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Ohjelmassa

• Mikä on siirtokokoelma, miten se eroaa 

kaukolainoista?

• Maksaako sen tilaus, miten kirjat voi valita?

• Onko aineistoa meidän kunnan vierailla 

kielillä?

• Miksi teoksia haetaan Helmetistä ja miten?

• Kysy sinua pohdituttavista asioista ja ehdota 

parannuksia!
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Mikä on siirtokokoelma, miten se eroaa 

kaukolainoista?

• Siirtokokoelma voi olla pieni tai suuri, suurimmat sisältävät 

satoja eri kielten kirjoja ja pienimmät vain muutamia kirjoja.

• Siirtokokoelmien laina-aika 4 kuukautta, jonka jälkeen 

kokoelman voi palauttaa, uusia tai pyytää uuden 

kokoelman. Pidemmät laina-ajat ovat myös mahdollisia.

• Kokoelmissa on >28 000 nimekettä Pasilan kirjastossa.

• Siirtokokoelma on Monikielisen kirjaston henkilökunnan kokoama aineistopaketti, 

asiakkaan toiveiden mukaan ja se lähetetään asiakkaan lähikirjastoon.

• Monikielisen kirjaston kokoelmissa EI ole aineistoa pohjoismaisilla kielillä (sis. mm. 

romani ja saame) eikä näillä kielillä: englanti, saksa, ranska, italia, espanja, viro ja 

venäjä.

• Venäjänkielistä väestöä palvelee Venäjänkielinen kirjasto.
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Siirtokokoelmien lainausmäärät jatkavat kasvua*  
(status 31.12.2020)

15.2.2020

11682 11851
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Monikielisen kirjaston siirtolainat*
Multilingual Library interlibrary loans*

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lähde: Helsingin kaupunginkirjasto, Tilastot, 2011-2020

* sis. uusinnat/incl. renewals

Top 3 kieltä kpl

Arabia 2600

Turkki 1191

Persia/farsi 902
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Maksaako siirtokokoelmien 

tilaaminen?
• Siirtokokoelmat ovat maksutonta palvelua, lukuun 

ottamatta siirtokokoelma palautuksista johtuvia 

postikuluja.

• Yksittäiset kaukolainat: jokaisen kunnan 

päätettävissä on, peritäänkö yksittäisistä 

kaukolainoista maksu.

• Eli on oikeus periä maksu, mutta ei velvollisuus.

Kuva: Maite Gonzales
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Onko aineistoa meidän kunnan vierailla 

kielillä?

• Monikielisen kirjaston suurimmat kokoelmat ovat 

näillä kielillä: arabia, somali, kiina, persia (sis. 

darin), kurdi (sis. soranin ja kurmanjin), turkki, 

japani, thai, vietnam ja puola.

• Kaikkiaan n. 80 eri kielellä aineistoja lapsille, 

nuorille ja aikuisille

• Kaiken muotoista aineistoa: kirjoja, äänikirjoja, e-

kirjoja, muutamia elokuvia (dvd) musiikkiäänitteitä 

(cd), aikakauslehtiä, lautapelejä (arabia, somali).

• Aineistoja voi tilata omaan lähikirjastoon 

kaikkialle Suomessa.

• Monikielisen kirjaston toiminnan rahoittaa OKM.

16.2.2021
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Miten kirjat voi valita?
• Siirtokokoelmapyynnöt sähköpostitse

• kaukopalvelu@hel.fi tai 

• monikielinen.kirjasto@hel.fi

• puh. 09-310 85 432.

• Voi esittää yksilöityjä toiveita aineistosta tai yleisesti 

esim. eri kielten toiveita.

• Kokoelmaa voi selata Helmet-tietokannassa (ohje 

tässä myöhemmin).

• Tilattaessa ei tarvitse tietää kirjojen tai tekijöiden 

nimiä mutta mitä enemmän saamme tietoa 

asiakkaan toiveista sitä parempi. Ikäryhmä (ja 

sukupuoli) ovat tärkeitä.

Kuva: Maite Gonzales

mailto:kaukopalvelu@hel.fi
mailto:monikielinen.kirajsto@hel.fi
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MITEN ASIAKAS VOI LAINATA OMAN 

KIELISTÄ AINEISTOA?
Onko kirjoja 

darin kielellä?
Hetkinen, 
tilaan niitä 

sinulle.

Kirjat ovat 
tulossa.

Tarvitset 
kirjasto-
kortin.

Saimme 
hyviä darin-

kielisiä 
kirjoja!
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Miksi teoksia haetaan Helmetistä ja miten?

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.

16.2.2021

http://www.helmet.fi/


projektit

tapahtumat 

ja näyttelyt

16.2.2021
Kuva: Helsingin kaupunginkirjasto

Monikielinen kirjasto tekee paljon muutakin: 

satutuokiot

kaksikieliset

satutunnit

vinkkilistat 

eri kielillä
Satudiplomi
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• Video löytyy puhuttuna ja 

tekstitettynä seuraavilla 

kielillä:

• suomi

• ruotsi

• englanti

• arabia

• somali

• persia/farsi.

www.kirjastokaista.fi/monikielinen-kirjasto-kirjallisuutta-sinun-kielellasi/

Monikielisen kirjaston uusi esittelyvideo

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

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
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KIITOS!



2 0 1 9Monikielinen kirjasto
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persia/farsi
kiina

somali
arabia

Kirjoja, lehtiä, 
musiikkia, 
elokuvia

>80 kielellä Lähikirjasto 
kaikkialla 
Suomessa

28 549 nidettä
60% aikuiset 
40% lapset
6 lehteä
550 CD:tä
156 eKirjaa*

>60% kokoelmasta lainassa
118 lainaajakirjastoa

21 
kielellä esite 

www.helmet.fi/monikielinenkirjasto
www.kirjastot.fi/monikielinenkirjasto
www.facebook.fi/monikielinenkirjasto
Monikielinen.kirjasto@hel.fi

4 kielellä

2700 hankintaa

n. 15 toimittajaa

*Helmet OKM16.2.2021

http://www.helmet.fi/monikielinenkirjasto
http://www.kirjastot.fi/monikielinenkirjasto
http://www.facebook.fi/monikielinenkirjasto
mailto:monikielinen.kirjasto@hel.fi
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Monikielinen kirjasto

• Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) 

tukee toimintaa

• Tarjoaa kirjastopalveluita Suomessa 

asuville vieraskielisille ihmisille

• Kokoelmissa on >28 000 nimekettä 

Pasilan kirjastossa

Kuva: Maite Gonzales
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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 
60%

Lapset / 
Kids
40%

Lähde: Helsingin kaupungin kirjasto, Monikielisen kirjaston 

kokoelma aineistotyypeittäin ja osastoittain, 31.12.2019

Kuva: Maite Gonzales



16.2.2021

Lainaaminen

• Aineistoja voi tilata omaan 

lähikirjastoon kaikkialle 

Suomessa: kaukopalvelu@hel.fi

• Siirtolainojen määrät kasvavat 

vuosittain

• Aineistoa lähetettiin 118 

kirjastoon Suomessa 53 kielellä.

Kuva: Maite Gonzales

mailto:kaukopalvelu@hel.fi

