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Motoksi tälle kehittämistyölle sopii lainaus ”Kirjasto 
kaikille –projektin” suojelijan Jenni Haukion tekstistä:

”Jokainen kirjojen ystävä voi kuvitella, millainen elämä olisi ollut ilman kirjallisuutta

– jos ei olisi ollut mahdollisuutta kokea sanan, tarinan ja tiedon upeaa maailmaa. 

Kirjallisuus on osa kulttuurista pääomaamme, uusien mahdollisuuksien ja elämysten 

ovi, jonka tulee olla yhtäläisesti auki jokaiselle. Kirjasto kuuluu kaikille – siksi kirjan 

monimuotoistumisen kuten äänikirjojen lainattavuuden tukeminen on ensiarvoisen 

tärkeää.” ( Kirjasto kaikille, loppuraportti, 2016)
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TIIVISTELMÄ

Celia toteutti vuosina 2013-2015 yhteistyössä 34 yleisen kirjaston

kanssa Kirjasto kaikille –projektin. Muita yhteistyökumppaneita 

olivat Aluehallintovirastojen kirjastotoimentarkastajat, OKM, 

Erilasten oppijoiden liitto, Kulttuuria kaikille ry., 

Näkövammaisten keskusliitto, Turun ammattikorkeakoulu, Selkokeskus

ja Suomen kirjastoseura. Projektissa rakennettiin malli Celian 

tuottamien äänikirjojen lainaamiseksi yleisten kirjastojen kautta.

Rakentamisvaiheen jälkeen projektissa toteutettiin mallin 

käyttöönotto. Tavoitteena oli lukemisesteisten asiakkaiden 

tavoittaminen entistä paremmin. 

Kehittämistehtäväni on ollut ottaa Celia-palvelu käyttöön 

Toenperän kirjastossa, perehdyttää henkilökuntaa ja tehdä palvelua

tunnetuksi asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Työ on saatu 

hyvään alkuun ja palvelu on ollut todella tärkeä sitä käyttäville 

asiakkaille. 

Avainsanat:

Celia, kehittämistyö, kirjastopalvelut, lukuesteiset
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KÄSITTEET

Celia (aiemmin Celia-kirjasto) = saavutettavan kirjallisuuden ja 

julkaisemisen asiantuntijakeskus.

Celian äänikirjapalvelu = Celian äänikirjojen lainaamisesta ja 

kuuntelusta verkon kautta käytetään ilmaisua 

Äänikirjapalvelun käyttäjä (aiemmin Vera-asiakas) = Celian 

äänikirjapalvelua verkon kautta käyttävä asiakas

Levyasiakas = Celian cd-äänikirjoja (aiemmin daisy-äänikirja) 

lainaava asiakas

1. JOHDANTO

Toenperän kirjasto on Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien 

yhteinen kirjasto Etelä-Savossa. Toenperä palvelee kolmessa 

kivijalkakirjastossa ja pyörien päällä kirjastoauto Jasso 

Toenperässä. Vuoden 2016 alusta Toenperän kirjasto liittyi osaksi 

Etelä-Savolaista Lumme-kirjastoverkkoa. 

Toenperä  aloitti  Celian palveluja lukuesteisille asiakkaille 

välittävänä kirjastona lukutaidon päivänä 8.9.2015. Palvelun 

aloittaminen ajoitettiin Celian valtakunnallisen Kirjasto kaikille

–kampanjan aikaan, jolloin Celia tiedotti lukuesteisten 

kirjastopalveluista laajalti eri medioissa. 

Tämän kehittämistyön tavoitteena oli tehdä palvelu tutuksi 

Toenperän kirjaston henkilökunnalle, yhteistyötahoille ja siitä 

hyötyville asiakkaille. Jokaisessa kirjastopisteessä on Celia-

palveluista vastaava yhteyshenkilö, kirjastoilla on yhteiset 
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toimintatavat ja tieto palvelun saatavuudesta on tiedossa eri 

yhteistyötahoilla ja kirjaston verkkosivuilla. Jokaisessa 

kirjastossa on saatavana tietoa palvelusta myös kirjallisena.

2. TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTON KERÄÄMINEN

Tässä työssä on käytetty toiminnallisen tutkimuksen menetelmiä. 

Toimintatutkimusta ohjaa käytännöllinen intressi: halutaan tietää,

miten asiat voisi tehdä paremmin. Toimintatutkimuksen avulla 

pyritään löytämään tietoa, joka palvelee käytänteiden 

kehittämistä. Tämän tiedon löytämiseksi voidaan käyttää erilaisia 

tutkimusmenetelmiä. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2006)

Tutkimuksen aineisto on kerätty Celian verkkosivuilta, Celian 

koulutusaineistosta sekä haastattelemalla Celia-asiakkaita 

asiakkuuden alussa ja uudelleen asiakkuuden jatkuttua 3 - 6 

kuukautta. Alkuhaastattelut tapahtuivat kasvokkain kirjastossa ja 

jatkohaastattelut joko kirjastossa tai sähköpostin välityksellä. 

Osa aineistosta on kerätty erilaisissa info- ja 

perehdyttämistilaisuuksissa kouluilla, yhdistysten ja 

vertaisryhmien kokoontumisissa ja kirjaston henkilökunnan 

koulutus- ja perehdyttämistilaisuuksissa. Vapaamuotoista 

keskustelua palvelun kehittämisestä käydään jatkuvasti niin Celia-

asiakkaiden kuin heidän parissaan työskentelevien henkilöiden mm. 

opettajien kanssa ja tietenkin oman henkilökunnan kanssa.

Kehittämistyössä on ajoittain ollut ongelmana se, että Celiassa on

ollut samaan aikaan meneillään oma kehittämisprosessi ja monet 

asiat ovat ehtineet muuttua syyskuun 2015 jälkeen, mm. Pratsam 

reader –ohjelma otettiin käyttöön, Celia-kirjasto muuttui 

Celiaksi, Vera-asiakkuus äänikirjapalvelun käyttäjäksi ja Daisy-

äänikirja cd-äänikirjaksi. Lisäksi on otettu käyttöön 

kouluttajatili. Myös Celian internet-sivustoa uusitaan koko ajan.
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3.TAUSTAA

Celia-palvelun käyttö on maksutonta eikä sen aloittamiseen vaadita

lääkärintodistusta. Asiakkaan oma ilmoitus lukuesteestä riittää.

Asiakas saa itse päättää liittyykö levyasiakkaaksi vai 

äänikirjapalvelun käyttäjäksi tai käyttääkö molempia 

palvelumuotoja.

Syitä lukemisesteeseen on monenlaisia, eikä kattavaa listaa voi 

antaa. Tässä on joitakin esimerkkejä yleisimmistä syistä, joiden 

vuoksi lukeminen on vaikeaa:

 lukuvaikeus (lukihäiriö)

 oppimisvaikeus

 näkövamma

 heikentynyt näkö (esim. ikäihmisillä)

 kehitysvammaisuus

 cp-vamma

 reuma

 ms-tauti

 lihastaudit

 heikentynyt lihaskunto

 afasia

 keskittymishäiriöt

 hahmotushäiriöt
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 muistihäiriöt

Celian palvelut on lain perusteella rajattu ainoastaan 

lukemisesteisille henkilöille. Pelkästään heikko suomen tai 

ruotsin kielen taito ei oikeuta Celian palvelujen käyttöön, vaan 

henkilöllä täytyy olla vammasta tai sairaudesta tai niihin 

rinnastettavasta syystä johtuva vaikeus lukea tekstiä. 

Maahanmuuttajat eivät kuulu palvelun piiriin, ellei heillä ole 

jotain edellä mainituista lukemisesteistä. (Celian 

äänikirjapalvelut kirjastossa, 2016)

4. KIRJASTO KAIKILLE -PROJEKTI

Kirjasto kaikille -projekti syvensi Celian ja yleisten kirjastojen

yhteistyötä. Projekti käynnistyi lokakuussa 2013 ja päättyi 

marraskuussa 2015. Tavoitteena on palvella lukemisesteisiä 

asiakkaita aikaisempaa paremmin. Projektin puitteissa uutta 

äänikirjapalvelua lukemisesteisille on kehitetty 

pilottikirjastoissa ympäri Suomen ja palvelu on avattu asiakkaille

syksyllä 2014. Celian kanssa yhteistyössä olevat yleiset kirjastot

ohjataan ottamaan käyttöön projektissa kehitettyjä toimintatapoja.

Eri arvioiden mukaan Suomessa koko lukemisesteisten ryhmään kuuluu

5 % väestöstä eli n. 250 000 henkilöä. Tämä sisältää eri tavoin 

lukemisesteiset: näkövammaiset, ikääntyneet heikkonäköiset, 

henkilöt, joilla on lukuvaikeuksia ja eri sairauksien vuoksi 

lukemisesteiset. 

Isomman joukon tavoittamiseen tarvitaan yleisten kirjastojen 

verkkoa. Kirjastot ovat Celialle tuttu kumppani, nyt oli aika 

viedä yhteistyö uudelle tasolle. Projektissa sisältöinä ovat 

Celian tuottamat äänikirjat (kauno- ja tietokirjallisuus, 

oppikirjamateriaalit on rajattu pois). Pääkohderyhmät ovat 

ikääntyneet heikkonäköiset sekä lapset ja nuoret, joilla on 
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lukivaikeuksia. Projekti toteutettiin vuosina 2013–2015.

Projektin tavoitteena oli:

Valtakunnallisesti toimivien mallien kehittäminen Celian 

aineistojen lainaukseen yleisten kirjastojen kautta. Kirjastojen 

henkilöstön asiantuntemuksen parantaminen koskien lukemisesteisiä 

kohderyhmiä ja Celian aineistoja. Celian laajempana tavoitteena 

oli tiivistää yhteistyötä yleisten kirjastojen kanssa ja tehdä 

äänikirjoja tunnetuksi sekä kirjastojen henkilökunnan, että 

asiakkaiden keskuudessa - ja löytää kirjastoihin uusia asiakkaita,

jotka vierastavat tavallisten painettujen kirjojen lukemista.

Kampanjan aloituksen aikoihin Celia julkaisi äänikirjojen 

kuuntelusovelluksen tableteille ja kännyköille. Pratsam Reader 

-sovelluksella voi kuunnella kätevästi ja helposti kaikkia Celian 

äänikirjoja iPadilla, iPhonella ja Android-käyttöjärjestelmän 

laitteilla, esim. Samsungin tableteilla. Sovellus ja sen käyttö 

ovat asiakkaille täysin maksuttomia. Sovelluksen käyttöön 

tarvitaan tunnukset, jotka saa kirjastosta. Paikallinen palvelu 

parantaa merkittävästi äänikirjojen saatavuutta ja 

lukemisesteisten tiedonsaantia. 

Yhteistyökumppaneiden eli yleisten kirjastojen 

näkökulmasta tavoitteena on tuoda uusia asiakasryhmiä, 

lisää saavutettavaa aineistoa ja lisää lainoja 

kirjastoille. (Celia, Kirjasto kaikille –projekti. Loppuraportti, 

2016)

5. KEHITTÄMISTYÖ JA CELIA-PALVELUT TOENPERÄN 
KIRJASTOSSA

Aloitimme palvelun Toenperän kirjastossa, koska halusimme parantaa

lukuesteisten asiakkaidemme tasa-arvoista kirjastopalveluiden 
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saatavuutta. Toenperän kirjastoon on hankittu Celia-asiakkaiden 

käyttöön lainattava kokoelma cd-äänikirjoja, jotka on tallennettu 

mp3-levyille. Tällä hetkellä kokoelmassa on 200 äänikirjaa ja 

uusia on tilattu 50 kpl. CD-äänikirjoja lainaavat asiakkaat ovat 

levyasiakkaita. Sen lisäksi kirjastolla on tunnukset lukuesteisten

asiakkaiden liittämiseen Celian äänikirjapalvelun käyttäjiksi. He 

kuuntelevat äänikirjoja suoratoistona verkon kautta. 

Palvelun tunnetuksi tekeminen edellyttää yhteistyötä eri tahojen 

kanssa (mm. koulut, terveydenhoito- ja vanhuspalvelut sekä 

vammaisjärjestöt ja yhdistykset). Samoin se vaatii kirjaston 

henkilökunnan ja asiakkaiden perehdyttämistä. Kouluissa ja 

terveydenhuollossa on tarvittava asiantuntemus mm. lukuvaikeuksien

tunnistamiseen ja sieltä voidaan ohjata asiakkaita hakemaan Celia-

palvelua kirjastoon. Tämä edellyttää sitä, että yhteistyötahoilla 

on riittävät ja ajantasaiset tiedot kirjaston tarjoamasta Celia-

palvelusta.

Jos äänikirjan kuuntelu todetaan oppilaalle toimivaksi tavaksi 

oppia, koulun kannattaa tilata myös maksullisia äänioppikirjoja. 

Juvan yläkoululla on ollut Celian äänioppikirjoja käytössä jo 

viiden vuoden ajan ja kokemukset niistä ovat olleet hyviä 

erityisesti reaaliaineissa. 

Opettajilla on mahdollista hankkia ns. kouluttajatili Celian 

verkkopalveluihin. Kouluttajatunnuksilla voi itse tutustua 

palveluun ja opettaa niiden käyttöä myös oppilaille tai muulle 

henkilökunnalle. Jos koulussa halutaan kuunnella 

kirjoja erityisopetuksen pienryhmässä, koulun voi ilmoittaa Celian

yhteisöasiakkaaksi. Ilmoittautuminen tapahtuu verkkolomakkeella 

Celian internetsivulla. Myös koulukirjasto voi liittyä 

yhteisöasiakkaaksi. 

Kehittämistyön tavoitteena oli tehdä palvelu tutuksi Toenperän 

kirjaston henkilökunnalle, yhteistyötahoille ja siitä hyötyville 
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asiakkaille. Jokaisessa kirjastopisteessä on Celia-palveluista 

vastaava yhteyshenkilö, kirjastoilla on yhteiset toimintatavat ja 

tieto palvelun saatavuudesta on tiedossa eri yhteistyötahoilla ja 

kirjaston verkkosivuilla. Jokaisessa kirjastossa on saatavana 

tietoa palvelusta myös kirjallisena. Asiakkaille järjestetään 

info-tilaisuuksia kirjastoissa, kouluilla ja pyydettäessä myös 

esim. yhdistysten ja vertaisryhmien omissa kokoontumisissa.

Jokaisessa Toenperän kivijalkakirjastossa on lainattavien cd-

äänikirjojen kokoelma ja henkilökunta osaa ohjata asiakkaita 

aineiston käytössä. Henkilökunta osaa rekisteröidä 

äänikirjapalvelun käyttäjiä ja opastaa heitä käyttämään Celian 

äänikirjoja verkon kautta. Perehdyttämisessä ja tiedottamisessa 

hyödynnetään Celian ohje- ja esitemateriaalia. Niitä ovat:

- Celia-yhteistyön käsikirja kirjastoille ja 

korkeakoulukirjastoille 

- Ohje asiakkaan tietojen käsittelyyn kirjastossa ja 

toimintamalli äänikirjapalvelun käynnistämiseksi

- Esitteet kirjastojen jaettavaksi: A4-flyerit, A3-julisteet ja

infograafi 

- Kampanjaesitteet kirjastoille ja yhteistyökumppaneille: 

flyerit ja A2-julisteet

Sähköinen viestintä

- uutiskirjeet kaikille kirjastoille kuukausittain

- uutiskirjeet yhteistyökumppaneille x 2

- kirjastojen FB-ryhmä, (Celian internetsivut, 2016)

Toenperän kirjaston henkilökuntaa perehdytettiin Celian käyttöön 

koulutustilaisuudessa syyskuussa 2015. Sen jälkeen henkilökunta on

tutustunut Celia-koulutusaineistoon (Celian internet-sivut, 2016) 

ja heitä on perehdytetty palvelussa tapahtuneisiin uudistuksiin.
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Syksyllä 2015 Celia-infoa jaettiin opettajille ja oppilaille 

kaikilla Rantasalmen ja Joroisten kouluilla. Joroisten kirkonkylän

ala-koulun, yläkoulun sekä lukion erityisopettajia, äidinkielen 

opettajia sekä muutamia aineopettajia perehdytettiin Celia-

kirjaston käyttöön lokakuussa 2015. Juvan yläkoulun opettajille 

pidettiin info Celia-palveluista huhtikuussa 2016.

Juvan kehitysvammayhdistyksen kevätkokouksessa helmikuussa 2016 

pidettiin info Celia-palveluista (mukana kehitysvammaisia, heidän 

omaisiaan ja tukiyhdistyksen jäseniä). Vastaava info oli myös 

asperger-, adhd- ja autismi- vertaisryhmän tapaamisessa 

huhtikuussa 2016.

Celian äänikirjapalvelun käyttäjät haastateltiin asiakkuuden 

alkaessa. Äänikirjapalvelun käyttäjiä haastateltiin 

henkilökohtaisesti / sähköpostikyselyllä uudelleen keväällä 2016 

käyttökokemusten keräämiseksi. Myös Celia-infoihin syksyllä 2015 

osallistuneille opettajille tehtiin sähköpostikysely palvelun 

käytöstä keväällä 2016. 

Kirjaston internet-sivulla on linkitys Celian internetsivuille ja 

palvelusta mainitaan myös erityisoppijoiden palveluiden 

esittelyssä Toenperän internet-sivuilla.

Celian äänikirjapalvelun käyttäjiä on Toenperällä rekisteröity 

ajalla syyskuu 2015 – toukokuu 2016 yhteensä   n. 20. 

Äänikirjapalvelun käyttäjien suurimman ryhmän muodostavat 

lukihäiriöiset nuoret ja nuoret aikuiset. Levyasiakkaat ovat 

kaikki iäkkäitä, heillä on huono näkö tai jokin neurologinen 

sairaus. Levyasiakkaita on myös n. 20. Kirjasto rekisteröi 

Celianet-verkkopalvelun rekisteröintinäkymässä äänikirjapalvelun 

käyttäjiksi asiakkaat, joilla on käytössään verkkoyhteys ja 

tabletti, tietokone tai älypuhelin kirjojen lainaamista ja 

kuuntelua varten. Pelkästään cd-levyjä kuuntelevia asiakkaita ei 

rekisteröidä Celian äänikirjapalveluun.
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CD-äänikirjoja voi kuunnella esim. mp3-tiedostoja toistavalla cd-

soittimella. CD-äänikirjoja lainaavat asiakkaat voivat myös saada 

Daisy-soittimen lainaksi kuuntelua varten. Daisy-soitinten 

lainausta hoitaa Näkövammaisten liiton Daisy-soitinpalvelu, josta 

soitinta anotaan erillisellä hakulomakkeella. Celia ei tarjoa 

laitetta kirjojen kuunteluun. Soittimen saamiseen tarvitaan 

terveydenhuollon todistus lukuesteestä. Tarvittaessa kirjasto voi 

auttaa asiakasta hakemuksen tekemisessä ja opettaa laitteen 

käytössä.

Kirjasto tiedottaa Celian äänikirjoista esim. jakamalla esitteitä 

ja kertomalla palvelusta eri tapahtumissa. Celia tarjoaa 

tiedotuksen tueksi mm. kuvia ja lomakepohjia, jotka löytyvät 

Celian verkkosivuilta. Lisäksi kirjasto voi tilata Celiasta 

maksuttomia esitteitä. (Celian internet-sivut, 2016)

Kirjasto tiedottaa Celian äänikirjoista niille laitoksille ja 

yhdistyksille, joiden asiakkaat ovat oikeutettuja Celian 

äänikirjojen käyttöön. Esimerkiksi koulujen ja kirjaston 

yhteistyön kautta koululaiset saavat kuulla Celian palveluista 

kirjastonkäytön opetuksessa tai kirjavinkkauksissa, joissa 

kerrotaan mahdollisuudesta lukea samoja kirjoja Celian 

äänikirjoina. Kirjaston sidosryhmiä, joita Celian äänikirjat 

todennäköisesti kiinnostavat, ovat esim. koulut, palvelutalot, 

vammaisjärjestöt ja eri yhdistykset.

6.ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA CELIA-PALVELUSTA 

Keväällä 2016 olemme keränneet Celia-asiakkailta kokemuksia Celian

käytöstä haastattelemalla heitä ja osalle kysely on lähetetty 

sähköpostitse. Seuraavassa on esimerkkejä asiakkaiden 

käyttökokemuksista.  Kaikkien asiakkaiden nimet ja tarkat iät on 
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muutettu tietosuojan takaamiseksi. Toenperän asiakkuuskirjastoa ei

myöskään mainita.

 
Kalle 50 v., mies (kehitysvamma)

Äänikirjapalvelun käyttäjä.  Asiakkaalla oma kannettava tietokone,

jota käyttää kuunteluun.  Loimme hänelle Vera-tunnukset ja 

lainasimme yhdessä hänelle kirjoja Celiasta. Kuunneltuaan kirjat, 

hän palasi kirjastoon ja etsimme hänelle uusia kirjoja 

kuunneltavaksi. Vähitellen hän on oppinut myös käyttämään Celian 

hakutoimintoja ja opettelee myös itse lainaamaan.

Kalle on erittäin tyytyväinen Celia-palveluun. Hän kertoo, että 

kun hänellä on niin paljon vapaa-aikaa, kirjojen kuuntelu tuo 

sisältöä elämään.  Hän kuuntelee kotimaista kaunokirjallisuutta ja

viime kerralla löysimme Celiasta myös kirjan, jonka hän on saanut 

joskus kirjamuotoisena lahjaksi.  Juttelemme aina myös kirjoista, 

joita hän on kuunnellut.

Matti,  33 v  (lukihäiriö)

Äänikirjapalvelun käyttäjä. Matti oli lukenut lehdestä jutun 

Celiasta ja ottanut selvää miten päästä Celian asiakkaaksi. Koska 

palvelua ei ollut tarjolla oman paikkakunnan kirjastossa, hän 

soitti meille ja tuli hakemaan Celia-asiakkuutta heti seuraavana 

päivänä. Matti oli käynyt peruskoulun, mutta lukivaikeuden vuoksi 

jatko-opinnot olivat jääneet.  Lapsena ja kouluiässä vanhemmat 

olivat lukeneet hänelle aina paljon ja kiinnostus kirjoihin oli 

syntynyt sitä kautta. Asiakkuutta hakiessa Matilla oli tähtäimessä

jatko-opinnot.

Nyt Matti on käyttänyt Celiaa Vera-asiakkaana 8 kuukautta ja on 

ollut erittäin tyytyväinen.  Hän on kuunnellut pääasiassa 

tietokirjoja, (esim. anatomia &fysiologia, elämänkertoja, 
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markkinointia, psykologiaa & filosofiaa sekä yrityksen 

perustamiseen liittyvää kirjallisuutta.) Myös ammattikorkeakoulun 

pääsykoekirjoja on löytynyt Celiasta. Matti kuuntelee kirjoja 

tietokoneella ja kännykällä.

Jussi, 28 v. (näkövamma)

Äänikirjapalvelun käyttäjä. Myös Jussi hakeutui Toenperän kautta 

Celia-asiakkaaksi, koska palvelua ei ollut tarjolla omalla 

paikkakunnalla. Jussi oli löytänyt tiedon Celiasta yliopiston 

pääsykoeinfosta. Hän aikoo hankkia Celian kautta 

oikeustieteellisen pääsykoekirjoja ja myöhemmin opiskeluun 

liittyvää kirjallisuutta.

Laura, 40 v (neurologinen sairaus)

Äänikirjapalvelun käyttäjä. Laura on ollut aina intohimoinen 

lukija ja ahkera kirjastonkäyttäjä.  Hänen sairautensa tulee 

johtamaan siihen, että kirjojen lukeminen ei ole mahdollista ja se

on hänelle hyvin vaikeaa. Tiedon Celiasta hän sai sairaalan 

neurologiselta osastolta ja tuli heti kirjastoon hakemaan Vera-

tunnuksia. Hän pystyy edelleen lukemaan myös tavallisia kirjoja, 

mutta haluaa harjoitella Celian käyttöä tulevaisuutta ajatellen. 

Hänkin on tyytyväinen palveluun, tosin alkuvaiheessa erilaiset 

hakuominaisuudet tuntuivat hiukan sekavilta.

 

Niko ja Tomi ( 15 vuotiaita, asperger)

Äänikirjapalvelun käyttäjiä.  Niko ja Tomi ovat molemmat 

peruskoulun yläluokan erityisluokalla, eikä lukeminen kiinnosta. 

Tunnukset heille tehtiin huhtikuussa 2016. Molempien äidit ovat 

sitoutuneet opettelemaan käytön ja yrittävät motivoida poikia 

kuuntelemaan kirjoja Celian kautta. Koulussa heillä on jo käytössä

Celian äänioppikirjoja.

Liisa (60 v. lukihäiriö ja heikko näkö)
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Levyasiakas syksystä 2015 alkaen. Liisa on ollut ahkera 

äänikirjojen lainaaja jo vuosia ja liittyi Celia-asiakkaaksi heti 

kun se oli mahdollista. Myös äänikirjapalvelua verkon kautta 

kokeiltiin, mutta se oli Liisan mielestä liian hankalaa. 

Levyasiakkuuteen hän on todella tyytyväinen ja on kuunnellut lähes

kaikki cd-äänikirjat kokoelmastamme. Hän myös tekee paljon 

hankintatoivomuksia. Toivelistalla on usein kirjoja, joita hän on 

joskus nuorempana lukenut, mm. Mauri Sariola, Ester Erhomaa, Lempi

Pursiainen jne. 

Toini (n. 80 vuotta, heikentynyt näkö)

Kirjaston levyasiakas noin puoli vuotta. Toini on ollut jo 

muutaman vuoden Celian asiakas ja hänellä on kotona Daisy-soitin. 

Hänelle tulee kuukausittain äänikirjalähetys Celiasta. Niiden 

lisäksi hän käy lainaamassa äänikirjoja myös kirjastosta.

Kaikki cd-äänikirjoja lainaavat asiakkaamme ovat iältään yli 60-

vuotiaita. Suurin syy Celia-asiakkuuteen on heikentynyt näkö, 

lukivaikeudet ja neurologiset sairaudet (esim. Parkinsonin tauti) 

ja muutamilla asiakkailla syy on korkea ikä (yli 80 v), koska 

eivät enää jaksa lukea tavallista kirjaa.

Toenperän kirjastoon on hakeutunut muutama Celia-asiakas 

naapurikunnista, koska oma kirjasto ei tarjoa palvelua. Yksi 

asiakas asuu Keski-Euroopassa ja on paikkakunnalla kesäasukkaana.

Asiakkuudet jakautuvat niin, että lapset ja nuoret liittyvät 

äänikirjapalvelun käyttäjiksi ja kuuntelevat kirjoja puhelimen tai

tietokoneen välityksellä. Vanhemmat asiakkaat ovat levyasiakkaita 

ja kuuntelevat mieluummin kirjat cd-äänikirjoina. Kouluille on 

tehty omat Celia-tunnukset, joilla he voivat hankkia 

äänioppikirjoja Celiasta. Opettajia on ohjeistettu myös ohjaamaan 

lukuesteisiä oppilaita kirjastoon hakemaan Celia-asiakkuutta. 
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7.JATKOTOIMENPITEET

Tekeillä on paperiesite lukuesteisten palveluista Toenperän 

kirjastossa. Esitteitä jaetaan kirjastossa ja eri hallintokuntien 

infopisteisiin. Sitä toimitetaan myös yhteistyötahoille edelleen 

jaettavaksi.

Lukuesteisten palveluista tiedot paremmin esille kirjaston 

internetsivulle ja tiedottamista jatketaan myös kirjaston 

Facebook-sivulla. Info-tilaisuuksia jatketaan laitoksissa, mm. 

vanhusten palvelukodeissa ja vanhustyöntekijöille. Lainattavaa cd-

äänikirjakokoelmaa kartutetaan ja kehitetään levyasiakkaiden 

toiveita kuunnellen.

Syksyn koulukierroksella tehdään uusi infokierros opettajille (mm.

kouluttajatilin avaaminen) ja oppilaille jaetaan tietoa 

kirjavinkkauksen yhteydessä ja henkilökunnan perehdyttäminen 

jatkuu.

Kirjastossamme siirryttiin KOHA-kirjastojärjestelmään vuoden 2016 

alussa. Se on teettänyt runsaasti lisätyötä jo ennen vuoden 

vaihdetta ja erityisesti kevään 2016 aikana. Sen vuoksi Celia-

infot vanhusten palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa ovat vielä 

tekemättä. 

Kehittämistyötä tehdessäni olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että 

Celia-palvelujen tuominen yleisiin kirjastoihin on ollut todella 

merkittävä asia. Kirjastoilla on mahdollisuus tarjota laadukasta 

kirjastopalvelua myös kaikille lukuesteisille asiakkailleen. 

Celia-asiakkaillemme on todella iso asia ”kuuntelemalla 

lukeminen”. Se avaa ovia opiskeluun ja se avaa ovia kirjallisuuden

maailmaan niille, joille se on painetussa muodossa ollut vaikeaa 

tai mahdotonta. 

Kirjastoissa kautta Suomen on jos jonkinlaista näyttävää projektia

ja hanketta. Niihin käytetään paljon taloudellisia ja 

henkilöstöresursseja.  En väitä, että nämä projektit olisivat 
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turhia. Mutta kysyn, toteutuuko kaikissa kirjastoissa tasa-

arvoinen tiedonsaanti ja lukuelämyksistä nauttiminen myös 

lukuesteisten lasten, aikuisten ja vanhusten osalta? Vai olemmeko 

ulkoistaneet heidät pois palvelujemme piiristä? 
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