanta

• kaukopalvelu@hel.fi

• p. 09-310 85432

19.5.2022 Monikielinen kirjasto

mailto:riitta.hamalainen@hel.fi
mailto:Eeva.pilvio@hel.fi
mailto:kaukopalvelu@hel.fi


19.5.2022

Ota meihin yhteyttä:

• Kirjastot.fi

• Helmet

• facebook.com/monikielinenkirjasto

• monikielinen.kirjasto@hel.fi

• Riitta Hämäläinen
riitta.hamalainen@hel.fi

p. 09-310 85402

• Eeva Pilviö 

eeva.pilvio@hel.fi

09-310 85460

• kaukopalvelu@hel.fi

p. 09-3108 5432

Kuva: Maite Gonzales
Monikielinen kirjasto

KIITOS!

http://www.kirjastot.fi/fi/monikielinen-kirjasto
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Monikielinen_kirjasto
http://www.facebook.com/monikielinenkirjasto
mailto:Monikielinen.kirjasto@hel.fi
mailto:riitta.hamalainen@hel.fi
mailto:eeva.pilvio@hel.fi
mailto:kaukopalvelu@hel.fi

