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Voit asioida kaikissa Vaski-kirjastoissa

samalla kortilla. käytössäsi on entistä 

laajemmat kokoelmat ja koko ajan 

kehittyvät kirjastopalvelut.  

Vaski-kirjastoilla on yhteiset pelisäännöt, 

käyttösäännöt, joista selviää asiakkaan 

oikeudet ja aineiston käytön periaatteet. 

kuljetuspalvelu toimittaa aineiston 

sujuvasti käyttäjältä toiselle, kaupungista 

maaseudulle ja päinvastoin.

Vaski-kirjastot 
yhdellä kortilla

Vaski-kirjastot

-   n. 2 miljoonaa kirjaa

-    yli 100 000 musiikkiäänitettä

-    yli 40 000 DVD- ja Blu-ray-levyä

-    valtaisa määrä nuotteja ja lehtiä

-    laadukas kokoelma sähköistä  

     aineistoa: e-kirjoja, e-lehtiä, 

     tietokantoja, musiikkia

-    44 kirjastoa ja 5 kirjastoautoa

Vaski-kirjastotVaski-kirjastot
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Vaski-verkkokirjastossa voit tutustua kir-

jastojen kokoelmiin. Voit samalla tarkis-

taa, onko sinua kiinnostava teos saatavilla 

kirjastossa vai onko se lainassa. 

Verkkokirjastossa voit kirjastokortin 

tunnuksella ja salasanalla uusia lainoja 

ja varata aineistoa. Voit tehdä varauksen 

sekä lainassa olevista että kirjastossa 

paikalla olevista teoksista. Voit suositella 

kirjalöytöjäsi muille lukijoille ja tähdittää 

niitä oman arviosi mukaan.

Halutessasi saat sähköpostiin tai puheli-

meen muistutuksen lähestyvästä eräpäi-

västä. Voit myös seurata mitä uusia

sinua kiinnostavia kirjoja hankitaan 

kirjaston kokoelmaan. Poimi suosikki-

kirjat virtuaalihyllyysi, niin voit palata 

niihin helposti vielä myöhemminkin.

kirjastosi netissä
esimerkiksi kirjasammosta ja 

Okariinosta saat lisää hyviä lukuvinkkejä.

www.kirjasampo.fi, www.okariino.fi 

Verkon tietokannat tarjoavat luotettavaa 

tietoa aihealoittain. e-kirjoja on helppo 

lainata - ne palautuvat itsestään kirjastoon 

eräpäivänä. 

seuraa mitä kirjastoissa tapahtuu ja 

mistä kirjallisuuden ja taiteiden kentällä 

puhutaan. kerro mielipiteesi ja keskustele 

Facebookissa ja blogeissa.

Osallistumalla voit myös vaikuttaa.

www.vaskikirjastot.fi

Verkkokirjasto
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Vaski tuo 
ja Vaski vie

Kuljetukset

Varaa haluamasi teos verkossa tai 

kirjastossa. Vaski-kuljetus tuo sen 

varausmaksun hinnalla kirjastoosi,  

ja kuljetuksen mukana voit myös 

palauttaa lainasi. 

www.vaskikirjastot.fi
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kirjastot ovat parantaneet suosikkien 

saatavuutta. Voit saada lainaksi 

uutuuksia jokeri-kirjoina entistä 

nopeammin. etsi jokeri-hylly omasta 

kirjastostasi!

mikä on 
JOkeri?   

Jokerikirjat

-   kirjastoissa on vaihtuva kokoelma jokeri-kirjoja

-   jokerien laina-aika on kaksi viikkoa eikä niitä voi uusia tai varata

-   jokerit on merkitty jokeri-tarralla ja sijoitettu jokeri-hyllyyn

-   jokerit voi palauttaa kuten muut lainat mihin tahansa Vaski-kirjastoon
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Ehdota 
tapahtumia ja 
tule mukaan 
suunnittelemaan!
 

Vaskilla 
on monet 
kasvot.  

Tule juttelemaan 
mitä kirjastossa 
voisi tapahtua. 
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Tapahtumat

tavataan 
kirjastossa!

tarjolla on monenlaisia elämyksiä ja koh-

taamisia: näyttelyitä, konsertteja, luentoja 

ja kursseja. kirjastoissa kokoonnutaan 

lukupiireihin ja kerhoihin. Opastetulla 

kirjastovierailulla voi tutustua tiloihin 

ja saada kiinnostavia kirjavinkkejä. 

tiedon ja tarinoiden maailma avautuu 

uusilla tavoilla.

Vaskilla on monet kasvot. kirjastosi 

on paikkakunnan kulttuurin keskus. 

Nauti kirjastojen tapahtumista!

tule mukaan suunnittelemaan 

toimintaa!
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Lapsille ja nuorille

Vaski-kirjastoissa järjestetään paljon oh-

jelmaa lapsille ja nuorille. koululuokat ja 

päiväkotiryhmät saavat kirjastosta lisä-

puhtia toiminnalleen.

satutunnit, teatteriesitykset, musiikkita-

pahtumat ja monet muut lasten ja nuorten 

ohjelmat kutsuvat kirjastoon.

kirjastossa voit tehdä läksyjä ja lukea 

lehtiä, tavata kavereita, pelata ja kuunnella 

musiikkia.

Vaskissa 
on voimaa

Poimi kirjat tuhansien tarinoiden joukos-

ta! Päivitä tietosi lukemalla ja tutkimalla!

tule luomaan oma tarinasi!
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Lisätietoa: www.vaskikirjastot.fi.

Täältä löydät Vaski-kirjastot:

 8.   NaaNtaliN kaupuNgiNkirjasto
 tullikatu 1, Naantali
  kultarannan kirjasto, luonnonmaantie 138
  lietsalan kirjasto, Nuhjalantie 6
  merimaskun kirjasto, iskolantie 9
  rymättylän kirjasto, metsätie 1
  Velkuan kirjasto, Velkuan palvelukeskus, 
     teersalo

 9.   NousiaisteN kuNNaNkirjasto
 moisiontie 17, Nousiainen
  Valpperin lainausasema, Valpperintie 993

10.  paimioN kaupuNgiNkirjasto
 Vistantie 18, PaimiO

11.   pyhäraNNaN kuNNaNkirjasto
 tammelininkuja 2, iHODe
  rohdaisten kirjasto, rantatie 3

12.  raisioN kaupuNgiNkirjasto
 eeronkuja 2, raisio
  Petäsmäen kirjasto, Haapamäenpolku 5

13.  ruskoN kuNNaNkirjasto
 Vanhatie 4, rusko
  Vahdon kirjasto, laukolan koulutie 2

14.  sauvoN kuNNaNkirjasto
 Vintterintie 6, sauvo

15.  taivassaloN kuNNaNkirjasto
 keskustie 8, taivassalo

16. uudeNkaupuNgiN kaupuNgiNkirjasto
 alinenkatu 34, Uusikaupunki 
  kalannin kirjasto, Pankkitie 2

17.  vehmaaN kuNNaNkirjasto
 Vinkkiläntie 17,  Vinkkilä

1.   turuN kaupuNgiNkirjasto
 Pääkirjasto, linnankatu 2, turku
 kirjastoautot, amiraalistonkatu 6 
  Hirvensalo, Wäinö aaltosen koulutie 1-5
   ilpoinen, lauklähteenkatu 13
   Jyrkkälä, suikkilantie 8
  lauste, raadinkatu 7
  maaria, arkeologinkatu 5
  moisio, moision koulutie 2
  Nummi, töykkälänkatu 22
  Paattinen, Paattistalokatu 1
  Pansio, Pernontie 29
  runosmäki, Piiparinpolku 19
  skanssi, skanssinkatu 10
  Varissuo, Nisse kavon katu 3
  Vasaramäki, lehmustie 7 b

2.   kaariNaN kaupuNgiNkirjasto
 Oskarinaukio 5, kaarina
  littoisten kirjasto, littoistentie 500
  Piikkiön kirjasto, Hadvalantie 9

3.   kustaviN kuNNaNkirjasto
 keskustie 7, kustavi

4.   laitilaN kaupuNgiNkirjasto
 kauppakatu 5, laitila

5.   liedoN kuNNaNkirjasto
 kirkkotie 13, lieto

6.   maskuN kuNNaNkirjasto
 keskuskaari 3, masku
  askaisten kirjasto, ritarintie 1
  lemun kirjasto, askaistentie 142

7.   myNämäeN kuNNaNkirjasto
 keskuskatu 13, mynämäki
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aikakauslehti aleksi autonkorjausopas blogi Blu-ray 

BookCrossing CD-levy CD-rOm dekkari diadigitointipiste 

DVD editointipiste e-kirja elokuva elämäkerta 
energiankulutusmittari eräkertomus essee Facebook hakuteos  

harrastekirja internet jokeri kartta kasetti kaukopalvelu 

kaunokirjallisuus kielikurssi kirja kirjasampo 

kirjastoauto kirjastovierailu kirjavinkkaus konsertti konsolipeli 

kopiokone kotipalvelu kulttuurikortti kuvakirja 

käsikirjoitus lakikirja lasten tapahtuma lautapeli lP-levy luento  

lukupiiri lukuvinkki luonto-opas matkaopas Medic mikrofilmi 

Naxos music library nukketeatteri nuotti näyttely Okariino 

oppikirja paikallislehti partituuri peli poistomyynti Pressdisplay  

romaani runo sanakirja sanomalehti sarjakuva satu 

satutunti science fiction sienikirja single soitinopas SparkNet 

taidekirja taulu tiedonhaku tietokirjallisuus Vaski-kuljetus  

verkkokirjasto   video   www.vaskikirjastot.fi    äänikirja

kirjastossa on  -  
kysy kirjastosta! 
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Yhdessä 
olemme 
enemmän



www.vaskikirjastot.fi


