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Huollettavasi on nyt
saanut oman kirjastokortin.

Muista!
Sinä huoltajana olet
vastuussa huollettavasi lainoista.
Varmistathan, että lainattu aineisto joko
palautetaan viimeistään eräpäivänä tai
lainat uusitaan.
Vinkki! Saat halutessasi maksuttoman ilmoituksen
lähestyvästä eräpäivästä sähköpostiisi.
Myöhästyneestä aineistosta kertyy myöhästymismaksua:
myöhästymisilmoitus 1,00 €
aikuisten aineisto: 0,50 € / laina / viikko
Muiden Keski-Suomen kuntien kirjastoissa voi olla
erilaisia myöhästymismaksuja!

Huom!
Lapsilla voi olla ns. pulpettikirjoja, joita säilytetään koulussa.
On hyvä välillä käydä esimerkiksi verkkokirjastossa
tarkistelemassa tilannetta ja kysellä lapselta,
käykö hänen luokkansa kirjastossa.

Vinkki!
Verkkokirjastossa keski.finna.fi voit lisätä omaan tiliisi
lasten kirjastokortit niin, että pääset omilla tunnuksillasi
uusimaan myös heidän lainojaan.
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Kirjas

henkilökohtainen:

kortinhaltija sitoutuu korvaamaan vahingoittamansa,
kadottamansa tai palauttamatta jättämänsä aineiston.

Tämän vuoksi on tärkeää,
että omalla kortilla
ei lainata kavereille.

Pääkirjastossa ja Suolahden kirjastossa on käytössä
lainausautomaatti. Sumiaisten ja Konginkankaan kirjastoissa on
automaatti, jolla pystyy sekä lainaamaan että palauttamaan.
Lapsille opetetaan automaatin käyttö ja heitä kannustetaan
omatoimisuuteen, vaikka henkilökunta olisikin paikalla.
Palauttamiseen ei tarvita kirjastokorttia, mutta
lainaamiseen sitä tarvitaan. Lainaamiseen tarvitaan lisäksi
nelinumeroinen PIN-koodi, ja sen lapsi on saanut tulostettuna
kirjastokortin mukana.

PIN-koodi
on hyvä opetella ulkoa. Sitä ei kannata kirjoittaa
korttiin, koska jos kortti joutuu vääriin käsiin, kuka
tahansa pystyy lainaamaan kortilla. Jos kortti katoaa,
muista ilmoittaa siitä kirjastoon!

Esimerkkejä, mitä voi lainata

kirjastokortilla. Ilmaiseksi.
kirjoja - äänikirjoja - lehtiä
elokuvia - musiikkia
lautapelejä - konsolipelejä
Keski-kirjastokortilla voi lainata ja varata kaikkien
Keski-Suomen kuntien kirjastojen aineistoja maksutta

Omalla laitteella voit:
- lukea e-lehtiä:
keskikirjastot.emagz.fi
- LUKEA e-kirjoja
JA KUUNNELLA e-äänikirjoja:
www.ellibslibrary.com/keski

- opiskella soittoa tai laulua
verkkokurssilla:
kirjastot.rockway.fi

Ongelmia ja niiden ratkaisuja
Lainat pitäisi uusia, mutta miten?
Netissä
keski.finna.fi -sivulta kirjautumalla. Kirjautumiseen tarvitset
kirjastokortin numeron ja henkilökohtaisen PIN-koodin.

Soittamalla
mihin tahansa Keski-kirjastoon.

Käymällä kirjastossa

Lainat voi uusia
viisi kertaa,
jos niistä ei
ole varauksia.

Muista ottaa kirjastokortti mukaan!

Olen palauttamassa kirjaani, mutta
kirjasto on jo kiinni.
Eipä hätää, kaikissa Äänekosken kirjastoissa on
palautusluukku, johon kirjat voi tipauttaa.
Vinkki! Kirjan voi palauttaa mihin tahansa Keski-kirjaston
toimipisteeseen. Ajantasaisin tieto kirjastojen aukioloajoista
löytyy verkosta: keski.finna.fi

Ota huomioon, että
luukkuun palautetut aineistot käsitellään
vasta seuraavana aukiolopäivänä.

PIN-koodi unohtui,
enkä voi uusia lainoja verkossa.
Unohtuneen PIN-koodin saat käymällä kirjastossa!
PIN-koodia ei anneta puhelimitse.

Kirja, jonka lapseni lainasi,
on rikkoutunut/hukassa. Mitä teen?
Korvausmenettelyt katsotaan aina
tapauskohtaisesti.
Ota yhteyttä kirjastoon asian sopimiseksi.

ÄLÄ YRITÄ KORJATA
RIKKOUTUNUTTA KIRJAA ITSE.

Kirjastokortti on kadonnut!
Jos huomaat kirjastokortin kadonneen,
ilmoita siitä kirjastoon mahdollisimman pian!
Uusi kortti maksaa 2,00 €
ja sen saa käymällä kirjastossa.
Lapsella tulee olla mukana huoltaja tai huoltajan
allekirjoittama kirjastokorttilomake.

Omatoimikirjastojen käyttö
Yli 7-vuotiaat pääsevät kirjastokortilla ja PIN-koodilla
Sumiaisten ja Konginkankaan kirjastoihin myös
omatoimiaikoina, kun henkilökunta ei ole paikalla.
Huoltaja on vastuussa siitä, ettei huollettava aiheuta
omatoimiajalla asioidessaan häiriötä muille asiakkaille
eikä vahingoita kirjaston tiloja tai kokoelmia
Huoltaja voi estää alle 15-vuotiaan omatoimikirjaston käytön
lomakkeella. Katso ohjeet ja käyttöehdot täältä:

www.aanekoski.fi/kirjasto
> Yhteystiedot ja aukioloajat
> Omatoimiajat Äänekosken kirjastoissa

Yhteystiedot
Äänekosken
pääkirjasto
020 632 3283
kirjasto@aanekoski.fi

Sumiaisten kirjasto

Suolahden kirjasto
020 632 3293
kirjasto.suolahti@aanekoski.fi

Konginkankaan kirjasto

020 632 3296
kirjasto.konginkangas@aanekoski.fi

020 632 3298
kirjasto.sumiainen@aanekoski.fi

www.aanekoski.fi/kirjasto

Facebook: @aanekoskenkirjasto
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kirjastoon!
Tutustu verkkokirjaston
antimiin (ja niitähän riittää):
keski.finna.fi

