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Hankkeen tavoitteita

Maahanmuuttajien kirjastopalvelujen kehittäminen ja markkinointi. 
Yksi keskeinen tavoite on kirjaston palveluista, aineistosta ja tapahtumista tiedottamisen 
terävöittäminen (monikulttuurinen viestintä ja markkinointi). Hankkeen avulla haluamme 
lisätä kirjaston käyttöä, tunnettavuutta ja näkyvyyttä maahanmuuttajien keskuudessa.

 Henkilökunnan monikulttuurisen osaamisen kehittäminen 
maakunnallisen henkilöstökoulutuksen avulla.

 Kansainvälisyyden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun 
edistäminen. 

 Kirjastoa tarkastellaan maahanmuuttajan oman kielen ja kulttuurin 
tukijana.

 Suomen kielen opiskelun tukeminen.



Henkilöstökoulutus

• Kolme koulutustilaisuutta joiden aiheina mm.

-monikulttuurinen viestintä ja markkinointi

-monikulttuurisen kirjastotyön käytännöt ja aineistot 

-kirjasto oman kielen ja kulttuurin tukijana

-kirjasto maahanmuuttajien osaamisen, hyvinvoinnin 

ja kotoutumisen edistäjänä

-kielikahvilatoiminta

-selkokieli ja selkokirjat

Koulutuksissa on tuotu esille myös maahanmuuttajien omaa 
näkökulmaa.



Koulutukset (maakunnallisia)

1.12. 2017

• Monikulttuurisen kirjastotyön käytännöistä ja monikulttuurisesta markkinoinnista
Kielikahvilatoiminta
Kokemuksia Joensuun seutukirjaston hankkeesta ”Kohdataan kirjastossa” ja Suomen Kirjastoseuran kansainvälisyys- ja 
monikulttuurisuustyöryhmän työstä
Maahanmuuttajan näkökulma
Kirjasto oman äidinkielen ja kulttuurin tukijana/ Monikielinen kirjasto    

11.10. 2018

• Esittelyssä Kuopion Tyttöjen Talo
Kirjastopalveluja venäjänkielisille ja kaikille venäjänkielestä ja kulttuurista kiinnostuneille/
Venäjänkielinen kirjasto
Kirjallinen matka maailmalle Marikan seurassa
- Islam kaunokirjallisuudessa
- Aasia kirjallisuudessa
- Kirjallisuutta pitkin poikin maailmaa

11.12. 2018

• E-aineistot, lukemisen edistäminen ja monikieliset asiakkaat
Kirjaston monikulttuurinen kirjastotyö, esimerkkinä Entressen kirjasto
Selkokieli ja selkokirjallisuus/Selkokeskus
Esittelyssä Monikulttuurikeskus Kompassi



Käytännön toimintaa

• Esite

• Kirjanmerkki

• Kortti

• Video 

- suunniteltu ja tehdään yhteistyössä Humak-ammattikorkeakoulun ja KuoHuLab –hankkeen kanssa.

Maahanmuuttajille suunnattu video, jonka tarkoituksena on markkinoida kirjaston aineistoja ja palveluja 
selkeällä suomen kielellä. Video tulee jakoon Kirjastokaistalla. Siihen on tulossa myös sanasto. 



Käytännön toimintaa:

• Kielikahvila –toimintaa - syksy 2017 –syksy 2018

• Palvelujen esittelyä muutamien toimijoiden tiloissa

• Kirjastoon tutustumiset: ryhmävierailuja

• Erikieliset harjoittelijat kevät 2017. syksy 2018

• Teemallisia näyttelyitä, aineistolistoja verkossa

• Hablamos español –yleisötapahtuma: espanjankielinen lauantai (kielikahvila, 
satutuokio, musiikkia ja aineistoesittelyä)

• Poimintoja maailmalta –yleisötilaisuus: kirjavinkkausta aiheista muukalaisuus, 
erilaisuus, ulkopuolisuus kirjaston asiakkaille

• Erilaisuustyöpajat 1-3 -luokkalaisille ja 4-6 -luokkalaisille 



Lisää käytännön toimintaa

• Vuosikello
Monikulttuurinen vuosikello, jota voi hyödyntää 

somemarkkinoinnissa ja kirjaston aineistonostoissa

• Monikulttuurista kirjastoa etsimässä –kysely 
• https://my.surveypal.com/Monikulttuurisuuskysely- DAhpHuiFuwKzzSoC

Marraskuu 2018 eli juuri menossa
Kyselyn avulla kartoitetaan kuopiolaisten monikulttuurista työtä tekevien toimijoiden 
toiveita, ideoita, mielipiteitä kirjastosta ja sen palveluista maahanmuuttajille. 

• Siirtokokoelmat
Hankkeen aikana on pyritty tiedottamaan kohderyhmälle mahdollisuudesta saada 
kirjallisuutta omalla äidinkielellä ja hankittu asiakastoiveiden mukaisesti siirtokokoelmia 
Monikielisestä kirjastosta.

https://my.surveypal.com/Monikulttuurisuuskysely-DAhpHuiFuwKzzSoC


Oppimisprosessi tekijöille  

• Hanketta on vedetty oman työn ohessa, mutta ei suinkaan vasemmalla kädellä vaan paneutuen ja 
suurella sydämellä. 

• Välillä on ollut tiukkaa, kun on joutunut osallistumaan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä välillä 
heittäytymään tuntemattomaan, mutta tekijätkin ovat itse oppineet paljon.

• Neljä teemaa 

Hankkeen aikana tavoitteiden siivittäminä kulminoituivat seuraavat teemat, joita on hyvä viedä  

eteenpäin:

• Kirjasto (maahanmuuttajan) oman äidinkielen ja kulttuurin tukijana

• Kirjasto suomen kielen oppimisen tukijana

• Kansainvälisyyden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen

• Monikulttuurinen viestintä ja markkinointi



Monikulttuurisuus kirjastoissa on muutakin 
kuin maahanmuuttajien kirjastopalvelut

”Monikulttuurisuus ja erilaisuuden kunnioittaminen

osaksi kirjaston arkea ”

”Tukena, yhdessä, yhteisöllisesti”


