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Kaupunginkirjaston lausunto valtuutettu Björn Månssonin toivo-
musponteen koskien turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahan-
muuttajien kotouttamista ruotsiksi ja tarpeesta jakaa kotouttamis-
voimavarat tämän periaatteen mukaisesti
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Helsingin kaupunginkirjaston peruspalvelut ja neuvonta ovat ruotsiksi. 
Myös tapahtumia on ruotsin kielellä. Helmet.fi-palvelusivustolla on ruot-
sinkielinen versio. Ruotsin kieltä on ollut mahdollista harjoitella muun 
muassa Pasilan kirjaston kaikille avoimessa ruotsinkielisessä kielikah-
vilassa (Språkcafe Svea) vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi Pasilan kirjas-
tossa kokoontuu viikoittain kaikille avoin ruotsin juttutunti, joka myös 
tarjoaa mahdollisuuden ruotsin treenaamiseen.

Helmikuussa Pasilan kirjastossa järjestetään kirjastonkäytön opastus 
maahanmuuttajille ruotsiksi. Vastaavia opastuksia järjestetään tarpeen 
mukaan lisää.

Rikhardinkadun kirjastossa järjestetään Babypoesi-tuokioita, jotka tar-
joavat mahdollisuuden ruotsin kielikylpyyn jo vauvasta alkaen. Tuokiot 
on tarkoitettu kaikille, mutta sopivat hyvin ruotsin kieleen tutustumiseen 
Suomeen muualta muuttaneiden perheiden pienimmille. Yhteistyössä 
Helsingfors Kulturcentralenin ja Sydkustens landskapsförbundetin 
kanssa järjestettävät Rimjam-tuokiot puolestaan tähtäävät leikki-ikäis-
ten lasten kielen kehittämiseen. Rimjam kiertää monissa kirjastoissa. 
Ruotsin kielen taitoa edistävät myös ruotsinkieliset satutunnit, joita jär-
jestetään tänä kevätkautena ainakin Rikhardinkadun, Töölön, Itäkes-
kuksen, Jätkäsaaren ja Pukinmäen kirjastoissa. Helmet-kirjaston tarjoa-
ma Helmets läsutmaning för barn och ungdomar kehittää myös maa-
hanmuuttajataustaisten lasten lukutaitoa. Lisäksi tarjolla on satu- ja lu-
kudiplomitoimintaa lapsille. Suomi 100 vuotta -juhlien yhteydessä jär-
jestetään Lukukeskuksen ja Lastenkirjakeskuksen kampanja ”Läsäven-
tyret” ja kaupunginkirjasto tulee osallistumaan yhteistyöhön.

Monikielinen kirjasto palvelee valtakunnallisesti myös ruotsin kielellä 
kotoutuvia. Sen tehtävänä on Suomessa asuvan vieraskielisen väestön 
kirjastopalvelujen tukeminen, yhteyksien solmiminen koti- ja ulkomaisiin 
yhteistyötahoihin, tiedotus ja neuvonta sekä aineiston hankinta yhteis-
käyttöön harvinaisilla kielellä joiden käyttäjiä Suomessa on vähän. Mo-
nikielisen kirjaston aineistot sijaitsevat Helsingin kaupunginkirjaston ko-
koelmissa Pasilassa ja niitä lähetetään kirjastoihin ympäri maata. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö tukee toimintaa. Monikielisen kirjaston valikoi-
miin kuuluu aineistoa aikuisille, nuorille ja lapsille yli 80 kielellä, mm. 
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arabiaksi, farsiksi, pashtoksi, kiinaksi, thaiksi, vietnamiksi jne. Valtaosa 
Monikielisen kirjaston aineistosta on kirjoja, mutta kokoelmista löytyy 
myös musiikkia, elokuvia ja aikakauslehtiä. Monikielinen kirjasto palve-
lee valtakunnallisesti myös ruotsin- ja kaksikielisiä kuntia ja niissä asu-
via ruotsin kielellä kotoutuvia henkilöitä. 

Monikielisen kirjaston kokoelmaa voi selata Helmet- aineistotietokan-
nassa  myös ruotsiksi. 

Valtakunnallisesti palvelevalla Biblioteken.fi-sivustolla on Länkbibliote-
keten-osiossa linkkikokoelma  liittyen ruotsinkieliseen kotoutumiseen. 

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi
Tiina Larva, suunnittelija, puhelin: 310 85918

tiina.larva(a)hel.fi

Tuula Haavisto
kirjastotoimen johtaja

.

http://haku.helmet.fi/iii/encore/home?lang=swe&&suite=cobalt&&advancedSearch=true&&searchString=&&advancedSearch=true
http://haku.helmet.fi/iii/encore/home?lang=swe&&suite=cobalt&&advancedSearch=true&&searchString=&&advancedSearch=true
http://www.makupalat.fi/sv/kokoelma/integration-p%C3%A5-svenska-i-finland

