
Kirjastot

Kirjastossa järjestetään kirjallisuusiltoja, 
kirjailijatapaamisia, konsertteja sekä 
esitelmätilaisuuksia.  
Kirjaston järjestämät tilaisuudet ovat 
maksuttomia. 

Useissa kirjastoissa on varattavia näyttelytiloja.  
Tietoa tapahtumista ja näyttelyistä  
saat kirjastoista ja kirjastojen kotisivuilta.  
Voit myös järjestää kirjastossa tapahtuman itse. 

Kirjaston tietokoneilla voit lukea sähköpostisi, 
etsiä tietoa verkosta tai tulostaa.  
Tulostus on joissain kunnissa maksullista. 
Kaikissa koneissa on tekstinkäsittely- ja muita 
hyötyohjelmia.  
Joissakin kirjastoissa on myös skannereita  
ja näppäimistöjä eri kielillä. 

Voit käyttää kirjaston tiloja.  
Kaikissa kirjastoissa on pöytiä ja tuoleja, joita 
voit käyttää vapaasti työhön tai vapaa-aikaan. 
Monista kirjastoista voit myös varata erikseen 
tilan esimerkiksi kokousta varten.  
Joissakin kirjastoissa on musiikkihuone,  
jossa voi esimerkiksi soittaa pianoa.

Mitä e-kirjat ovat?

E-kirjat ovat tavallisia kirjoja, joita voit lukea 
esimerkiksi tietokoneen tai älypuhelimen avulla. 
E-kirjoja kutsutaan myös sähkökirjoiksi.  
E-kirjat voivat olla tietokirjoja tai 
kaunokirjallisuutta, esimerkiksi romaaneja, 
satukirjoja tai runoja.

Jokaisessa Suomen kunnassa on yleinen kirjasto.  
Kirjasto on kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus.  
Kirjasto on tarkoitettu lapsille, nuorille, naisille ja 
miehille.  
Kirjastossa voit lukea, viettää aikaa, tavata 
ystäviä ja osallistua tapahtumiin.  
Kirjaston henkilökunta auttaa sinua,  
vastaa kysymyksiin ja esittelee kirjastoa. 

Kirjasto on kaikille asukkaille tarkoitettu 
maksuton palvelu.  
Kirjastossa voit

 y lainata kirjoja, lehtiä, musiikkia ja videoita
 y käyttää kirjaston tietokoneita ja muita 
elektronisia laitteita

 y osallistua lukupiireihin, tapahtumiin  
ja kursseille

 y pyytää henkilökunnalta asiantuntija-apua
 y käyttää kirjaston tiloja, kuten lukusaleja.

Saat lisätietoa kirjastoista ja kirjastojen 
verkkosivustoilta.

Melkein kaikki kirjaston palvelut ja tapahtumat 
ovat ilmaisia. 

Lainaamista varten tarvitset voimassaolevan 
kirjastokortin.  
Muita palveluja voit käyttää myös ilman 
kirjastokorttia.

Kirjastossa voi tehdä ja osallistua

Kirjastossa on tapahtumia lapsille, nuorille  
ja aikuisille.  
Satutunneilla kuunnellaan satuja ja leikitään. 

SUOMI



Kirjastosta voi lainata e-kirjoja samalla tavalla 
kuin painettuja kirjoja. 

Miten kirjaston e-kirjoja käytetään?

Lainaamista varten tarvitset kirjastokortin 
numeron ja pin-koodin eli tunnusluvun.

E-kirjoja on helppoa lukea suoraan  
internet-selaimessa.  
Silloin sinun ei tarvitse ladata erillisiä ohjelmia, 
jotta voit lukea kirjan. 
Laitteessa täytyy olla verkkoyhteys,  
että voit lukea kirjaa.

E-kirjaa ei tarvitse erikseen palauttaa,  
vaan se palautuu automaattisesti,  
kun laina-aika on loppunut.

Käyttösäännöt

Kaikilla kirjastoilla on omat käyttösääntönsä. 
Käyttösäännöissä määritellään kirjaston 
käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet,  
esimerkiksi se, miten monta teosta asiakkaalla 
saa olla samanaikaisesti lainassa sekä se,  
milloin lainatut aineistot pitää palauttaa.  
Jos asiakas ei noudata käyttösääntöjä,  
hän voi menettää lainausoikeutensa.

Kirjasto tuo palveluja  
myös lähelle

Kirjastoauto on bussi, johon on pakattu kirjoja ja 
muuta kirjaston aineistoa.  
Jos asut kaukana kirjastosta, voi olla,  
että kotisi lähellä on kirjastoauton pysäkki. 
Kirjastoautolla on aikataulu,  
jonka mukaisesti se käy pysäkillä.

Kirjastosta voi tilata kirjoja  
eri kielillä

Kirjastosta voit kysyä kirjoja myös omalla kielelläsi.  
Ne voidaan tilata Monikielisestä kirjastosta.  
Saat ne lähikirjastosta.

Kirjastosta voit myös tiedustella äänikirjoja  
jos et pysty lukemaan. 

Lähikirjasto voi myös neuvoa,  
kuinka viittomakielinen kirjasto toimii 
osoitteessa www.viittomakielinenkirjasto.fi.

Tervetuloa kirjastoon!


