Tervetuloa Tervon kirjaston ja
kirjastoverkko Rutakon käyttäjäksi.
Rekisteröityessäsi Tervon kirjaston käyttäjäksi, saat samalla käyttöoikeuden kaikkiin kirjastoverkko Rutakon kirjastoihin eli Iisalmen ja Kiuruveden kaupunginkirjastoihin
sekä Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Rautalammin,
Rautavaaran, Sonkajärven, Tervon, Vesannon ja Vieremän
kunnankirjastoihin.

Tervon kunnankirjasto
Kirkkotie 5, 72210 Tervo



Kirjaston tilat ja lainattavat aineistot
Kirjastossa on lehtilukusali, kuuntelunurkkaus sekä lukupaikkoja. Yläkertaan pääsee porrashissillä. Kirjastossa on
asiakkaiden käyttöön asiakastietokone, tulostin-skanneri
(tulosteet maksullisia, maksu asiakaspalveluun), langaton
verkko, tabletti sekä digitaalipiano, jota voi myös vuokrata.
Lainattavissa on kauno– ja tietokirjallisuutta, lehtiä, musiikkia, elokuvia, pelejä, ukulele, liikuntavälineitä, pelastusliivejä, verenpainemittari sekä energiankulutus– ja pintalämpömittarit.

kirjasto@tervo.fi


044 749 9315 asiakaspalvelu
044 749 9316 kirjasto– ja
kulttuuripalveluiden esimies
044 749 9224 kirjastovirkailija

rutakko.verkkokirjasto.fi

@tervonkirjasto
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Kirjaston palvelut käytettävissä myös omatoimisesti
Tervon kirjasto toimii asiakaspalveluaikojen lisäksi myös
omatoimikirjastona. Kirjaudu sisään kirjastokortillasi ja
PIN-koodilla. PIN-koodin ja tarkemmat ohjeet omatoimipalveluiden käyttöön saat henkilökunnalta. Omatoimiaikaan käytössäsi on kirjaston tilat sekä lainattavat kokoelmat. Voit myös lainata, palauttaa sekä uusia aineistoja automaatilla.
Verkkokirjasto ja Rutakko-mobiilisovellus
Verkkokirjasto on käytettävissäsi osoitteessa
rutakko.verkkokirjasto.fi
Verkkokirjastoon kirjaudutaan kirjastokortin numerolla ja
PIN-koodilla. Kirjautuneena voit tarkastella ja päivittää
omia asiakastietojasi, uusia lainojasi ja varata aineistoja.
Rutakko-mobiilisovellus on ladattavissa sovelluskaupasta.
Mobiilisovelluksella voit uusia lainojasi ja varata aineistoja.
Sovelluksessa on myös kaverilainaominaisuus, jolla voit
lainata sinulla lainassa olevan kirjan kaverillesi. Mobiilisovellus toimii myös kirjastokorttina.

Lainaus, palautus, uusinta, laina-ajat ja maksut
Aineistoja voit lainata ja palauttaa kirjaston asiakaspalvelussa tai omatoimisesti automaatilla, palauttaa voi myös
ulko-oven vierestä löytyvään palautusluukkuun. Lainoja
voi uusia asiakaspalvelussa, automaatilla, verkkokirjastossa tai Rutakko-mobiilisovelluksella. Aineistojen lainaaika on 4 viikkoa, poikkeuksena lehdet, DVD– ja blu-ray
–levyt sekä digitaaliset pelit joiden laina-aika on 2 viikkoa. Pikalainojen laina-aika on 1 viikko. Kotiseutukokoelman aineistoa ei voi varata eikä lainata. Myöhästymismaksua peritään 7 vuorokautta eräpäivän jälkeen
kaikilta kalenteripäiviltä 0,30€/aineisto/vuorokausi, enintään 20€/asiakas.
Varaaminen
Voit varata maksutta kaikkien Rutakko-kirjastojen aineistoja joko asiakaspalvelussa tai itse verkkokirjastossa sekä
Rutakko-mobiilisovelluksessa. Saapumisesta ilmoitetaan
tekstiviestillä tai sähköpostilla, jossa on mainittu varauksen numero. Saapuneet varaukset löytyvät automaatin
alla olevasta kaapista, vasemman puoleisen oven takaa.
Tunnistat oman varauksesi varausnumeron perusteella.
Varatun aineiston voit lainata asiakaspalvelussa tai omatoimisesti automaatilla. Varauksen noutoaika on yksi
viikko, viimeinen noutopäivä ilmoitetaan saapumisilmoituksessa. Mikäli varausta ei noudeta määräaikaan mennessä varauksesta peritään noutamattoman varauksen
maksu 1 €.


rutakko.verkkokirjasto.fi/e-aineistot

E-kirjat ja e-äänikirjat
Biblio on e-kirja ja e-äänikirjapalvelu,
josta löytyy aineistoja luettavaksi ja
kuunneltavaksi selaimen tai Bibliosovelluksen kautta.
Kirjautuminen kirjastokortin numerolla
ja PIN-koodilla.
Käyttörajoitus 10 lainaa/kuukausi.

Elokuvat
Elokuvien latauspalvelu Viddlasta löydät satoja selaimen
kautta suoratoistettavia elokuvia.
Kirjautuminen kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla.
Käyttörajoitus 8 elokuvaa/kuukausi.
viddla.fi

rutakko.bibliolibrary.fi

Musiikki

Aikakauslehdet
Elehtipalvelusta löydät kotimaisia aikakauslehtiä luettavaksi kotoa käsin omalla laitteella. Kirjautuminen kirjastokortin numerolla ja
PIN-koodilla.

Klassisen musiikin
suoratoistopalvelu Naxoksen
kokoelmasta löytyy yli kaksi
miljoonaa musiikkiraitaa
kuudesta eri genrestä.
Kirjautuminen kirjastokortin
numerolla.

iisalmi.naxosmusiclibrary.com

ekirjasto.rutakko.verkkokirjasto.fi

Edinburgh online services

Sanomalehdet
Epress on palvelu, jossa on luettavissa kotimaiset sanomalehdet
näköispainoksina.
Käytettävissä omalla laitteella kirjaston langattomassa verkossa tai
kirjaston asiakastietokoneella.
epress.fi

Rekisteröidy Edinburghin kirjastojen e-aineistojen
käyttäjäksi, niin voit lukea englanninkielisiä kirjoja ja
äänikirjoja sekä sanoma– ja aikakauslehtiä. Rekisteröityminen tapahtuu lähettämällä nimesi, osoitteesi ja syntymäaikasi sähköpostilla osoitteeseen
informationdigital@edinburgh.gov.uk saadaksesi oman
sähköisen Edinburghin kirjastojen kirjastokortin. Kortin saatuasi voit kirjautua palveluihin
Edinburghin kirjastojen verkkosivuilla tai käyttää niitä mobiilisovelluksien kautta.

yourlibrary.edinburgh.gov.uk

