
Kirjasto 

 

Hoivakoti 

Hei! Tämähän on hieno juttu! 
Mielelläni lahjoittaisin 
lukutuokiota hoivakotiin. 
Mukavaa kun saa jakaa iloa 
muillekin. 

Lahjoittaja 

Marja Aaltonen 

Omat asiakkaamme 
osallistuvat palveluiden 
tuottamiseen ja tällä 
viemme palvelua sinne 
missä ihmiset ovat .  

 
  

 

Tämä ilahduttaisi kovasti 
meidän asukkaita eikä 
vaatisi paljon panostusta! 
Tällaista me justiin 
kaivattiinkin! 
  

 

Lahjoita lukuhetki –palvelukonseptin polku kirjastoille 



Lahjoittaja 

Marja Aaltonen 

Marja bongaa ilmoitustaululta lahjoita lukuhetki-
mainoksen. Hän kiinnostuu ja menee kysymään kirjaston 
tiskiltä lisää.  
 
”Terve! Haluaisin osallistua tähän juttuun! Hieno idea ”  
 
Marja miettii hetken mikä aika hänelle sopii. Hän on 
eläkkeellä ja päiväaika sopii vallan mainiosti. Hän valitsee 
päiväajan klo 10-11. Marja tietää, että voisi lahjoittaa 
vaikka vain yhden lukuhetken, mutta hän päättää ryhtyä 
säännölliseksi lahjoittajaksi ja valitsee saman tien 
useamman ajan. 
 
Marja on innokas lukija mutta haluaa tietää mitä tekstiä 
kannattaa mukaan ottaa. Marja saa lisätietoa ja 
kirjavinkkausta kirjaston henkilökunnalta.  
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Kirjasto 
 

1. Kirjasto sopii paikallisen hoivakodin kanssa sopivista 
lahjoitusajoista. Vaikkapa näin: maanantaisin klo 10-11 
tai klo 16-17)  
 

2. Kirjasto informoi aktiivisesti lukuhetkistä asiakkailleen. 
 

3. Asiakas ilmoittautuu lahjoittajaksi ja valitsee itselleen 
sopivan ajan.  
 

4. Kirjasto kokoaa aikataululistan ja antaa kirjavinkkausta 
lahjoittajille.  
 

5. Listan täyttyessä kirjasto lähettää sen hoivakodille   
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1. Hoivakoti ilmoittaa kirjastolle viikkorytmiinsä sopivan 
säännöllisen ajan milloin lukuhetket sopivat heidän 
asukkailleen. 
 

2. Hoivakoti ilmoittaa yhteyshenkilön, johon lahjoittaja 
ottaa yhteyttä jos esimerkiksi haluaa saada lisätietoa 
hoivakodista tai ilmoittaa jos ei pääsekään paikalle 
sovittuna aikana.  
 

3. Hoivakodissa henkilökuntaa informoidaan lukuhetkistä 
ja sovitaan järjestelyistä. 

  
 

Hoivakoti 
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Lahjoita lukuhetki –palvelu 

Lahjoitukset menevät hoivakoti: __________________________________________________ 
 
Hoivakodin osoite: _____________________________________________________________ 
 
Hoivakodin yhteyshenkilö: ______________________________Puh. _____________________ 
 
Lahjoituspäivä ja kellonajat: Maanantaisin klo 10-11 tai 16-17 

Lukutuokion lahjoittajan nimi ja puh.nro.               Päivämäärä                                        Kellon ajat 

Marja Aaltonen 040 1234567 Ma 2.2.2015 10-11 X 16-17 

Maija Meikäläinen puh.  050 7654321  Ma  9.2.2015 10-11 16-17 X 

Esimerkki 1. kirjaston aikataululistasta 
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Lahjoita lukuhetki –palvelu 

Lahjoitukset menevät hoivakoti: __________________________________________________ 
 
Hoivakodin osoite: _____________________________________________________________ 
 
Hoivakodin yhteyshenkilö: ______________________________Puh. _____________________ 
 
Lahjoituspäivä ja kellonajat: Maanantaisin  klo 10-11 tai torstaisin 16-17 

Lukutuokion lahjoittajan nimi ja puh.nro. Lahjoituspäivä Kellon aika 

Marja Aaltonen puh. 040 1234567 Ma 2.2.2015 10-11 

Maija Meikäläinen puh.  050 7654321 To 5.2.2015 16-17 

Ma 9.2.2015 10-11 

To 12.2.2015 16-17 

Esimerkki 2. kirjaston aikataululistasta 
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Lahjoitushetkesi menee hoivakoti  
____________________________________ 
 
Yhteyshenkilönä hoivakodissa toimii   
__________________puh._______________ 
 
Voit halutessasi saada kirjaston 
henkilökunnalta kirjavinkkausta sekä soittaa 
hoivakodin yhteyshenkilölle, jos haluat saada 
lisätietoa hoivakodin toiminnasta.  
 
Sinun ei tarvitse ilmoittaa tulostasi mutta 
ilmoitathan hoivakodille jos sovittuna 
päivänä et pääse paikalle.  
 
Kiitos osallistumisestasi Lahjoita lukuhetki –
palveluun!  
  

Muistilappu lahjoittajalle mukaan! 
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Kirjasto 
 

Jos kirjasto haluaa palvelun osaksi omaa 
palvelutarjontaansa, lahjoituksia voisi kerätä seuraavasti:  
 
Tässä esimerkki:  

 
1. Lukuhetkien on tarkoitus käynnistyä helmikuun 

puolessa välissä. Kirjasto täyttää lahjoittajista 
aikataululistaa tammikuun ajan ja sopii ajat 
helmikuun puolivälistä huhtikuun loppuun 
saakka. 
 

2. Tammikuun lopussa kirjasto lähettää 
aikataululistan hoivakotiin. Hoivakodille jää n.1-2 
viikkoa aikaa informoida henkilökuntaa 
lukuhetkistä.  
 

3. Lähetettyään aikataululistan, kirjasto aloittaa 
uuden listan täyttämisen. Nyt ajat sovitaan 
toukokuun alusta eteenpäin. Näin varmistetaan, 
että lahjoitukset toimivat katkeamattomina. 
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