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Anders-kirjastojen käyttösäännöt    (selkokielinen) 
 
Käyttösäännöt koskevat sinua, kun olet Anders-kirjaston asiakas.  

 

Anders-kirjastoja ovat Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Kokkolan, Lestijärven ja Toholammin kirjastot. 

 

Sitoudut noudattamaan näitä käyttösääntöjä, kun asioit kirjastossa, saat kirjastokortin tai suostut 

vastuuhenkilöksi. 

 

Kirjasto on kaikille avoin 
 

Voit käyttää kirjastojen palveluja, kokoelmia ja asiakastiloja, jos noudatat käyttösääntöjä. 

 

Kirjastoissa voit käyttää ilmaista wifiä eli langatonta internetiä.  

Kun käytä kirjaston wifiä, huolehdi laitteesi virussuojauksesta.  

 

Osassa Anders-kirjastoja voit varata ilmaiseksi tai vuokrata erilaisia tiloja. 

 

Kirjastokortti ja pin-koodi 
 

Jotta voit lainata, tarvitset kirjastokortin.  

Saat kirjastokortin, kun näytät henkilöllisyystodistuksen ja kerrot yhteystietosi.  

Nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot tallennetaan kirjaston asiakasrekisteriin.  

 

Kirjasto vaatii vastuuhenkilön alle 15-vuotiaille, erityisryhmään kuuluville henkilöille ja yhteisölainaajille.  

Vastuuhenkilön pitää todistaa henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella ja ilmoittaa yhteystietonsa. 

 

Kirjastokortti on henkilökohtainen. 

Sen omistaja tai vastuuhenkilö vastaa kirjastokortilla lainatusta aineistosta.  

Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen.  

 

Ilmoita heti kirjastoon, jos kirjastokorttisi katoaa tai nimesi tai yhteystietosi muuttuvat.  

Sinä vastaat kadonneella kortilla lainatusta aineistosta, kunnes olet tehnyt katoamisilmoituksen. 

 

Verkkokirjaston käyttämiseen tarvitset kirjastokortin ja tunnusluvun eli pin-koodin.  

Pin-koodin saat kirjastosta, kun näytät kirjastokortin ja henkilöllisyystodistuksen.  

 

Aineiston käyttö ja varaaminen 



 

Voit käyttää ja lainata kirjastosta erilaisia aineistoja eli esimerkiksi kirjoja, lehtiä, cd- ja dvd-levyjä.  

Kirjastosta voit lainata myös e-aineistoa eli tietokoneella tai älypuhelimella käytettäviä sähköisiä kirjoja, 

lehtiä ja musiikkia. 

 

Laina-ajat 

Kirjat 28 vrk 
Äänikirjat 28 vrk 
Kirjat, joihin on varauksia yli 30  14 vrk 
Pikalaina-kirjat 14 vrk 
Lehdet, cd-rom-levyt 14 vrk 
Musiikki, äänitteet, elokuvat 14 vrk 
 
Voit uusia lainan viisi kertaa, jos sitä ei ole varattu.  

 

Pikalainoja ja urheiluseurojen kausikortteja et voi uusia. 

 

Kirjasto noudattaa ikärajoja elokuvien ja pelien lainaamisessa.  

Voit lainata vain sinulle sopivia elokuvia ja pelejä. 

 

Voit varata aineistoa kirjastossa tai anders.finna.fi -verkkokirjastossa.  

Varaaminen on ilmaista. 

Voit noutaa varauksen, kun olet saanut ilmoituksen sähköpostina, tekstiviestinä tai kirjeenä. 

  

Sinun on noudettava varaus 9 päivän kuluessa.  

Jos et nouda varaustasi, Kokkolan kirjastoissa sinulta peritään 2 euroa.  

 

Voit pyytää aineistoa myös kaukolainaksi eli tilattavaksi toisesta kirjastosta, jos sitä ei ole Anders-

kirjastossa. 

 

Eräpäivä 
 

Kun lainaat aineistoa, saat kuitin, josta näet eräpäivän. 

Eräpäivä kertoo, milloin aineiston laina-aika päättyy.  

Jos haluat, saat muistutuksen eräpäivästä sähköpostiisi.  

Jos et saa muistutusta, joudut silti maksamaan myöhästymismaksun. 

 

Palauttaminen  
 

Palauta lainaamasi aineisto viimeistään eräpäivänä. 

Eräpäivän jälkeen aineistosta kertyy myöhästymismaksua.  

Jos palautat aineiston palautusluukkuun kirjaston sulkemisen jälkeen, lainasi päättyy vasta, kun kirjasto 

on auki seuraavan kerran.  

 

Kirjaston käyttäjän velvollisuudet 
 

Käsittele kirjaston aineistoa ja muuta omaisuutta hyvin. 



Huolehdi kirjaston viihtyvyydestä. 

Älä häiritse tai uhkaa kirjaston asiakkaita tai henkilökuntaa.  

Kirjastossa et saa käyttää päihteitä tai oleskella päihtyneenä.  

 

Maksuttomat ja maksulliset palvelut 
 

Kirjaston aineistojen käyttö, lainaus, varaaminen ja neuvonta on sinulle ilmaista.  

 

Sinun pitää maksaa, jos 

 palautat aineistoa myöhässä 

 et nouda varaamasi aineistoa 

 lähetämme sinulle myöhästymismuistutuksen tai laskun 

 tilaat kaukolainan 

 kadotat tai vahingoitat aineistoa 

 tulostat tai otat kopioita. 

 

Lisätietoa maksuista saat Maksut-liitteestä.  

 

Lainauskielto 
 

Lainauskielto tarkoittaa, että et voi lainata aineistoa kirjastosta. 

Joudut lainauskieltoon, jos sinulla on yli 10 euroa velkaa kirjastolle. 

 

Saat lainausoikeuden takaisin, kun palautat myöhässä olevan aineiston, maksat velkasi tai korvaat 

vahingot. 

 

Kirjaston käyttökielto 
 

Kirjastonjohtaja voi antaa asiakkaalle enintään 30 päivää kestävän käyttökiellon. 

Saat käyttökiellon, jos et usko huomautuksia ja häiritset, aiheutat vaaraa tai vahinkoa. 

Kirjastonjohtaja keskustelee kanssasi ennen kuin antaa käyttökiellon. 

Voit hakea oikaisua käyttökieltoon. 

 


