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Goethe-Institut Finnland  

Kirjaston käyttösäännöt  

 

Goethe-Institutin kirjasto on kaikille avoin. Sen kokoelmia, palveluita ja yleisötiloja voivat 

käyttää kaikki, jotka noudattavat talon- ja käyttösääntöjä. Voit käyttää myös omia tietokoneita 

ja äänentoistolaitteita, jos käytät kuulokkeita. Kirjasto ei vastaa asiakkaiden omaisuuden 

katoamisesta.  

Materiaalin lainaus kirjastosta on maksutonta. Lainaamiseen tarvitset kirjastokortin, jonka saat 

rekisteröitymällä asiakkaaksi ja esittämällä henkilötodistuksen. Goethe-Institutin tallentamia 

asiakastietoja käytetään vain asiakkuuden hoitoon eikä niitä anneta kolmannelle osapuolelle. 

Asiakkaalla on oikeus nähdä asiakasrekisterin häntä itseään koskevat tiedot. Ilmoita 

asiakastietojen muutoksista ja kirjastokortin katoamisesta kirjastoon.  

Käsittele kirjaston aineistoa huolellisesti. Jos lainattu aineisto vioittuu tai katoaa, ilmoita siitä 

kirjastolle. Goethe-Institut pidättää oikeuden vaatia korvauksen aiheutuneesta vahingosta tai 

kadonneesta materiaalista. Hakuteoksia, käsikirjaston kappaleita (merkitty punaisella tarralla), 

sanomalehtiä ja aikakauslehtien uusimpia numeroita ei lainata.  

Kirjasto on avoinna 

Maanantai  klo 10—19  

Tiistai—torstai  klo 10—18  

Laina-ajat ja lainojen enimmäismäärä 

Kirjat, äänikirjat: 4 viikkoa  

Goethe-Buchclub-lukupiirin kirjat, elokuvat, lehdet, oppikirjat: 2 viikkoa  

Kunkin lainan voi uusia viisi kertaa, mikäli siitä ei ole varauksia. Lainojan enimmäismäärä on 

20 mediaa tai enintään 10 kirjaa/lehtiä, korkeintaan 5 elokuvaa; Medioita, joilla on 2 viikon 

laina-aika, voi lainata korkeintaan 5 kerralla.  

Tiedotteet  

Antamaasi sähköpostiosoitteeseen saat tiedotteita, kuittaukset lainauksista ja palautuksista 

sekä muistutuksen eräpäivästä 3 vuorokautta ennen eräpäivää. Voit kieltää tiedotteiden 

lähettämisen ilmoittamalla siitä kirjallisesti kirjaston henkilökunnalle.  

Laina-ajan pidennys ja varaukset  

Voit jatkaa laina-aikaa ja tehdä varauksia lainassa olevasta aineistosta myös MeinGoethe.de-

palvelun personoidun kirjastotilisi kautta. Sinulla voi olla kerrallaan 3 varausta. Muun 

materiaalin varaamiseksi ota yhteyttä kirjastoon.  
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Myöhästymismaksut  

Myöhässä olevasta aineistosta perimme maksuja seuraavasti:  

0,20 €/laina/vrk, kuitenkin enintään 6,00 €/laina. 

Mikäli velkasi on 30 € tai enemmät tai lainasi yli 30 kirjastopäivää myöhässä, menetät 

lainaoikeutesi. Mikäli lainaa ei palauteta kolmannen muistutuksen jälkeen, siirrämme asian 

perintätoimistolle, joka laskuttaa aineiston korvausmaksun, perintäkulut ja lainmukaisen 

viivästyskoron. Saat taas lainausoikeuden, kun palautat myöhässä olevan aineiston, korvaat 

kadonneen tai vahingoittuneen aineiston ja maksat kertyneet maksut.  

Elokuvat  

Lähetämme oppilaitoksille DVD-elokuvia maksutta pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Lainaaja 

vastaa materiaalin palautuskuluista. Elokuvat tulee palauttaa suojakoteloissaan asianmukaisesti 

pakattuina. Kirjaston elokuvien näyttämisestä muutoin kuin yksityisesti tulee sopia Goethe-

Institutin kanssa.  

Onleihe  

Goethe-Institutin maksuton e-kirjasto Onleihe on myös käytössäsi. Sen käyttö ei edellytä 

kirjastomme asiakkuutta. Tietoa palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisestä ja käytöstä saat 

verkkosivultamme. Onleihen käyttöä koskevat sivustolla www.onleihe.net julkaistut 

käyttösäännöt. 

Kirjaston tietokoneiden käyttö  

Kirjastokortin haltijana voit käyttää myös kirjaston tablettitietokoneita. Rasististen, 

pornografisten, väkivaltaa ihannoivien ja vihapuheita levittävien sivujen avaaminen niillä  

on kielletty.  

Kirjaston käyttösäännöt  

Nämä käyttösäännöt ovat voimassa 1.5.2020 alkaen. Kirjasto pidättää itsellään oikeuden 

muuttaa käyttösääntöjä tarvittaessa. Muutoksista ilmoitetaan verkkosivullamme. 

http://www.onleihe.net/

