
Yhdessä opittua

Tutustuimme Helsinkiin ja sen erilaisiin kau-
punginosiin ja rakennuksiin. Opimme kulke-
maan erilaisilla liikennevälineillä pitkin Hel-
sinkiä; käytimme metroa, bussia, ratikkaa ja 
lauttaa ja kävelimme paljon. Opimme havain-
noimaan rakennuksia ja niiden ikää sekä kiin-
nittämään huomiota ympäristöömme ja tut-
kailemaan sitä. Lisäksi huomasimme, kuinka 
paljon kirjastoissa on erilaista sisältöä: monen-
laisia erilaisia kirjoja monilla eri kielillä, tieto-
koneita, lehtiä, pelikoneita ja tabletteja. Lisäksi 
lapset tutustuivat erilaisiin kirjoihin ja löysivät 
uudenlaisia mielenkiintoisia kirjoja, kuten las-
ten tietokirjoja ja kokkauskirjoja, jotka olivat 
todella suosittuja lasten keskuudessa.    
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Helsingin kirjastoja tutuiksi 

Lasten ajatuksia kirjastoretkistä

Kivointa oli:

Se kun mentiin metrolla.
Kaikki.

Sininen kirjasto.
Kun sai pelata tabletilla.

Oli tosi hauskaa lukea kirjoja – eläinkirjat oli musta parhaita.
Oli kivaa kattoo uusia kirjoja.

Kirjastoja tutkimassa

Valitsimme projektiimme Vuosaaren, Pasilan, Kal-
lion, Rikhardinkadun sekä Suomenlinnan kirjastot. 
Vierailimme kirjastoissa kevätlukukauden aikana; 
yhdessä aina joka kuukausi. 

Kirjastoille mennessämme tutustuimme ensin kir-
jastorakennukseen. Mietimme lasten kanssa seu-
raavia kysymyksiä: Onko rakennus vanha vai uusi? 
Onko se kaunis vai kenties ruma? Mistä materi-
aalista se on tehty?  Onko kirjaston edustalla tai-
deteoksia ja jos niin millaisia ne ovat? Voiko sen 
ympäri kävellä? Kokeilimme sitten kävellä kirjaston 
ympäri, jotta saimme vastauksen tähän kysymyk-
seen. Sisällä kirjastoissa tutkailimme myös hieman 
sisätilojen ulkonäköä ja sitä, huomaako sisätiloissa, 
että rakennus on uusi tai vanha.

Tutustuimme aina ensin ryhmänä kirjaston las-
tenosastoon. Mitä kirjoja lastenosastolla on? Miten 
ne on luokiteltu? Onko lastenosastolla muuta kuin 
kirjoja, esim. CD- ja DVD-levyjä, lehtiä, tabletteja tai 
tietokoneita? Kun olimme tutustuneet lastenosas-
toon, lapset saivat kirjastossa erilaisia tehtäviä. Teh-
tävinä oli esimerkiksi: Etsi jokin sinua kiinnostava 
lasten tietokirja. Etsi kirja, jossa on kannessa sinun 
etunimen ensimmäinen kirjain. Etsi kirja, jossa on 
keltaista väriä kannessa.

Kun lapset olivat löytäneet mieleisensä kirjan, kaik-
ki esittelivät oman kirjansa muille ja kertoivat, mik-
si olivat sen valinneet ja mistä kirja kertoi. Tämän 
jälkeen lapset kulkivat lastenosastolla ja lukivat 
mieleisiään kirjoja. Pelasimme kirjastoissa myös 
tableteilla. Lopuksi vielä aikuinen luki joko lapsen 
tai aikuisen valitseman kuvakirjan koko ryhmälle.

Lasten ajatuksesta liikkeelle

Idea syntyi, kun kyselimme lapsilta, mitä he haluaisi-
vat eskarissa tehdä. Moni lapsi vastasi, että haluaisi 
käydä useammin kirjastossa. Lähikirjastossa monet 
olivat kuitenkin käyneet lukuisia kertoja ja halusim-
me tehdä jotain uutta ja erilaista. Niinpä keksimme, 
että voisimme vierailla kevätlukukauden aikana vii-
dessä erilaisessa helsinkiläisessä kirjastossa. Tavoit-
teeksi otimme vierailla mahdollisimman erityyppi-
sissä ja eri puolilla Helsinkiä sijaitsevissa kirjastoissa.


