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Toiminta

• Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tukee toimintaa

• Monikielisen kirjaston kokoelmissa on yli 21 000 nimikettä

• Kokoelmat ovat Pasilan kirjastossa

• Aineistoja voi tilata omaan lähikirjastoon kaikkialle Suomessa: 

kaukopalvelu@hel.fi

• Aineistoja noin 80 kielellä 

lapsille, nuorille ja aikuisille

• Kirjoja, lehtiä, musiikkia, 

elokuvia 

http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Kaukopalvelu
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arabia - arabiska - Arabic

kiina - kinesiska - Chinese

somali - somaliska - Somali

persia - persiska - Persian

monikielinen - mångspråkig - multilingual

japani - japanska - Japanese

turkki - turkiska - Turkish

kurdi - kurdiska - Kurdish

thai - thailändska - Thai

puola - polska - Polish

vietnam - vietnamesiska - Vietnamese

albania - albanska - Albanian

Helsingin Kaupunginkirjastojen

monikieliset kokoelmat 2017

Lähde: Helsingin kaupunginkirjaston tilastokirja 2017,  kirjat

kaikki kielet_2017.



Monikieliset lehdet

10.10.2018

Lisätietoja Helmetistä

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

Aikakauslehdet

Sanomalehdet

https://www.pressreader.com/
http://www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto


www.facebook.com/monikielinenkirjasto
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https://www.facebook.com/search/top/?q=monikielinen kirjasto
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Monikielinen kirjasto löytyy myös 

(www.helmet.fi)
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http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Monikielinen_kirjasto


Kirjastossa voi viettää 

myös aikaa 

tai osallistua kirjaston 

tapahtumiin.

Kielikahvilat

Kehitä suomenkieltäsi rennossa seurassa!

http://www.helmet.fi/download/noname/{8A2E2E8F-7B06-410F-813B-2CB5E2C4B82D}/17077
http://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Uutispalat/Suomen_kielen_kielikahvilat_ja_keskustel(48366)


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


Satukaravaani on Monikielisen kirjaston, Helsingin kaupunginkirjaston ja 
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen (ent. varhaiskasvatusvirasto) 
yhteishanke,  (2017-2018) jonka tarkoituksena on tukea lapsen 
lukuharrastuksen kehittymistä. Satukaravaaniin on valittu niitä kieliä, jotka 
ovat Suomessa vieraampia. Lukemisen kulttuuri syntyy kotona ja 
Satukaravaani kannustaa perheitä yhteisen tarinan äärelle.
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Monikieliselle kirjastolle Vuoden kieliteko 2018 –
palkinto

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry on myöntänyt Vuoden 
kieliteko 2018 -palkinnon Monikieliselle kirjastolle. Monikielinen 
kirjasto on tarjonnut Suomessa asuville vieraskielisille 
kirjallisuutta heidän omalla kielellään vuodesta 1995 alkaen.
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•Yhteystiedot:
Riitta Hämäläinen

riitta.hamalainen@hel.fi

p. 09-310 85402

Eeva Pilviö

eeva.pilvio@hel.fi

p. 09-310 85460
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