
Lukulähettilääksi! – Bli en läskamrat!

Lukeminen tekee hyvää!

Läsning gör gott!



Lukulähettilääksi!-hanke
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• Helsingin kaupunginkirjastossa on käynnissä Lukulähettilääksi!-hanke 1.5.2018–31.12.2019

• Hankkeeseen on saatu Aluehallintoviraston hankeavustus

• Hankkeessa työskentelee projektikoordinaattori 2 päivää viikossa

• Kumppaneina hankkeessa ovat SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri, Helsingin Alzheimer-yhdistys 

ja kaupungin palvelukeskukset

• Hanke on kaksikielinen. Luetaan suomeksi ja ruotsiksi.

• Hankkeen tavoitteena on

• tukea ikääntyneiden osallisuutta

• luoda edellytyksiä virikkeelliselle elämälle ja

• tukea ikääntyneiden kulttuuri- ja lukuharrastusta



Lukulähettilästoiminnan ABC
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• Vapaaehtoiset lukulähettiläät lukevat ääneen ikääntyneille (ryhmille tai yksittäisille henkilöille) 

ääneenlukutuokioissa palvelukeskuksissa ja yksittäistapauksissa myös ikääntyneiden kotona

• Hankkeen aikana hankekumppani SPR kouluttaa vapaaehtoiset. Kahden tunnin peruskoulutus, joka 

muokattu SPR:n Ystävätoiminnan peruskoulutuksesta. 

VRT. Helsingin kaupunki kouluttaa myös itse vapaaehtoisia. Tätä reittiä ei käytetä hankkeen aikana.

• Kirjasto yhdistää lukulähettiläät ja lukupaikat eli etsii jokaiselle vapaaehtoiselle lukupaikan 

vapaaehtoisen toiveiden mukaan

 tämän jälkeen lukulähettiläät sopivat käytännönjärjestelyistä lukupaikan tai vapaaehtoisjärjestön 

kanssa

 työläs malli – kaivattaisiin helpompaa

• Kirjasto tukee lukulähettiläitä lukutehtävässä:

 järjestämällä vapaaehtoisille tapaamisia kirjastoissa: keskustelu, kokemusten jakaminen

 jakamalla vinkkejä ääneen lukemiseen sopivista kirjoista

 välittämällä lukuinspiraatiota



Missä tehdään?
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• Hankkeeseen osallistuu viisi pilottikirjastoa, joissa tapaamisia ja alueelliset yhteyshenkilöt lukulähettiläille:

• Itäkeskuksen kirjasto

• Kallion kirjasto

• Kannelmäen kirjasto

• Malmin kirjasto

• Töölön kirjasto

• Kaupungin palvelukeskukset ja monipuoliset palvelukeskukset ympäri kaupunkia

• Osa vapaaehtoisista toimii myös yksityisissä palvelutaloissa (esim. kun kodin lähellä ei ole kaupungin 

palvelukeskusta)

• Lukemista voidaan tehdä myös kotona asuvien muistisairaiden kotona osana Helsingin Alzheimer-

yhdistyksen muistikaveritoimintaa

• Kotona lukemista kokeiltiin myös etälaitteiden avulla Laajasalon kotihoidossa kesäkuussa 2019, toiminta 

jatkuu myös syksyllä 2019



Miten lukulähettilääksi? Vapaaehtoisten 
koulutus
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Uuden lukulähettilään tulee:

• osallistua SPR:n lukulähettiläskoulutukseen (2 h)

• osallistua vähintään yhteen kirjaston järjestämään lukulähettiläiden tapaamiseen (2 h) 

Tapaamisessa:

 lisätietoa lukemisesta, ääneenlukemiseen sopivasta materiaalista ja lukuhetken 

järjestämisestä

 kokemusten ja lukuvinkkien jako muiden vapaaehtoisten kanssa

 lukulähettiläspinssien ja lukupassien jako

 voi jättää yhteystiedot kirjaston yhteyshenkilöille ja kertoa, missä päin kaupunkia haluaisi 

lukea. Lukupaikan etsimiseksi yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse lukulahettilas@hel.fi.

mailto:lukulahettilas@hel.fi


Tilastoja joulukuu 2018–toukokuu 2019
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Lukulähettiläiden koulutukset

19.12.2018 Lukulähettiläs SPR 48 osallistujaa

301.1.2019 Läskamrat SPR PERUUNTUI 

5.2.2019 Lukulähettiläs SPR 27 osallistujaa

28.2.2019 Läskamrat SPR 7 osallistujaa

20.3.2019 Lukulähettiläs SPR 34 osallistujaa

26.3.2019 Kulttuurikaverien koulutus      6 osallistujaa

16.4.2019 Läskamrat SPR PERUUNTUI

24.4.2019 Lukulähettiläs SPR 28 osallistujaa

14.5.2019 Läskamrat SPR PERUUNTUI

23.5.2019 Lukulähettiläs SPR 17 osallistujaa

Koulutettuja yhteensä 167 henkilöä

Lukulähettiläiden tapaamiset

3.12.2018 Aloitustapaaminen 50

7.1. Töölön kirjasto (ruotsiksi) 6

14.1. Malmin kirjasto 23

30.1. Kannelmäen kirjasto 14

6.2. Itäkeskuksen kirjasto 16

13.2. Töölön kirjasto (ruotsiksi) 6

5.3. Kallion kirjasto 28

11.3. Malmin kirjasto    32

19.3. Töölön kirjasto (ruotsiksi) 7

20.3.Töölön kirjasto 12

26.3. Kannelmäen kirjasto 17

11.4. Itäkeskuksen kirjasto 26

16.4. Kallion kirjasto 15

16.5. Kannelmäen kirjasto 15

21.5. Lukulähettiläiden kevätkahvit 35

Yhteensä joulu-toukokuu 302

Arvio aktiivisista lukulähettiläistä noin 70

Lukuhetkiä pidettiin tammi-toukokuu noin 370 kpl



Lisätietoja:
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Lukulähettilääksi!-hankkeen projektikoordinaattori, Helsingin kaupunginkirjasto

Katja Jokiniemi, katja.jokiniemi@hel.fi, puh. 040 334 9656

Verkkosivut lukuvinkkeineen:

www.helmet.fi/lukulahettilas ja www.helmet.fi/laskamrat

Sähköposti: lukulahettilas@hel.fi

mailto:katja.jokiniemi@hel.fi
http://www.helmet.fi/lukulahettilas
http://www.helmet.fi/laskamrat
mailto:lukulahettilas@hel.fi

