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

• AVI:n hankerahoitus 50 000 €

• Kumppaneina hankkeessa SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri ja Helsingin Alzheimer-
yhdistys sekä 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 
ääneenlukutuokioissa palvelukeskuksissa ja mahdollisesti myös ikääntyneiden 
kotona

• Kirjasto yhdistää lukulähettiläät ja lukupaikat
 tämän jälkeen lukulähettiläät sopivat käytännönjärjestelyistä lukupaikan 

kanssa

• Kirjasto tukee lukulähettiläitä lukutehtävässä:
 jakamalla vinkkejä ääneen lukemiseen sopivista kirjoista
 välittämällä lukuinspiraatiota
 järjestämällä vapaaehtoisille tapaamisia kirjastoissa 



Miten lukulähettilääksi?
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• Uuden lukulähettilään tulee käydä vapaaehtoistyön peruskoulutus joko
 SPR:n lukulähettiläskoulutus
 Helsingin kaupungin kulttuurikaverikoulutus
 Helsingin kaupungin vapaaehtoistyönkoulutus (ei vielä kokeiltu)

• Lisäksi uuden lukulähettilään tulee osallistua vähintään yhteen kirjaston 
järjestämään lukulähettiläiden tapaamiseen, jossa lukulähettiläs saa 
perustiedot hankkeesta, lukutuokion järjestämisestä sekä lukemiseen 
sopivasta aineistosta. Lisäksi jaetaan lukulähettiläspinssi ja lukupassi.

• Kirjaston tapaamisiin suositellaan osallistuttavan myös jatkossa. Toimivat 
vertaistuen kanavina.



Missä tehdään?
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• Hankkeeseen osallistuu viisi pilottikirjastoa, joissa tapaamisia ja paikalliset 
yhteyshenkilöt lukulähettiläille:
 Itäkeskuksen kirjasto
 Kallion kirjasto
 Kannelmäen kirjasto
 Malmin kirjasto
 Töölön kirjasto

• Palvelukeskukset ympäri kaupunkia

• Lukea voi myös ikääntyneiden kotona osana Helsingin Alzheimer-yhdistyksen 
vapaaehtoistoimintaa (muistikaveri).



Kokeilu etälukemisesta 
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• Vapaaehtoinen lukulähettiläs lukee ääneen Laajasalon kirjastossa ja lukeminen 
välitetään etälaitteiden avulla valituille kotihoidon asiakkaille Laajasalossa

• Ajankohta kesäkuu 2019

• Lukuhetket 6 x 30 min.

• Kirjaston henkilökunta vapaaehtoisen lukijan tukena

• Toteutetaan yhteistyössä Tänään kotona -hankkeen kanssa. Tänään kotona 
-hanke on kulttuurisen vanhustyön hanke, jonka tavoitteena on tukea ja edistää kotona 
asuvien iäkkäiden kulttuurista osallisuutta. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat ne 
ikääntyneet, joiden liikkuminen ulos kodista on rajoittanutta ja jotka hyötyvät kotiin tai sen 
lähelle vietävistä palveluista



Toiminta

3

• Ensimmäinen lukulähettiläsinfo 3.12.2018 Rikhardinkadun kirjastossa. 50 osallistujaa.

• Keväällä 2019 2-3 lukulähettiläiden tapaamista kussakin viidessä pilottikirjastossa. 
Osallistujia 12-32 / tapaaminen, ruotsinkielisissä 6-7. Tähän mennessä yhteensä 211 
osallistujaa kaikissa kirjaston tapaamisissa. Mukana sekä uusia että vanhoja lukijoita.

• Kuusi kaupungin uutta kulttuurikaveria perehdytetty lukulähettilästoimintaan

• Ensimmäinen SPR:n lukulähettiläskoulutus 19.12.2018. Keväällä 2019 neljä SPR:n 
koulutusta suomeksi, 1-3 ruotsiksi. Koulutuksiin osallistunut yhteensä 106 henkilöä.

• Arvio lukemisen aloittaneiden lukulähettiläiden määrästä 50-70

• Kiinnostuneita paljon, toimintaan sitoutuneita vähemmän



Mikä motivoi vapaaehtoisia?
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LUKEMINEN!



Kiitos!
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• Katja Jokiniemi
Lukulähettilääksi!-hankkeen projektikoordinaattori
Helsingin kaupunginkirjasto
katja.jokiniemi@hel.fi
puh. 040 334 9656

• Ilmoittaudu lukulähettilääksi lukulahettilas@hel.fi

• Lisätietoja Helmet: www.helmet.fi/lukulahettilas sekä www.helmet.fi/laskamrat


