
Kirjakassi päiväkodeille -palvelu 

 
Voit tilata 1 kassillisen kirjoja (n. 20-30 kirjaa koosta riippuen) ryhmällesi, noutopaikkana Jyväskylän 

pääkirjasto tai Kuokkala. Käytäthän sen kirjaston tilauslomaketta, josta haluat kirjat noutaa. 

Kassin tilaaminen edellyttää voimassa olevaa yhteisökorttia.  

 

Tilaaminen pähkinänkuoressa: 
 

• Täytä ja lähetä lomake.  

• Saat sähköpostilla noutoviestin, kun kassi on noudettavissa. Ota noutonumero mukaasi  

kassia hakiessa. 

• Varattu kassillinen kirjoja on kirjastossa samassa hyllyssä kuin muutkin noudettavat 

varaukset. 

• Lainaa kirjat ja kassi yhteisökortille. Jos et halua lainata kaikkia kirjoja, palauta ne 

palautusautomaattiin.  

• Kassi tulee noutaa 7 vuorokauden kuluessa noutoilmoituksen saapumisesta. 

• Noutopaikkaa ei voi vaihtaa.  
 

Kassin sisältö 
Kassi kootaan noudettavaksi viimeistään 2 viikon sisällä tilauksesta. Kirjat ja mahdollinen muu aineisto 

kerätään kirjastolla koontihetkellä hyllyssä olevasta aineistosta. Jos haluat jonkin tietyn kirjan/kirjoja, 

kannattaa tehdä erikseen varaus kyseiseen kirjaan tai kirjoihin, sillä niitä ei välttämättä ole kirjastolla 

paikalla. Varauksen voit tehdä verkko-osoitteessa keski.finna.fi.  

 

Kassin noutaminen käytännössä 
Kun kassi on valmis haettavaksi, saatte noutoilmoitusviestin sähköpostilla. Noutoilmoitus lähetetään 

lomakkeessa ilmoittamanne kirjastokortin sähköpostiin (eli kyseisen yhteisökortin vastuuhenkilön 

sähköpostiin). Kassitilauksista ja hakukäytännöistä on hyvä sopia päiväkodilla vastuuhenkilön kanssa sekä 

päivittää yhteisökortin tiedot, mikäli vastuuhenkilö on vaihtunut äskettäin.  
 

Noutoilmoituksessa on noutonumero, jonka perusteella löydätte kassinne kirjaston Varaukset-hyllystä. 

Varauduthan hakemaan kassin piakkoin tilauksen jälkeen, sillä kassi tulee hakea 7 vrk:n kuluessa 

noutoilmoituksen saapumisesta.  
 

"Kirjakassi päiväkodeille" on Jyväskylän pääkirjaston lastenosaston ja Kuokkalan lähikirjaston palvelu, joten 

kirjoja ei voi valitettavasti toistaiseksi noutaa muualta. Kirjat ja kassin voi kuitenkin palauttaa mihin tahansa 

Keskikirjastojen toimipisteeseen. 

 

Kirjojen lainaaminen ja uusinta 
Kirjakassin sisältöä ei ole lainattu, vaan kirjat lainataan itse yhteisökortille automaatilla. Myös kirjakassi 

lainataan, jos se otetaan mukaan. Jos et halua lainata jotakin kirjaa, voit jättää sen asiakaspalvelupisteelle 

tai palveluaikojen ulkopuolella palautusautomaattiin.  
 

Kassin ja kirjat voi uusia muiden lainojen tapaan 5 kertaa, jos niihin ei ole varauksia.  

 

Lukuiloa ja mukavia yhteisiä hetkiä kirjojen äärellä! 
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