
Kirjasto Palvelut / Бібліотечні послуги 

 ⇢ma–pe 10–19 | la 10–15 (1.9.-30.4.) 

  | arkipyhänaatto 10–15 

  | omatoimiaika päivittäin 7–22 

 ⇢ Пн – Пт 10–19 | Сб 10-15 (1 вересня-30 квітня)       

  | державні свята 10-15  

  | самозайнятість щоденно 7–22 

   kirjasto@laitila.fi 

   040 485 3543 

   Kauppakatu 5, 23800 Laitila   

 

 

Ajankohtaista kirjastossa / Актуальні події в бібліотеці 

Kasvomaskisuositus voimassa toistaiseksi /  Рекомендація щодо маски для обличчя 

дійсна до подальшого повідомлення 

 -Kaupungin korona-johtoryhmän linjauksen mukaisesti kasvomaskia suositellaan käyttämään 

kaikissa tilanteissa, sekä sisällä että ulkona, joissa ei pystytä pitämään tarpeeksi etäisyyttä. 

Tämä koskee myös rokotettuja henkilöitä. 

 -Відповідно до вказівок керівництва міста Корона, захисну маску рекомендується 

використовувати у всіх ситуаціях, як у приміщенні, так і на вулиці, де неможливо дотримати 

достатню дистанцію. Це стосується і вакцинованих осіб. 

-Kasvomaskisuositus on voimassa toistaiseksi. Lisäksi on hyvä muistaa huolehtia 

käsihygieniasta sekä riittävästä etäisyydestä muihin asiakkaisiin. 

-Поки що рекомендація щодо маски для обличчя актуальна. Крім того, варто пам’ятати про 

гігієну рук, а також про достатню відстань від інших клієнтів. 

mailto:kirjasto@laitila.fi
https://www.google.com/maps?q=Kauppakatu%205,%2023800%20Laitila


Kirjasto kotiin - Laitilan kirjaston kotipalvelu 

-Домашня бібліотека - Домашня служба бібліотеки Лайтіла 

Muistathan, että käytettävissäsi on myös kirjaston maksuton 

kotipalvelu!  

-Пам’ятайте, що для вас також доступна безкоштовна домашня послуга 

бібліотеки! 

-Kirjaston kotipalvelu toimittaa kirjaston aineistoa kotiin asiakkaille, jotka eivät sairauden, 

vamman, liikuntaesteen tai korkean iän takia pysty itse vierailemaan kirjastossa. Kirjastonhoitaja 

valitsee asiakkaalle aineistoa lainattavaksi hänen omien toiveidensa ja mielenkiinnon 

kohteidensa mukaan. Kirjastonhoitaja kokoaa aineistot kirja kasseihin, tuo ne asiakkaan kotiin 

säännöllisin väliajoin ja noutaa samalla palautukset. Laina-ajat sovitaan käyntikertojen mukaan 

eikä myöhästymismaksuja peritä. 

-Служба бібліотеки на дому доставляє бібліотечні матеріали додому клієнтам, які не 

можуть самостійно відвідувати бібліотеку через хворобу, травму, інвалідність або старість. 

Бібліотекар підбирає матеріал для позики клієнта відповідно до власних побажань та 

інтересів. Бібліотекар збирає матеріали в книжкові шафи, через регулярні проміжки часу 

приносить їх додому клієнту і одночасно збирає повернення. Терміни кредитування 

встановлюються відповідно до відвідувань, комісія за прострочення не стягується. 

Miten kirjaston kotipalvelun asiakkaaksi pääsee? /Як стати клієнтом бібліотечних послуг на 

дому? 

-Kirjasto kotiin -asiakkaaksi haluava tai hänen omaisensa ottaa yhteyttä kirjastoon puh. 040 662 

6893 tai 040 485 3543. Kun kirjastonhoitaja tulee ensimmäiselle vierailulle, täytetään 

ilmoittautumislomake ja kirjataan muistiin asiakkaan toiveet ja mielenkiinnon kohteet kirjojen ja 

muun aineiston suhteen.  

-Якщо ви бажаєте стати клієнтом Library Home або вашими рідними, звертайтеся до 

бібліотеки за тел.0404853543 Коли бібліотекар прийде на перше відвідування, заповніть 

реєстраційну форму та запишіть побажання та інтереси клієнта в книгах та інших 

матеріалах. 

Ilmoittautumislomake ja lisätietoa aiheesta löytyy Kirjasto kotiin -kirjaston kotipalvelu -sivulta. 

-Реєстраційну форму та додаткову інформацію на цю тему можна знайти на сторінці 

домашньої служби бібліотеки. 

Neuvottelutila Työkuutio Режим конференції -Робочa(кімната) 

У бібліотеці є конференц-зал Work Cube, (neuvottelutila Työkuutio,) який призначений для 

роботи та навчання. У кімнаті звукопоглинаючі стіни, кондиціонер. Є місця для двох осіб. У 

просторі також є дві розетки. 

Робочій кімнаті можна замовити в службі обслуговування клієнтів бібліотеки: до двох годин 

на день і три замовлення одночасно. Коли місце вільне, ним можна користуватися до 

наступного бронювання. 

-Lisätietoa kirjaston tiloista löytyy täältä. Muut kirjaston varattavat tilat ovat tutkijanhuone ja 

Monikko-sali. Більш детальну інформацію про приміщення бібліотеки можна знайти тут. Інші 

об'єкти, які необхідно зарезервувати в бібліотеці, - це дослідницький кабінет і зал. 

https://www.laitila.fi/palvelut/kirjastopalvelut/palvelut/kirjasto-kotiin-kirjaston-kotipalvelu/
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Laitilan kaupunginkirjaston oma aineistokokoelma sisältää 

-Власна колекція матеріалів міської бібліотеки Лайтіла включає 

● kirjoja, selkokirjoja, isotekstisiä kirjoja, äänikirjoja ja e-kirjoja 

● sanoma- ja aikakauslehtiä, kotimaisia ja ulkomaisia e-sanomalehtiä ja ... 

● Kirjaston palvelut 
Kokoelmien, tilojen ja laitteiden lisäksi kirjasto tarjoaa opastuksia ja tutustumiskäyntejä 

niin koululuokille kuin muillekin ryhmille. 

Jos kirjastossa käyminen tai tavallisen kirjan lukeminen on hankalaa, voit hyötyä Kirjasto 

kotiin ... 

● Lasten ja nuorten kirjasto 
Kirjasto järjestää satuhetkiä tällä hetkellä vain yksittäisille päiväkotiryhmille. 

● Kirjaston palvelut kouluille 

Kirjastoon tutustuminen 
Kirjasto tarjoaa ohjattuja tutustumiskäyntejä esikoululaisille sekä peruskoulun oppilaille. 

Kirjastokäyntiin kannattaa varata kaksoistunti, jotta oppilaat ehtivät myös omatoimisesti 

tutustua kirjastoon ja kirjoihin sekä lainata luettavaa. Sovithan tutustumiskäynnistä 

mieluiten … 

● Kirjasto kotiin – kirjaston kotipalvelu 
Kirjaston kotipalvelu toimittaa kirjaston aineistoa kotiin asiakkaille, jotka eivät sairauden, 

vamman, liikuntaesteen tai korkean iän takia pysty itse vierailemaan kirjastossa. 

 

Kirjasto valitsee asiakkaalle aineistoa lainattavaksi hänen omien toiveidensa ... 

● Pääkirjaston tilat ja laitteet 
Laitilan nykyisen kirjastotalon peruskivi muurattiin 6.6.2005 Kustaan päivänä, ja kirjasto 

valmistui kesäkuussa 2006. Suunnittelijana toimi arkkitehti Esko Räntilä Suunnittelutalo 

S. Anttila Oy:stä Virroilta. 

Kirjaston rakentamiskustannukset olivat noin 1,8 ... 

● Kirjaston omatoimiaika 
Kirjasto on käytettävissäsi palveluaikojen ulkopuolella päivittäin klo 7–22. Kun kirjaston 

henkilökunta ei ole paikalla, kirjaudu sisään kirjastokortilla sekä siihen liitetyllä 

tunnusluvulla. Saat tunnusluvun kirjastosta palveluaikana esittämällä kirjastokortin ja ... 

 

● книги, пояснювальні книги, великі підручники, аудіокниги та електронні книги,газети 

та журнали, вітчизняні та зарубіжні електронні газети та ... 

● Бібліотечні послуги.На додаток до колекцій, приміщення та обладнання бібліотека 

пропонує екскурсії та навчальні візити як для шкільних класів, так і для інших 

груп.Якщо у вас виникли проблеми з відвідуванням бібліотеки або читанням 

звичайної книги, ви можете скористатися перевагами бібліотеки вдома…* 

● Бібліотека для дітей та молоді.Наразі бібліотека організовує розповіді лише для 

окремих груп дитячого садка. 

● Бібліотечне обслуговування шкіл 

-Знайомство з бібліотекою: 

-Бібліотека пропонує екскурсії для дошкільнят та учнів початкової школи.Бажано 

забронювати двогодинний візит до бібліотеки, щоб учні також могли самості познайомитися 

з бібліотекою та книгами та взяти щось для читання. Будь ласка, домовтеся про візит... 
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● Домашня бібліотека - обслуговування домашньої бібліотеки 

Служба бібліотеки на дому доставляє бібліотечні матеріали додому клієнтам, які не можуть 

самостійно відвідувати бібліотеку через хворобу, травму, інвалідність або старість. 

 

● Бібліотека підбирає матеріал для позики клієнта відповідно до його власних 

побажань...Основні приміщення та обладнання бібліотеки 

● Наріжний камінь нинішньої будівлі бібліотеки Лайтіли було закладено 6 червня 2005 

року в День Кустаа, а бібліотека була завершена в червні 2006 року. 

Проектувальником був архітектор Еско Рянтіла з Suunnittelutalo S. Anttila Oy у 

Вірраті. 

 

● Вартість будівництва бібліотеки склала близько 1,8 ... 

 

-Власний графік роботи бібліотеки 

Бібліотека доступна для вас у неробочий час щодня з 7:00 до 22:00. Якщо співробітників 

бібліотеки немає, увійдіть, використовуючи бібліотечну картку та відповідний PIN-код. Ви 

можете отримати код від бібліотеки під час обслуговування, пред'явивши Бібліотечну 

картку та … 

 

   Kauppakatu 5, 23800 Laitila   

https://www.google.com/maps?q=Kauppakatu%205,%2023800%20Laitila




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


