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Yleisten kirjastojen konsortio ottaa jäsenmaksut käyttöön vuonna 2017 

OKM:n rahoitus Yleisten kirjastojen konsortiolle päättyy vuoden 2016 loppuun. Kuntien välisen 

konsortiosopimuksen mukaisesti kunnat rahoittavat toiminnan jatkossa. Kunnan jäsenmaksu 

perustuu kunnan väkilukuun. Oman kunnan maksuosuuden voi tarkistaa sopimuksen liitteestä. 

Laskutus tapahtuu alkuvuonna 2017. 

 

Zinion hintatietoja vuodelle 2017  

Zinion hintatiedot vuodelle 2017 on saatu 10.10.2016. Hintatiedot on toimitettu eteenpäin 

tilaajakirjastoille. Alustamaksuihin ei tullut muutoksia vuodelle 2017. Jos kirjastosi on kiinnostunut 

tilaamaan Zinio –lehtipalvelun uutena asiakkaana, otathan yhteyttä! Lisätietoja aino.ketonen@hel.fi 

  

Hublet –tableteista saatu tarjous 

Kirjastojen asiakaskäyttöön tarkoitetut Hublet-tablettitietokoneet on saatu käyttöön Helsingissä, 

Joensuussa, Oulussa ja Tampereella. Nyt myös muut kirjastot ovat saaneet tarjouksen laitteiden 

hankinnasta. Hublet – tablettitietokoneilla asiakkaat pääsevät tutustumaan tablettitietokoneeseen ja 

sen käyttöön tietoturvallisesti. Kirjastoille laitteiden ylläpito ja hankinta on helppoa. Laitteita voi 

käyttää myös kirjastojen e-palvelujen markkinointiin. Esittelyvideo.  

Lisätietoja ja tarjousasiakirjat: aino.ketonen@hel.fi 

 

Lapin kirjastot pilotoivat koulujen e-oheislukemistoa syksyn aikana 

Sähköinen oheislukemisto Lapissa -hankkeen (1.9-30.11.16) tavoitteena on selvittää, minkälaisia 

kokemuksia e-kirjoista oheislukemistopalveluna syntyy sekä kartoittaa sisällöltään sähköisen 

oheislukemiston hallinnan haasteita ja kustannuksia. Tavoitteena on myös lisätä sähköisen 

lukemisen valmiuksia ja medialukutaitoja. Syksyn aikana hankkeessa kerätään palautetta sähköisestä 

lukemisesta, ja toteutetaan sosiaalista lukemista tukevan työpajan. Pilottiin osallistuu 9. –

luokkalaisia ja lukiolaisia eri puolilta Lappia. Pilotti on herättänyt kiinnostusta myös muissa 

kirjastoissa, joten odotamme innolla miten pilotti etenee ja millaisia tuloksia Rovaniemeltä saadaan! 

Sähköinen oheislukemisto Lapissa yhteistyössä ovat mukana Ellibs Oy Ltd, Kustannusosakeyhtiö 

Otava, Yleisten kirjastojen konsortio ja Rovaniemen kaupunginkirjasto-Lapin maakuntakirjasto.  

 

E-äänikirjat saatavilla nyt kaikille kirjastoille 

E-äänikirjojen jakelua pystyttiin aikaistamaan muutamalla kuukaudella ja nyt kaikilla kirjastoilla joilla 

on käytössään Ellibsin lainausalusta pystyvät hankkimaan myös e-äänikirjoja asiakkailleen.  

 

 

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kulttuuri-_ja_kirjastolautakunta/Suomi/Paatos/2014/Kulke_2014-01-28_Kklk_1_Pk/82E3D8F6-8F6E-4A24-9D3B-DB12269510DE/Liite.pdf
mailto:aino.ketonen@hel.fi
https://www.youtube.com/watch?v=hARkA_hMdRk
mailto:aino.ketonen@hel.fi


TULOSSA 

 

Ohjausryhmä vuosille 2017-2018 

Seuraavassa uutiskirjeessä julkaistaan uuden ohjausryhmän kokoonpano! 

 

Koko Kansa Lukee –kampanja järjestetään helmikuussa 2017 

Koko Kansa Lukee –kampanjaan pyydettiin tarjouksia aikuisten ja lasten/nuorten e-kirjoista. 

Kyseessä on e-lukemista tutuksi tekevä kampanja, jonka aikana valikoima e-kirjoja on 

rajoittamattomasti luettavissa 3 viikon ajan. Kampanja-aika osuu ensi vuonna Lainan päivän aikaan. 

Lisätietoja valituista kirjoista ja kampanjan tiedotuksesta ja markkinoinnista tulevissa uutiskirjeissä. 

 

 


