
Oripään kirjaston käyttösäännöt 
  
Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot 
muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot. 
 
Käyttöoikeus 
 
Kirjasto on kaikille avoin. Kokoelmia, palveluita ja yleisötiloja voi-
vat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä.  
 
Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston 
käyttösääntöjä. Kortti käy kaikissa LOISTO-kirjastoissa (Aura, 
Koski TL, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä) 
 
Kirjastokortin saa esittämällä kuvallisen henkilöllisyystodistuksen 
ja ilmoittamalla osoitteensa. Asiakkaalla tulee olla pysyvä osoite 
Suomessa. Alle 15-vuotias tarvitsee huoltajan takauksen. Huoltajan 
tiedot tallennetaan lainaajarekisteriin, vaikka huoltaja ei haluaisi 
korttia. 
 
Yhteisölainaajien on ilmoitettava henkilö, joka on vastuussa yhtei-
sön lainaamasta aineistosta. Koululuokille, jotka lainaavat aineistoa 
kouluaikana, tulee hankkia luokkakohtainen kortti, jolla lainatusta 
aineistosta vastaa luokan opettaja. 
 
Aineistoa voi lainata LOISTO-yhteisjärjestelmään rekisteröidyllä 
voimassa olevalla kirjastokortilla. Kortti on henkilökohtainen. Lai-
naaja on vastuussa kirjastokortillaan tai takaamansa lapsen kortilla 
lainatusta aineistosta.  
 
Osoitteen- ja nimenmuutokset on ilmoitettava kirjastoon. Myös 
kortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon välittömästi. Asiakas 
ei ole vastuussa aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla 
katoamisilmoituksen jälkeen. 
  



Kuvaohjelmien lainauksessa kirjastossa noudatetaan Valtion elo-
kuva-tarkastamon määräämiä ikärajoja.  
 
Asiakkaan häiritsevä käyttäytyminen voi johtaa käyttöoikeuden 
menettämiseen. 
 
Käyttäjän tietosuoja 
 
Kirjastokortin antamisen yhteydessä asiakas (alle 15-vuotiaasta 
myös huoltaja) merkitään LOISTO-yhteisjärjestelmän lainaajarekis-
teriin.  
 
Lainaajarekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan. 
Lainaajaa koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä henkilö- tai 
lainaustietoja luovuteta ulkopuolisten käyttöön.  
 
Henkilötietolain mukaan henkilöllä on oikeus tietää, mitä häntä 
koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Takaajalla on oi-
keus tarkistaa takaamaansa lapseen kohdistuvat kirjaston saatavat.  
 
Lainaus, uusiminen ja palautus 
 
Laina-ajat vaihtelevat materiaalista riippuen viikosta neljään viik-
koon. Laina-aika päättyy eräpäivänä.  
 
Oripään kirjaston laina-ajat: 
Lehdet: 2 viikkoa 
Dvd:t, videot ja cd-rom-levyt: 2 viikkoa 
Muu aineisto: 4 viikkoa 
 
Kirjastonjohtaja voi päättää uutuusaineistojen lyhyemmistä laina-
ajoista. 
 
Aineistoa voi lainata uudelleen, ellei siitä ole varauksia. Lainat voi 
uusia kirjastokäynnillä, puhelimitse tai Internetissä henkilökohtai-



sen tunnusluvun avulla. Saman lainan voi uusia esittämättä aineis-
toa kirjastossa enintään 5 kertaa peräkkäin.  
 
Myöhästymismaksut ja lainausoikeus 
 
Aineistosta, josta on lähetetty myöhästymismuistutus, on makset-
tava myöhästymismaksu.  Myöhästymismaksu peritään myös siinä 
tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut Internetin 
käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön vuoksi.  
 
Myöhästymismaksu koostuu huomautusmaksuista seuraavasti: 
1. huomautus * (1 viikko eräpäivästä) 1 € 
2. huomautus (5 viikkoa eräpäivästä) 3 € 
  * Varatusta aineistosta lähtee muistutus heti eräpäivän jälkeen. 

Jos myöhässä olevaa aineistoa ei ole myöhästymismuistutuksis-
ta huolimatta palautettu, siitä lähetetään lasku 9 viikkoa eräpäi-
västä. Laskuun lisätään kertyneet myöhästymis- ja ilmoitusku-
lut. 

Lainauskielto astuu voimaan, kun lasku on lähetetty. Kielto 
poistuu, kun kaikki aineisto on palautettu tai korvattu. 

Maksamattomat maksut jäävät asiakkaalle velaksi. Ne tulee 
maksaa kirjastoon viipymättä. Kun velkaa kertyy 15 €, se aihe-
uttaa lainauskiellon. Kielto koskee myös internetin uusimis- ja 
varaustoimintoja. 

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla 
aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. 

Videotallennetta, CD-ROM- tai DVD-levyä ei voi kappalekohtaisen 
tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella. Kor-
vaushintaan lisätään aineiston lainauskuntoon saattamisesta aiheu-
tuneita kuluja. Korvaushintoja ei palauteta.  
 



Lainausoikeutensa menettää kaikissa LOISTO-yhteisjärjestelmän 
kirjastoissa: 
· palauttamattomista lainoista  
· määritellyn rajan ylittävistä maksamattomista maksuista (15 €) 
· kirjaston omaisuuden kadottamisesta tai turmelemisesta.  
 
Lainausoikeuden saa takaisin: 
· palauttamalla lainaamansa aineiston ja maksamalla myöhästy-
mismaksut  
· maksamalla kirjaston perimät maksut 
· korvaamalla kadonneen tai turmeltuneen aineiston. 
 
Asiakas korvaa maksujen perinnästä aiheutuneet kulut.  
 
Verkkokirjasto 
 
Oripään kunnankirjaston kokoelmia voi selata internetissä osoit-
teessa: https://loisto.verkkokirjasto.fi/web/arena Samassa tietokannassa 
näkyvät kaikkien Loisto-kirjastojen kokoelmatiedot. Kokoelmia voi 
selata ja tietoa hakea kuka tahansa. Selailu ei vaadi erillistä salasa-
naa. 
 
Jos haluat varata aineistoa, katsoa lainasi tai uusia ne, tarvitset kir-
jastokortin ja henkilökohtaisen salasanan. Salasanan saat asioides-
sasi kirjastossa. 
 
Lainat voi uusia Internetissä viisi kertaa. Viiden uusinnan jälkeen 
laina on palautettava tai tultava henkilökohtaisesti uusimaan kir-
jastoon siten, etta teos on mukana. 
 
Kaukopalvelu 
 
Sellaista aineistoa, jota ei ole Oripään kunnankirjastossa tai toisessa 
Loisto-kirjastossa, voidaan välittää asiakkaalle muista kirjastoista. 
Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia yleisohjeita ja lai-



nan antaneen kirjaston ehtoja. Palvelu on maksullista. Maksu peri-
tään etukäteen. Käyttäjällä on oltava LOISTO-yhteisjärjestelmän 
kirjastokortti.  
 
Yleisistä kirjastoista tulevien kaukolainojen hinta Oripään kirjas-
tossa on 3 € ja yliopistokirjastoista tilattujen kaukolainojen hinta 10 
€. Noutamattomasta varauksesta peritään 2 euron maksu. 
 
Varaukset 
 
Lainattavaa aineistoa voi varata. Varaukset Oripään kirjastosta 
ovat maksuttomia. 
 
Kirjasto ilmoittaa varauksen saapumisesta joko sähköpostilla, teks-
tiviestinä tai kirjeitse. Aineisto on noudettavissa viikon siitä, kun 
saapumisilmoitus on lähetetty. Noutamattomasta varauksesta peri-
tään 2 euron maksu. 
 
Asiakas voi tilata aineistoa maksutta kotikirjastoonsa myös seuraa-
vien kuntien kirjastoista (Loisto-kirjastot): Aura, Loimaa, Marttila, 
Pöytyä.  
 
Oripään kirjaston asiakas voi varata Oripään kirjastosta hyllyssä 
olevaa aineistoa maksutta puhelimitse tai verkkokirjaston kautta. 
 
Muut maksut 
 
Valokopiot tai tulosteet tietokoneella 20 snt / kpl. 
 
Muuta 
 
Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahin-
goittaa asiakkaan laitteita.  
 



Asiakkaalla on kirjaston tiloissa mahdollisuus Internetin käyttöön 
kirjaston sääntöjen mukaan.  
 
Asiakas voi ehdottaa hankittavaksi aineistoa, jota ei ole Oripään 
kunnankirjaston kokoelmissa.  
 
Kirjaston toimintaa ja palvelua koskevat toivomukset ja huomau-
tukset voi tehdä kirjaston henkilökunnalle. Asiakaspalautetta voi 
antaa myös sähköpostitse.  
 
Kysy henkilökunnalta. Henkilökunta neuvoo mielellään. 
 
Oripään sivistyslautakunta 11.3.2010, kaukolainamaksut täsmen-
netty 4.10.2012, aukioloaikoja täsmennetty 7.5.2014 ja 31.8.2016, 
verkkokirjaston osoite muutettu 1.11.2015, varausmaksuja täsmen-
netty 1.1.2017 


