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1 Varaa kirja verkkokirjastossa 

Voit varata kirjan kirjaston internet-sivulta. 

 Milloin itse haluat. 

 Jos varaat kirjan, kirjaston henkilökunta etsii sen. 

 Kirjasto ilmoittaa,  

 kun voit hakea varauksen.  

 Saat ilmoituksen tekstiviestillä,  

 sähköpostilla tai kirjeellä.  

Katso video, miten teet varauksen Vanamo-verkkokirjastossa 

  

https://www.youtube.com/watch?v=26IDN99FGts&feature=youtu.be
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2 Varaa opiskelutila 

 

Kirjastossa on ilmaisia tiloja,  

joissa voit työskennellä. 

Pääkirjastosta voit varata 

esimerkiksi Urban office -tilan 

internetissä  

kirjaston varausjärjestelmä Varaamosta.  

Tilaan mahtuu 1-4 ihmistä.  

Urban office on hiljainen työtila, 

ja se on auki kello 8 - 22. 

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston varausjärjestelmä Varaamo 

https://kirjastonvaraamo.hameenlinna.fi/
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3 Tulosta, kopioi, skannaa  

 

Voit tulostaa ja kopioida kirjastossa. 

Tuo usb-tikku tai tulosta kirjaston tietokoneelta.  

Silloin, kun henkilökunta on paikalla. 

Mustavalkoinen kopio tai tuloste maksaa 0,50 euroa.  

Värillinen kopio tai tuloste: 1 euro. 

Skannaus sähköpostiin on ilmainen.  

Lisää tietoa kirjaston maksuista ja hinnoista  

  

https://www.vanamokirjastot.fi/asiakkaana-kirjastossa?refId=MHUN4J&culture=fi#maksuthinnat


24 hyvää asiaa kirjastossa18.11.2020 | Mihli Said 

 

 

 

4 Pidä näyttely   

 

Kirjastossa voit pitää näyttelyn.  

Esimerkiksi pääkirjastossa on 3 näyttelytilaa:  

Aulan näyttelytila, Kirjaston Galleria, Lehtisalin näyttelyseinä. 

Voit katsoa kuvat verkosta ja varata. 

Kirjasto ilmoittaa, jos hyväksyy varauksen. 

Näyttelytila voi olla ilmainen tai maksullinen. 

 

Lisää tietoa kirjaston näyttelytiloista 

  

https://www.vanamokirjastot.fi/tilat-h%C3%A4meenlinnan-kirjasto?culture=fi#nayttelytila
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5 Järjestä tapahtuma 

   

Kirjastossa on tilaa, jossa voit järjestää tilaisuuden,  

joko itse, ryhmässä tai yhdessä kirjaston kanssa.  

Esimerkiksi pääkirjastossa on 3 tapahtumatilaa:  

Avolava, Leino-sali ja Mediahuone. 

Voit katsoa kuvat verkosta ja varata. 

Kirjasto ilmoittaa, jos hyväksyy varauksen.  

Kirjasto voi myös vuokrata tilaisuudelle tilan. 

 

Lisää tietoa kirjaston tapahtumatiloista  

  

https://www.vanamokirjastot.fi/tilat-h%C3%A4meenlinnan-kirjasto?culture=fi
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6 Editoi ja digitoi kuvaa ja ääntä 

 

Pääkirjastossa on editointitila.  

Siellä voit esimerkiksi muokata ääntä ja musiikkia;  

skannata paperikuvia, dioja, negatiiveja  

ja negatiivifilmejä 

ja tallentaa työt CD- tai DVD-levyille. 

Voit käyttää editointitilaa,  

kun kirjaston henkilökunta on töissä. 

Voit varata editointitilan  

ja opastuksen editointitilan laitteiden käyttöön 

kirjaston internet-sivulta. 

 

Lisää tietoa editointitilasta  

  

https://www.vanamokirjastot.fi/editointitila?culture=fi


24 hyvää asiaa kirjastossa18.11.2020 | Mihli Said 

 

 

 

7 Soita ja kuuntele musiikkia 

 
 

Voit lainata kirjastokortilla kotiin  

esimerkiksi ukulelen, kitaran, nuotteja,  

cd-levyjä ja musiikki-dvdt.  

Pääkirjastossa voit kuunnella musiikkia Mediahuoneessa. 

Voit soittaa tai laulaa,  

kun varaat siihen Musiikkihuoneen tai Bändihuoneen. 

Voit myös itse äänittää musiikkia tai puhetta  

ja masteroida tai editoida Studiossa. 

Tee varaus internetissä. 

Kirjasto ilmoittaa, jos hyväksyy varauksen. 

Lisää tietoa musisointisointiloista 

https://www.vanamokirjastot.fi/tilat-h%C3%A4meenlinnan-kirjasto?culture=fi
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8 Lainaa ja palauta itse automaatilla 

 

Voit lainata ja palauttaa kirjoja  

ja muita aineistoja automaatilla. 

Automaatit toimivat  

pääkirjastossa klo 6-22. 
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9 Käytä hiljaista lukutilaa 

 

 

Voit lukea tai opiskella lukutilassa rauhallisesti.  

Voit myös käyttää siellä omaa kannettavaa tietokonetta. 

Ei tarvitse varata. 
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10 Lue e-kirjaa ja kuuntele e-äänikirjaa 

 
 

Voit lukea e-kirjaa  

ja kuunnella e-äänikirjaa 

ilmaiseksi  

tietokoneella, tabletilla  

tai älypuhelimella. 

Tarvitset oman kirjastokortin ja salasanan.  

 

Valtakunnallinen eKirjasto 

Vanamokirjastot.fi Ellibs-kirjasto 

https://ekirjasto.kirjastot.fi/
https://www.ellibslibrary.com/collection
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11 Kaukolainaa Monikielisestä kirjastosta  

 

Jos puhut kieltä, joka on Hämeenlinnassa harvinainen, 

Hämeenlinnan kirjasto voi ehkä tilata sinulle kirjoja, 

jotka on kirjoitettu sinun kielelläsi, 

kaukolainaksi Monikielisestä kirjastosta. 

Kysy lisää kirjaston henkilökunnalta. 

Kirjaston henkilökunta neuvoo,  

miten teet kaukolainatilauksen kirjastolle.  

Tavallisesti kaukolainat maksavat,  

mutta kaukolainatilaus Monikielisestä kirjastosta on ilmaista. 

 
Lisää tietoa kaukolainatilauksista 

https://www.vanamokirjastot.fi/kaukolainat?refId=BzVQuG&culture=fi#monikielinen
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12 Opiskele esimerkiksi kitaraa tai pianoa e-kurssilla  

tai kuuntele e-musiikkia  

 
 

Osoitteessa kirjastot.rockway.fi/vanamo 

näet musiikin e-kurssit,  

joita voit lainata kirjastokortilla. 

Jos kurssi on lainassa, voit varata sen. 

Kirjaudu kirjastokortin numerolla 

ja luo oma salasana tähän palveluun. 

 

Voit kuunnella musiikkia osoitteessa Naxos Music Library  

Kirjaudu sisään oman kirjastokortin numerolla.  

 
Lisää tietoa e-musiikkipalveluista 

 

https://kirjastot.rockway.fi/vanamo/
https://hameenlinna.naxosmusiclibrary.com/page.library_cardno.asp
https://www.vanamokirjastot.fi/e-musiikki?refId=cmEYeM&culture=fi
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13 Lue e-sanomalehti ja e-aikakauslehti 

kosketusnäytöltä 

 

 

Voit lukea uusia tai vanhoja sanomalehtiä  

ja aikakauslehtiä 

eri kielillä 

tietokoneen 2 isolta kosketusnäytöltä  

pääkirjastossa. 

Pääkirjaston lehtisali on auki klo 6-22. 

 

Lisää tietoa kirjaston eri kielten e-lehdistä  

  

https://www.vanamokirjastot.fi/e-lehdet?culture=fi
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14 Lue mukavassa tuolissa ja maisemassa 

 

 

 

Voit löytää mukavan paikan lukemiseen kirjastosta. 

Istu esimerkiksi pääkirjaston mukavassa sinisessä nojatuolissa  

ja lue Vanajaveden järven ja Hämeen linnan maisemaa vasten. 
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15 Käytä tietokoneita ja nettinurkkaa 

 

Kirjastossa on tietokoneita, jotka on tarkoitettu  

asiakkaiden käyttöön. 

Esimerkiksi pääkirjastossa voit käyttää tietokoneita  

ja nettinurkkaa. 

Voit tehdä kotitehtäviä, surffata internetissä,  

käyttää toimisto-ohjelmia  

(Word, Excel tai Powerpoint). 

 

Lisää tietoa kirjaston tietokoneista 

  

https://www.vanamokirjastot.fi/h%C3%A4meenlinnan-kirjaston-tietokoneet?culture=fi
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16 Pääset pääkirjastoon kello 6-22 joka päivä 

 

Pääkirjastolla on asiakaspalvelun aikaa  

ja omatoimiaikaa. 

Omatoimiaika tarkoittaa, että lainaat 

ja palautat itse eli omatoimisesti. 

Kun tulet pääkirjastolle omatoimiaikaan,  

näytät oven ulkopuolella koneelle kirjastokortin  

ja salasanan. Sitten ovi aukeaa. 
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17 Osallistu kirjaston tilaisuuksiin  

 

Millaisia tilaisuuksia kirjasto järjestää 

aikuisille, nuorille ja lapsille? 

Katso kirjaston internet-sivulta,  

milloin ja missä voit osallistua 

esimerkiksi kirjailijan vierailuun, digikerhoon, 

satutunnille, pajaan tai kielikahvilaan. 

Kirjaston tilaisuudet ovat ilmaisia. 

 

Kirjaston tapahtumakalenteri 

 

https://www.vanamokirjastot.fi/calendar?fContentType=event&no-cache-lang=fi&fContentCatalogId=779a982f-7318-405c-b2cb-a90d7dd84595
https://www.vanamokirjastot.fi/calendar?fContentType=event&no-cache-lang=fi&fContentCatalogId=779a982f-7318-405c-b2cb-a90d7dd84595
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18 Laula karaokea tai katso elokuvaa 

 

 

Varaa pääkirjaston Mediahuone karaokea  

tai esimerksi elokuvan katsomista varten 

yksin tai yhdessä kavereiden kanssa.  

Voit käyttää Mediahuonetta, 

kun asiakaspalvelu on auki.  

Max 4 tuntia päivässä. 

Varaa kirjaston internet-sivulta 4 päivää ennen. 

Kirjasto hyväksyy varauksen. 

 

Hämeenlinnan kirjaston tilojen varausjärjestelmä Varaamo 

https://kirjastonvaraamo.hameenlinna.fi/search?date=2020-12-31&purpose=sing-karaoke
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19 Käytä Kysy kirjastonhoitajalta -palvelua  

 

Kun etsit tietoa, voit käyttää Kysy kirjastonhoitajalta -palvelua. 

Se on kirjastojen tietopalvelu, joka toimii internetissä. 

Tiedon hakemisen ammattilaiset etsivät sinulle tiedonlähteitä. 

Lähetä kysymys internet-lomakkeella 

ja saat vastauksen sähköpostilla 3 päivässä. 

Palvelun sivulla on myös julkinen arkisto, 

josta voit katsoa, millaista tietoa toiset etsivät.  

 
Kysy kirjastonhoitajalta internet-sivut 

  

https://www.kirjastot.fi/kysy/


24 hyvää asiaa kirjastossa18.11.2020 | Mihli Said 

 

 

 

20 Kuuntele e-äänikirjaa  

esimerkiksi englannin kielellä  

 

Kuuntele e-äänikirjoja 

ja äänitettyjä luentoja ilmaiseksi 

älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella 

Naxos Spoken Word -palvelun kautta.  

Tarvitset kirjastokortin numeron ja salasanan. 

Palvelun kielet ovat englanti, saksa, 

ranska, espanja ja portugali. 

 

Kirjaudu Naxos Spoken Word Library -palveluun 

 

https://hameenlinna.naxosspokenwordlibrary.com/page.library_cardno.asp
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21 Lue eri kielten e-sanomalehtiä ja e-aikakauslehtiä 

 

 

 

Voit lukea yli 60 eri kielellä  

sanomalehtiä ja aikakauslehtiä  

tietokoneelta, tabletilta tai älypuhelimelta. 

Voit käyttää PressReader -palvelua kirjastossa 

tai etänä eli kirjaston ulkopuolella.  

Asenna PressReader -sovellus 

ja kirjaudu kirjastokortilla ja salasanalla. 

 

Lisää tietoa e-lehdistä 

  

https://www.vanamokirjastot.fi/e-lehdet?refId=yh3gfK&culture=fi
https://www.vanamokirjastot.fi/e-lehdet?refId=yh3gfK&culture=fi
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22 Harjoittele suomen kieltä kielikahvilassa 

Voit parantaa puhumisen taitoasi  

ja tavata uusia ihmisiä kielikahvilassa.  

Aikataulu on kirjaston internet-sivulla. 

Hämeenlinnan kirjaston tapahtumakalenteri 

  

https://www.vanamokirjastot.fi/calendar?no-cache-lang=fi
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23 Katso kirjastojen vinkit e-tiedon hakemiseen

 

Kun haet  tietoa internetissä, katso Makupalat.fi 

eli internet-linkkien kirjasto, 

jota kirjastolaiset eli tiedon hakemisen ammattilaiset järjestävät 

niille, jotka etsivät tietoa eri aiheista. 

Makupalat-palvelua pitää Kirjastot.fi. 

 

 

Makupalat.fi 

  

https://www.makupalat.fi/
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24 Hanki digikirjastokortti 

 

Sinun ei tarvitse kantaa kirjastokorttia mukana,  

jos lataat digikirjastokortin älypuhelimeen.  

Hae puhelimella internetistä taskussa.hameenlinna.fi  

Klikkaa linkki Asenna Kaupunki taskussa. 

Kun asennus on valmis, näytöllä näkyy Taskussa-kuvake.  

Klikkaa Taskussa-kuvaketta  

ja avaa sovelluksen valikko.  

Klikkaa kohta Kirjastokortti.  

Syötä sovellukseen kirjastokorttisi numero  

ja sama 4-numeroinen tunnusluku, 

jolla käytät kirjaston automaatteja.  

Digikirjastokortin saa ladattua Android- ja iOS-laitteille. 

 Lisää tietoa digikirjastokortista 

https://taskussa.hameenlinna.fi/
https://www.vanamokirjastot.fi/asiakkaana-kirjastossa#digikortti
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Nähdään kirjastossa! 


