
Nautitaan e-aineistoista

Etätietotunti 19.2.2021



Tavoitteena tänään 

• Saada käsitys siitä, millaisia aineistoja voit 
käyttää kirjastokortin avulla suoraan 
verkossa.

• Oppia, kuinka e-aineistot löytyvät ja kuinka 
niihin kirjaudutaan sisään. 

→ Tutustumista helpompi jatkaa itse ohjeen
avulla 
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https://lumme.finna.fi/themes/custom/files/Lummekirjastojen%20E-materiaalit%20ohje.pdf


Tunnin kulku

• Yleisiä ohjeita etäosallistumiseen Teamsissa

• E-aineistojen yleisesittely
• Kirjat

• Lehdet

• Elokuvat

• Esimerkkejä e-aineistoista
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Yleisiä ohjeita etäosallistumiseen 
Teamsissa

• Pidä mikrofoni kiinni silloin kun et itse ole 
puhumassa.

• Pidä myös muut äänet poissa taustalta, esim. 
radio.

• Kun puhut, muista avata mikrofoni ja 
mielellään myös kamera. Jos verkko on hidas, 
kameran voi pitää suljettuna.
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Teamsin toimintopalkki – kamera ja 
mikrofoni
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Avaa tai sulje
kamera

Avaa tai sulje
mikrofoni



Teamsin toimintopalkki –
kommunikointivälineet
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Voit osallistua 
kokoukseen myös 
kirjoittamalla 
viestejä

Puheenvuoroa voit pyytää 
nostamalla käden (muista 
myös laskea se, kun olet 
esittänyt asiasi)



• E-aineistot = sähköiset aineistot = digitaaliset 
aineistot.

• Toimivat tietoverkon eli internetin kautta.

• Käytetään verkkoselaimella tai erillisellä 
sovelluksella.

• Kirjaston aineistoihin kirjaudutaan  
kirjastokortin numerolla ja siihen liitetyllä 
tunnusluvulla eli pin-koodilla. 

Taustaksi e-aineistoista
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• Selain (verkkoselain, www-selain) on ohjelma, 
jolla käytät internettiä. 

Selainohjelmia
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Chrome Firefox

Explorer

Safari

Edge



Pääsy aineistoihin Lumme-
verkkokirjaston kautta

• lumme.finna.fi → e-aineistot
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E-aineistojen sivu Lumme-Finnassa
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E-kirjat Ellibs-palvelussa

• Ellibs-e-kirjasto on käytössä useissa Suomen 
kirjastoissa. Meidän käytettävissämme on 
Lumme-kirjastojen e-kirjavalikoima. 

• Valikoimassa sekä kauno- että tietokirjoja, 
myös lasten ja nuorten kirjoja ja äänikirjoja

• Kirjat lainataan 3 tai 14 päiväksi ja niitä voi 
myös varata. 

• Kätevimmät käyttötavat:  verkkoselain, tai 
Ellibs-sovellus.
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E-kirjojen aloitusnäkymä
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E-kirjan lainaus- ja varausnäkymä
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E-kirjan kirjautumisikkuna
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Ensimmäisellä kerralla 
kirjautuessa kysytään 
myös joitakin tietoja 
tilastointia varten.

Jos kirjautumisvaiheessa 
tulee valikko, josta 
pyydetään valitsemaan 
kirjasto, valitse Lumme-
kirjastot.



E-kirjan lukunäkymä
selaimessa
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E-kirjan 
kuuntelunäkymä 
selaimessa



Ellibs-sovellus

• Ladattavissa puhelimesi 
sovelluskaupasta (Google 
Play tai App Store)

• Sisäänkirjautuminen 
kirjastokortin numerolla 
ja pin-koodilla

• Kätevä etenkin 
äänikirjojen kuuntelussa
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eMagz - lehtipalvelu

• Kotimaisia aikakauslehtiä

• Noin 30 lehteä luettavissa etäkäyttölinkin 
kautta → Anna, ET, Suomen kuvalehti, 
Tekniikan maailma…

• Noin 145 lehteä luettavissa kirjastoissa

• Numerot 2 vuoden ajalta

• 1 yhtaikainen käyttäjä

19/02/2021 17



eMagzin aloitusnäkymä
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Viddla - elokuvapalvelu

• Yli 500 elokuvaa: klassikkoja, uutuuksia, 
lastenelokuvia, dokumentteja

• Painotus suomalaisissa ja eurooppalaisissa 
elokuvissa

• Suoratoistopalvelu: elokuvat katsotaan 
omalla laitteella suoraan verkosta 

• Elokuva katsottavissa 48 tuntia

• Kirjastokortilla voi lainata 2 elokuvaa 
kuukaudessa
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Viddlan aloitusnäkymä
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• Elokuvia voi hakea 
kirjoittamalla 
hakukenttään sen 
nimen tai ohjaajan, 
näyttelijän jne. nimen

• Klikkaamalla 
ELOKUVAT –sanaa, 
tulee esiin 
rajausvaihtoehtoja 
esim. lajityypin 
mukaan 



Muita e-aineistoja

• Naxos-musiikkipalvelut

• Rockway-soitonopetuspalvelu

• Redfox-sanakirja. 
• Käyttäjätunnus lummekirjastot@redfoxsanakirja.fi. 

Pyydä salasana kirjastosta!

• ePress-sanomalehtipalvelu kirjastoissa

• PressReader-lehtipalvelu kirjastoissa
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Esimerkkejä – voit kokeilla itse tai 
vain katsoa

• Mene sivulle lumme.finna.fi 
• Valitse valikosta e-aineistot
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E-aineistojen käytön lopetus

• Kirjaudu ulos palvelusta

• Sulje selain

• Lainattu kirja tai elokuva löytyvät taas, kun 
kirjaudut uudelleen.
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Kertausta

• Ohje sivulla 
https://lumme.finna.fi/Content/eaineisto

”E-materiaalien käyttöohjeet”

• Tietotuntien verkkosivu 
https://kirjasto.mikkeli.fi/palvelumme/tietotun
nit/

• Seuraavilla tunneilla
• Kokouksen järjestäminen 26.2. klo 9 ja 3.3. klo 14
• Lumme-Verkkokirjasto 5.3. klo 9 ja 10.3. klo 14.
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https://lumme.finna.fi/Content/eaineisto
https://kirjasto.mikkeli.fi/palvelumme/tietotunnit/


Kommentteja, kysymyksiä?

Kiitos osallistumisesta 
ja tervetuloa 
seuraavillekin 
tunneille!
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