
VARATTUJA AINEISTOJA VOI NOUTAA KIRJASTOISTA 11.5. ALKAEN 
RAJOITETTUINA AIKOINA 

Maanantaista 11.5.2020 alkaen asiakkaat voivat noutaa etukäteen varaamansa 
aineiston, saapumisilmoituksen saatuaan, pääkirjastosta sekä lähi -ja 
seutukirjastoista Otavan kirjastoa lukuun ottamatta alla olevina aikoina. 
Otavan kirjastossa noutopalvelu voidaan aloittaa perjantaina 15.5. klo 12.  

Järjestely on voimassa toukokuun ajan! 

Aineiston voi varata etukäteen vain verkkokirjaston kautta. 

Aineisto noudetaan vain rajatusta tilasta tai kirjaston ovelta sopimalla noudosta 
virkailijan kanssa.  

Odotathan että saat varauksesta saapumisilmoituksen, ennen kuin lähdet 
kirjastoon.  Ota mukaan kirjastokorttisi ja varaudu mahdollisiin jonoihin riittävällä 
ajalla ja rauhallisella mielellä! 

Asiakastietokoneet, monitoimilaitteet tai varattavat tilat eivät ole 
käytössä. Poikkeusolojen rajoituksia sekä turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia 
on noudatettava, jotta kirjastossa asiointi ei altista asiakkaita tai henkilökuntaa 
koronavirukselle. 

Varausten noutoajat poikkeavat henkilöstötilanteen vuoksi normaaleista 
asiakaspalveluajoista. Itsepalveluaika ja omatoimiaika eivät ole vielä 
käytössä.  

KIRJASTOTILAT AVATAAN VOIMASSA OLEVIA RAJOITUKSIA JA OHJEITA 

NOUDATTAEN 1.6.  

Tämän hetkisen tiedon mukaan kirjastotiloja voidaan avata hallitusti ja tuolloin 

voimassa olevia rajoituksia noudattaen asiakkaiden käyttöön 1.6.2020 alkaen. 

Tuolloin asiakkaat pääsevät valitsemaan luettavaa kirjaston hyllyistä ja lainaamaan 

aineistoa, jota ei ole varattu etukäteen. 

Kirjastojen asiakaspalveluajat ja puhelinnumerot: 

Pääkirjasto   puh. 050 3117480 

 Ma, to klo 12-18 
 ti, ke, pe klo 10-16 

 
 

Anttola   puh. 050 311 7484  

 ma 12 – 18  

 ti – pe 10 – 16  



Haukivuori    puh. 044 794 5638 

 ma 12 – 18  

 ti – pe 10 – 16  

 

Hirvensalmi   puh. 050 302 2827 

 ma 12 - 18  

 ti - to 10 – 16  

 

Otava    puh. 050 311 7486 

 pe 12 – 18 

 

Pertunmaa    puh. 050 314 5852 

 ma 12 – 18  

 ti – pe 10 – 16  

 

Puumala    puh. 044 794 5594 

 ma 12 – 18  

 ti  – pe 10 – 16 

 

Rantakylä    puh. 050 311 7488 

 ma 12 – 18  

 ti – pe 10 – 16  

 

Ristiina    puh. 040 129 4373 

 ma 12 – 18 

 ti – pe 10 – 16  

 

Suomenniemi   puh. 0400 348 256 

 ma 12 - 18  

 pe 10 – 16  


