
Kotikirjaston helppokäyttöliittymä Helmet-kirjastojen e-aineistoihin 

Helppokäyttöiselle Kotikirjasto-sivulle on koottu valikoima useimmin käytettyjä e-aineistopalveluja.  

Kotikirjasto-sivun kautta pääset kuuntelemaan äänikirjoja, lukemaan e-kirjoja tai e-lehtiä ja nauttimaan 

musiikista. Kotikirjastoon pääset osoitteesta https://kirjasto.one/ekotikirjasto/. 

E-aineistojen käyttöön tarvitset Helmet-kirjastokortin ja nelinumeroisen tunnusluvun. Celian äänikirjojen 

kuunteluun tarvitset henkilökohtaiset tunnukset, jotka voit saada kirjastosta silloin, kun tavallisen kirjan 

lukeminen on vaikeaa. 

1. Kirjoita selaimen osoiteriville 
  

https://kirjasto.one/ekotikirjasto/ 

2. Kotikirjaston etusivulta voit jatkaa 
haluamaasi palveluun yläreunan 
otsikoista tai näytössä näkyvistä 
painikkeista.  

 

3. Helmet-painikkeella pääset 
Helmet-verkkokirjastoon, jossa 
voit hoitaa kirjastoasiointiasi 
sähköisesti. 
 
Omiin tietoihisi kirjautumiseen ja 
e-aineistojen käyttöön tarvitset 
Helmet-kirjastokortin ja 
nelinumeroisen tunnusluvun, 
jotka saat Helmet-kirjastosta. 

 

 

 

4. E-kirjat ja E-äänikirjat  
-painikkeella pääset e-kirja ja e-
äänikirjapalveluihin. 

 

Ellibs-painikkeella pääset käyttämään Ellibisin e-kirjoja ja e-
äänikirjoja. Palvelun käyttöön tarvitset Helmet-kirjastokortin 
ja nelinumeroisen tunnusluvun. 
 
Celian äänikirjapainikkeella pääset Celianet-palveluun, jossa 
voit kuunnella Celian äänikirjoja. Tätä palvelua pääset 
käyttämään, jos sinulla on jokin lukemiseen liittyvä vaikeus. 
Käyttäjäksi voit rekisteröityä omassa kirjastossasi. 

 

5. E-lehdet -painikkeella pääset  
e-lehtipalveluihin. 
 
 

 

eMagz-painikkeella pääset lukemaan kotimaisia 
aikakauslehtiä. Valittavana n. 70 lehteä. 

Flipsteristä löytyy kymmeniä englanninkielisiä lehtiä ja 
muutama suomenkielinen. Tämä palvelu päättyy 30.6.2022. 

PressReaderissä on tuhansia ulkomaisia sanoma- ja 
aikakauslehtiä. 

 

E-lehtipalveluiden käyttöön tarvitset Helmet-kirjastokortin ja 
nelinumeroisen tunnusluvun. 

https://kirjasto.one/ekotikirjasto/
https://kirjasto.one/ekotikirjasto/


6. E-musiikki -painikkeella pääset  
e-musiikkipalveluihin. 
 

 

Medici.tv-painike vie sinut katsomaan videoita konserteista, 
oopperoista ja baleteista. Se sisältää myös dokumentteja ja 
opetusmateriaalia. 
 
Naxos Music Library (NML) on maailman suurin klassisen 
musiikin online-kirjasto. Tällä hetkellä siellä on n. 150 000 
cd-levyllistä musiikkia ja yli 2,3 miljoonaa klassisen musiikin 
kappaletta.  

 

E-musiikkipalveluiden käyttöön tarvitset Helmet-
kirjastokortin. 

7. Digituki-painikkeesta pääset 
Helmet-kirjastojen digituen 
sivulle, josta löydät tietoa 
opastustapahtumista. 

 

8. Kotikirjasto-painikkeella pääset 
Helmet-kirjastojen 
kotipalvelusivulle. 
 
Jos sinun on hankala tulla 
kirjastoon iän, sairauden tai 
vamman takia, voit saada 
kirjastoaineistoa kotiin 
toimitettuna maksuttomasti. 
 
Voit hakea myös 
joustoasiakkuutta läheisen 
henkilön kanssa. Joustoasiakkuus 
tarkoittaa, että valtuutat toisen 
henkilön hoitamaan 
kirjastoasioinnin puolestasi. 

 

 

 

9. Tiesitkö, että monista Helmet-
kirjastoista voit lainata esineitä? 
 
Tällä painikkeella pääset 
Lainattavien esineiden -sivulle, 
josta löydät linkin ajantasaisiin 
tietoihin siitä, mitä esineitä 
Helmet-kokoelmista löytyy. 
 
Esineitä ei voi varata. Esineet pitää 
palauttaa samaan kirjastoon, josta 
ne on lainattu. 

 

Lisää ohjeita osoitteessa https://www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto/Ohjeet  

 

https://www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto/Ohjeet

