
 

 

 

 

 

Mikä Ammattikirjasto on? 

 

 

Ammattikirjasto on yhdenvertaisuutta edistävä, toiminnallinen menetelmä nuorisotyöhön ja se 

pohjautuu Elävä Kirjasto –menetelmään (www.elavakirjasto.fi). Nuorille suunnatut ammattikirjastot 

toimivat kuten tavallinenkin kirjasto, mutta paperisten kirjojen sijaan ammattikirjastosta lainataan 

kirjastonhoitajalta oikeita ihmisiä keskustelua varten. Kirjaston kirjat edustavat eri aloja ja 

ammatteja ja kirjoja lainaamalla ja keskustelemalla nuoret pääsevät tutustumaan kyseisiin 

ammatteihin.  

 

Keitä kirjat ovat? 

 

Elävät kirjat ovat oikeita ihmisiä, jotka ovat todella sitä, minkä nimen kirjalleen antavat. Kirjat eivät 

siis ole näyttelijöitä tai roolissa. Kirjoina toimivat henkilöt kertovat lainaajille omasta työstään: mitä 

he käytännössä tekevät, minkälaisia taitoja ja ominaisuuksia työ vaatii ja miten he ovat päässeet 

kyseiseen työhön. 

 

Esimerkkejä ammattikirjoista 

 

HR-asiantuntija, rakennusmies/rakennusmestari, ajoneuvoasentaja,  

atk-asiantuntija/koodaaja, LVI-asentaja, fysioterapeutti, koulusihteeri, terveydenhoitaja, psykologi, 

lääkäri, tutkija, johdon assistentti, tiedottaja, luokanopettaja, kuljettaja, lastentarhanopettaja, 

kirjanpitäjä, talouspäällikkö, kampaaja, poliisi, kokki 

 

Kirjana toimiminen 

 

Kirjoina toimivat henkilöt kertovat nuorille omasta työstään: mitä he käytännössä tekevät, 

minkälaisia taitoja ja ominaisuuksia työ vaatii ja miten he ovat päässeet kyseiseen työhön. Kirjan 

tehtävänä on olla avoin, kuunnella lukijaansa ja vastata häntä askarruttaviin kysymyksiin. Tärkeintä 

on halu keskustella nuorten kanssa itsestään ja omasta ammatistaan / työstään. Kirjan ei tarvitse 

vastata liian henkilökohtaiselta tuntuviin kysymyksiin, eikä erityisiä etukäteisvalmisteluja vaadita.  

  

http://www.elavakirjasto.fi/
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Mitä kirjastonhoitajat tekevät? 

 

Kirjastonhoitaja toimii portinvartijana lukijan ja kirjan välillä 

 esittelee ammattikirjaston toimintaa potentiaalisille lukijoille 

 kertoo lukijalle ammattikirjaston säännöt 

 hoitaa lainaamisen käytännössä 

 pitää huolta kirjoista 

 on mahdollisuuksien mukaan mukana kirjojen perehdytyksessä ja tutustumassa kirjoihin 

 on yhteistyöhaluinen, diplomaattinen ja hyvä kommunikoimaan 

 

Esimerkki Ammattikirjaston kulusta:  

 

1)  Kirjat odottavat omassa tilassaan, jonne lainaajat eivät pääse. 

 

Oma tila on rauhallinen paikka, lepotila, jossa kirjat odottavat lainauksia. Mukana on 

kirjastonhoitaja auttamassa. Ulkopuoliset henkilöt tai lukijat eivät saa tulla tähän huoneeseen. 

Kirjoille voidaan järjestää kahvitarjoilu. Tilassa voidaan pitää loppukeskustelu tapahtuman 

päätteeksi. 

 

2)  Kirjastonhoitajat esittelevät lukijoille ammattikirjaston toimintaa ja kirjakansioita. 

 

Kirjakansioissa on esitelty kaikki lainattavat kirjat = ammatit. Lisäksi kirjakansiossa voidaan kunkin 

kirjan kohdalla mainita millä kielillä kirjan kanssa voi keskustella.  

 

3)  Lainaajat valitsevat kirjakansiosta itseään kiinnostavan kirjan lainaksi. 

 

4)  Kirjastonhoitaja hakee kirjan lepotilasta, esittelee kirjan ja lainaajan toisilleen ja osoittaa 

heille sopivan keskustelupaikan. 

 

Lukupaikan tulisi olla mahdollisimman rauhallinen tila. 

 

5)  Laina: Keskustelu lainaajan ja kirjan välillä. Laina-aika on noin 15–20 min. 

 

Laina on kahden tai useamman ihmisen välinen keskustelu. Tarkoituksena on, että lukija oppii uusia 

asioita kirjasta. Nuoret voivat lainata kirjoja myös pareittain tai pienissä ryhmissä. 

 

6)  Lainaaja palauttaa kirjan kirjastonhoitajille. 

 

7)  Palautekeskustelu kirjoille sekä palautekysely nuorille. 

 

 

Lisätietoa: Outi Aho, Työterveyslaitos, p. 043 825 0393, outi.aho@ttl.fi, www.ttl.fi/combo  

http://www.ttl.fi/combo

