
Tervetuloa kirjastoon!
Kirjastoihin voivat tulla kaikki. Niissä voi lukea lehtiä, käyttää tietokoneita, lainata 
kirjoja, osallistua tapahtumiin ja viettää aikaa. Kirjastojen käyttö ei maksa, sillä ne 
ovat kuntien omistamia.

Kirjaston henkilökunnalta voi myös kysyä tietoja ja apua.

Kirjastossa on myös vapaa langaton verkko. Voit siis päästä kirjastorakennuksen 
sisällä internetiin omalla puhelimellasi tai tietokoneella.

Kirjastoilla on omat verkkosivut, jotka kertovat tapahtumista ja joiden avulla 
voi etsiä kirjoja, musiikkia ja muuta lainattavaa. Kysy verkkosivujen osoite 
kirjastostasi.

Kirjastokortilla voit lainata materiaaleja kotiin
Kirjastosta voi lainata kirjoja, lehtiä, musiikkia, kielikursseja, 
lastenkirjoja ja elokuvia mukaan. Tähän tarvitaan kirjastokortti. 

Kirjastokortin saa kun näyttää henkilöllisyystodistuksen ja kertoo 
osoitteen Suomessa. Sitä varten pitää allekirjoittaa lupaus sääntöjen 
noudattamisesta. Säännöissä sanotaan, kuinka pitkän aikaa voi 
lainattuja materiaaleja pitää hallussaan. Jos ei palauta lainoja 
ajoissa, joutuu maksamaan laina-ajan ylittämisestä. Laina-ajoista saa 
tietoa henkilökunnalta. Kirjastokortti on henkilökohtainen, älä anna 
sitä kenenkään muun käyttöön. Jos kortti katoaa, ilmoita siitä heti 
kirjastoon, ettei sitä käytetä väärin. 

Kirjoja omalla kielelläsi
Jos lähimmässä kirjastossa ei ole kirjoja omalla 
kielelläsi, voi henkilökunta tilata niitä lainattavaksi. 
Kirjasto hankkii toivomasi kirjat, kun pyydät tätä 
henkilökunnalta.

Kysy kirjastosta, mitä palveluja se tarjoaa. Kirjastossa 
opastetaan löytämään muun muassa kielikursseja ja 
vapaa-ajan toimintaa.

Tietoa kirjaston palveluista ja suomalaisesta 
yhteiskunnasta monella kielellä löydät osoitteesta 
www.infopankki.fi.
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Welcome to library!
Anyone can come to a library. You can read newspapers and magazines, use computers, 
borrow books and other library materials, take part in events or you can just spend 
time in a library. Library use does not cost anything because libraries are owned by 
municipalities.

You can ask all kinds of questions and also help from the library staff.

Libraries also have free wireless web. You can use internet in the library with your own 
smartphone or computer/laptop. 

Libraries have their own websites, which help you to search books, music and other 
library materials to borrow. The websites also give information on events and happenings.

You can borrow library materials with your library card
You can borrow books, magazines, music, language courses, 
children’s books and movies to take home with you. You need your 
own library card to borrow library items.

You can get your own library card by showing an ID card and by 
giving your address in Finland. You also have to sign an agreement 
that you will follow library rules. Library rules tell you how long you 
can keep borrowed materials. If you do not return library materials 
in time, you have to pay an overdue charge/ fee. Library staff will 
tell you how long you can keep the borrowed materials. Your library 
card belongs only to you and you must not let anyone else to use 
it. If you lose your library card you should inform the library straight 
away so that no one can misuse it. 

Books in your own language
If your nearest library does not have books in your own 
language, library staff can order these from other libraries. 
Library staff will try to get you the materials you want, the 
only thing you have to do is ask.

You can ask what services library can offer for you. Library staff 
will show you how to find, for example, language courses and 
what kind of free/leisure time activities they offer.

You can find information on library services and Finnish 
society in general in many languages here:  
www.infopankki.fi.
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