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Monikielinen kirjasto kutsuu yhteisiin 
lukuhetkiin 
Lasten ja nuorten lukuharrastukseen kannustamiseen on kiinnitetty huomiota eri tahoilla. Jo 
varhain aloitettu yhdessä lukeminen on tärkeää. Lukeminen on mukavaa aikuisen ja lapsen vä-
listä yhdessäoloa mutta se myös kehittää lapsen kieltä ja puhetta, kuuntelun ja keskittymisen 
taitoa sekä sanavarastoa. Kun luet lapselle ääneen voit tukea hänen kotikielen taitoaan.

Juuri päättyneessä Satukaravaani-hankkeessa ke-
hitettiin kirjastojen, varhaiskasvatuksen ja kou-
lun yhteistyötä tukevaa toimintamallia, jonka 
tarkoituksena on tukea lapsen varhaista kielellis-
tä kehitystä. Hankkeessa tuotetut materiaalit ovat 
nyt kaikkien saatavilla Kirjastot.fi-verkkopalve-
luissa (kirjastot.fi/satukaravaani). Lukemisen ja 
leikin merkityksestä kertovat oppaat löytyvät si-
vuilta albanian, arabian, somalin, kurdin soranin 
ja vietnamin lisäksi englanniksi ja suomeksi. Li-

säksi sivuilta löytyy teemaan liittyviä asiantunti-
ja-artikkeleita sekä videointi satutuokiosta, jossa 
kirjaston työntekijät lukevat suomeksi ja arabiak-
si Katri Tapolan kirjoittaman ja Sanna Pelliccio-
nin kuvittaman kirjan Pieni prinsessasatu. 

Leikkisästi tarinoimaan kannustavan Moni-
kielisen satudiplomin lastenkirjalistassa kerro-
taan, millä kielillä kutakin kirjaa on saatavilla. 
Lapsiryhmä voi valita kirjan, jota sitten luetaan 
samaan aikaan kunkin äidinkielellä. Perheis-

http://kirjasto.one/lukudiplomi/index.php?dipl=78
http://kirjasto.one/lukudiplomi/index.php?dipl=78


30  KIELIKUKKO 2/2019

sä voidaan kertoa samaan aikaan samaa tarinaa 
kunkin omalla kielellä. Lukudiplomit löytyvät 
Helmet-verkkokirjaston lastensivuilta. 

Kirjasta saatavilla olevat eri kieliversiot on satu-
diplomissa mainittu suluissa kunkin kirjan esit-
telyssä. Tietyn kielistä kirjaa pääsee hakemaan 
Tarkista saatavuus -linkin kautta. Linkki vie ha-
kutulokseen, joka näyttää kirjan kaikki eri kielil-
lä julkaistut Helmet-kirjastoissa saatavilla olevat 
painokset. Hakutulosta voi rajata vasemmanpuo-
leisista valikoista esimerkiksi tiettyyn kieleen. 
Äänikirja on saatavissa niillä kielillä, joiden koh-
dalla on * (tähti).

Satudiplomin kirjavinkit on koottu kuuteen ryh-
mään: klassikkosadut, satuja pienemmille, satuja 
isommille, kuvakirjat, kuvakirjoja vähän isom-
mille ja runokirjat. Eniten käännöksiä eri kielil-
le löytyy lasten suosikeista: Peppi Pitkätossusta, 
Muumeista, Heinähatusta ja Vilttitossusta, Tatus-
ta ja Patusta …

Monikielisellä kirjastolla on lasten ja nuorten 
kirjoja yli 80 eri kielellä. Kaikkea Monikielisen 
kirjaston aineistoa voi hakea Helmet-verkkokir-
jastosta www.helmet.fi. Rajaa hakusi esimerkiksi 
kielen mukaan näin: 

• valitse ”Tarkennettu haku” 

• kirjoita hakusanaksi tähti (*)

• etsi kielivalikosta haluamasi kieli, esim. alba-
nia

• valitse sijainniksi Pasila tai Pasila lapset

• paina: Hae

Monikielinen kirjasto on aloittanut lastenkirjo-
jen vinkkaussarjan, jossa on jo ilmestynyt ara-
biankielisten ja somalinkielisten kuvakirjojen 
vinkkaukset. Vinkit löytyvät Monikielisen kirjas-
ton sivulta Helmet-verkkokirjastosta.

Monikielisen kirjaston kokoelma on Helsingissä 
Pasilan kirjastossa. Jos lähikirjastossa ei ole kir-
joja omalla kielellä, niitä voi pyytää tilaamaan 
Monikielisestä kirjastosta. Siirtokokoelman tilaa-
minen on asiakkaalle maksutonta. Monikielinen 
kirjasto saa toimintaansa vuosittaisen avustuksen 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ja muistatte-
han, että venäjänkielinen kirjasto palvelee valta-
kunnallisesti venäjää puhuvia lapsia ja perheitä 
samalla periaatteella. 

https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palve-
lut/Monikielinen_kirjasto
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https://www.helmet.fi/fi-FI/Lapset

https://www.kirjastot.fi/satukaravaani
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