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Asiakkaan tulee varmistaa, ettei samalla ovenavauksella tule sisään muita henkilöitä ja että ovet 
menevät sekä sisään tullessa että poistuttaessa aina lukkoon. 

Alle 15-vuotiaat asiakkaat rekisteröityvät omatoimikirjastojen asiakkaiksi huoltajan tai muun 
vastuuhenkilön allekirjoittamalla sitoutumislomakkeella. Huoltajan tulee tutustua lasten kanssa 
kirjaston tiloihin ja turvallisuuteen ennen kuin lapset käyttävät tiloja omatoimisesti. Huoltaja on 
vastuussa lapsen kirjastokortilla tapahtuvasta omatoimikirjaston käytöstä. Huoltaja vastaa myös 
lapsen mukana sisään kirjautumatta tulleiden henkilöiden aiheuttamista vahingoista. 
Omatoimikirjaston käyttö voidaan määräajaksi estää, jos asiakas aiheuttaa häiriötä kirjaston 
toiminnalle, vaarantaa turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. 

The customer must make sure that they are the only person entering the library while the door is 
open, and that the door is le� locked a�er entering and exiting the library.

Customers under 15 years of age are required to register as self-service library customers by a 
contract signed by their guardian to be able to use self-service libraries independently. The guardian 
together with their child must familiarize themselves with the library space and its safety before the 
child can use the library during self-service hours. The guardian is responsible for any use of the 
self-service library that takes place using the child’s library card. The guardian is also responsible for 
any damage caused by other persons that enter the library with the guardian’s child without signing 
in separately. The use of the self-service library can be denied if the customer causes disturbance to 
the library, compromises its safety or damages its property.

Sitoudun noudattamaan omatoimikirjaston käyttösääntöjä. 
I agree to the terms and conditions of the self-service library.

Alle 15-vuotiaan omatoimikirjaston käyttäjän huoltajan sitoutumislomake Jyväskylässä
Self-service library contract for the guardian of a person under 15 years of age in Jyväskylä

 

Päiväys ja huoltajan allekirjoitus / Date and the signature of the guardian

Lähiosoite / Street address

Huoltajan henkilötiedot / Personal information of the guardian

Lapsen nimi ja henkilötunnus / Child’s name and personal identity code
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