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LAINAUS 
 

Kirjastosta voi lainata kirjoja, lehtiä, nuotteja, äänitteitä, kielikursseja, DVD-
levyjä, konsolipelejä ym. 
 
Aineiston laina-aika on 4 viikkoa.  Poikkeuksena ovat DVD-levyt, videot, konso-
lipelit, lehdet ja kysytty uutuusaineisto, joiden laina-aika on 2 viikkoa. 
 
Lainaajakortti on pidettävä mukana aina lainattaessa. Jos lainaajakortti häviää, uu-
si kortti maksaa 3 €. Kirjastokortilla voi lainata myös muista Kainuun kirjastoista 
(ei Sotkamo). 
 
Lainoja voi uusia kirjaston neuvonnassa, puhelimitse puh. 044-725 5390, kirjas-
ton yleisöpäätteellä tai internetissä (kirjasto.kainuu.fi). Nettiuusintaa varten tal-
lennetaan kirjastossa käyttäjälle pin-koodi. 
 
Myöhässä olevista lainoista lähetetään asiakkaalle muistutuskortti ja peritään 
myöhästymismaksut, lasten ja nuorten aineistosta peritään vain muistutuskortti. 
Jos henkilötiedot ovat muuttuneet, niin ilmoita siitä kirjaston neuvontaan. Asia-
kas voi myös itse muuttaa tietoja Kainet –sivulla. 
 
Kirjaston ollessa suljettuna lainat voi palauttaa kirjaston seinässä olevaan yöpa-
lautusluukkuun. 
 
 
VARAUS JA SEUTUVARAUS 
 

Varauksen ja seutuvarauksen (=varaus muista Kainuun kunnista) voi tehdä neu-
vonnassa, kirjaston yleisöpäätteellä tai internetissä (kirjasto.kainuu.fi). Varauksen 
ja seutuvarauksen voi tehdä myös hyllyssä olevasta aineistosta. Seutuvaraus 3 
€/varaus. Asiakkaalle lähetetään ilmoitus postitse, tekstiviestinä tai sähköpostilla 
kun varattu aineisto on noudettavissa kirjastosta tai kirjastoautosta. 
 
 
KAUKOLAINAUS 
 

Mikäli Kainuun kirjastoissa ei ole haluamaanne kirjaa yms., se voidaan kauko-
lainata Kainuun ulkopuolelta. Kaukolainamaksu on 5 €/tilaus. 
 



 
 
TIEDONHAKU 
 

Ammattitaitoinen henkilökunta neuvonnassa auttaa tiedon ja aineiston hakemi-
sessa sekä opastaa yleisöpäätteiden käytössä. 
 
 
KOPIOINTI 
 
Asiakkaiden käytössä on värikopiokone ja skanneri. Kopion hinta on 0,40 €/sivu 
ja skannaus maksaa 0,40 €.   
 

 
NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT 
 
Kirjastossa on jatkuvasti esillä näyttelyitä. Näyttelytilaa voi myös varata. Lisäksi 
voi varata tiloja kokousten ja luentojen pitämiseksi. Käytettävissä on kannettava 
tietokone yhdistettynä television näyttöön.  
 
Kirjastossa toimii useita kirjallisuuspiirejä. 
 
Lasten satusopessa järjestetään ajoittain satutuokioita yms. Satusopessa voi myös 
tutustua kirjanäyttelyihin, pelata lautapelejä ja piirtää. 
 
 
 
SÄHKÖISET PALVELUT 
 
Lainattavissa on myös e-kirjoja ja e-äänikirjoja. Palvelua voi käyttää kirjastokortin 
tunnuksella ja pin-koodilla.  
 
Kirjaston päätteillä ja lukusalilla voi lukea sähköisiä lehtiä, sanoma- ja aikakaus-
lehtiä (koko lehti). Käytössä on eMagz ja ePress –palvelut.  
 
Naxos Music Library on taidemusiikkiin erikoistunut, mutta myös kansanmusiik-
kia ja jazzia tarjoava verkkokuuntelupalvelu, jota voi käyttää omalla tietokoneella 
(kirjastokortin numero tarvitaan).  
 
 
 
 



INTERNET JA LANGATON VERKKO 
 
Kirjastossa on käytössä langaton verkko. Asiakkaalla on mahdollisuus käyttää in-
ternetiä kirjaston koneilla. Netistä tulostaminen (väri) maksaa 0,40 €/sivu. 
 
 
 
KOTIPALVELU JA CELIA 
 
Kirjaston kotipalveluasiakkaaksi voi ilmoittautua ikäihmiset tai liikuntaesteiset 
henkilöt. Posti kuljettaa kirjapaketin asiakkaalle sekä asiakkaalta kirjastolle sovit-
tuna päivänä.  
 
Asiakkaat, joilla on lukemiseste, voidaan kirjata Celian käyttäjäksi. Kirjastoilla on 
myös Celian äänikirjoja lainattavissa. Lisäksi asiakas voi käyttää suoraan Celian 
palveluita, jolloin hän valitsee CD-kerhopalvelun tai äänikirjapalvelun. 
 
 
TOIVEET 
 
Neuvontaan voi jättää myös hankintatoivomuksen esim. uuden kirjan, levyn, 
dvd:n hankkimiseksi kirjastoon.  
 
 
 
KIRJASTOAUTO 
 

Kirjastoauton aikatauluja saa pääkirjastosta tai kirjastoautosta. Aikataulut löyty-
vät myös internetistä (www.kuhmo.fi/kirjasto/auto). Kirjasto ottaa mielellään 
vastaan pysäkkitoiveita auton reiteille. 
 
 
 
AUKIOLOAJAT 
                            Talvella  Kesällä 
 
Ma - Ke, Pe Klo 10 - 19 Klo 10 - 19 
To  Klo 10 - 16 Klo 10 - 16 
La  Klo 10 - 15 Suljettu                                        
Juhlapyhien aatot Klo 10 - 16 Klo 10 - 16       
 



 
KUHMON KIRJASTON LAINA-AJAT JA MAKSUT  
 
LAINA-AJAT 
 
DVD:t, videot  2 viikkoa 
Konsolipelit  2 viikkoa 
Lehdet   2 viikkoa 
Kysytty uutuusaineisto 2 viikkoa 
Kirjat ja muu aineisto 4 viikkoa 
 
 
MAKSUT: 
 
Seutulainamaksu  
Kainuun kirjastoista   3 € 
 
Kaukolainamaksu  
Kainuun ulkopuolelta 5 € 
 
 
MYÖHÄSTYMISMAKSUT: 
 
1. Muistutusmaksu    1,50 €  
    Myöhästymismaksu 1 € (ei lasten ja nuorten aineistosta) 
Ensimmäinen muistutus lähtee kaksi viikkoa eräpäivästä. 
 
2. Muistutusmaksu   3 € 
    Myöhästymismaksu 2 € (ei lasten ja nuorten aineistosta) 
Toinen muistutus lähtee kaksi viikkoa 1. muistutuksen lähettämisestä. 
 
Lasku   4,50 € 
Lasku lähtee kaksi viikkoa 2. muistutuksen lähettämisestä. 
 
Varatusta aineistosta lähtee muistutus 2 päivää eräpäivän jälkeen. Muistutus-
maksu 1,50 €. 
 
Asiakas voi lainata ja varata samalla kirjastokortilla mistä tahansa Kainuun kir-
jastoista Sotkamoa lukuun ottamatta. Internet-palveluja käyttäville määritel-
lään ensisijainen kortti, johon salasana liitetään.  
 
Aineiston voi palauttaa maksutta mihin tahansa Kainuun kirjastoon Sotkamoa 
lukuun ottamatta. 
 
Kainet –tietokanta, johon kuuluvat Kajaanin, Kuhmon, Suomussalmen, Hyryn-
salmen, Puolangan, Ristijärven ja Paltamon kirjastot, osoite on  kirjas-
to.kainuu.fi. 



     

 
 
 
 
 
KUHMON KAUPUNGINKIRJASTO 
Pajakkakatu 2 
88900 KUHMO 
 
Puh.    044-725 5390     neuvonta 
          044-725 5383    kirjastoauto 
 
 
Sähköposti  kaupunginkirjasto@kuhmo.fi 
 
Aineistotietokanta, http://kirjasto.kainuu.fi 
lainojen uusiminen 
ja varaus 
 
Kotisivu  www.kuhmo.fi/kirjasto 
 
 
Kuhmon kaupunginkirjasto on myös Facebookissa. 
 
 
 
 
 
 

 


