
Tietotunti:
Sukelletaan Lumme-

verkkokirjastoon

Lumme.finna.fi



Tavoitteena tänään 

• Oppia, mikä on 
verkkokirjasto ja mitä 
hyötyä siitä on. 

• Tutustua Lumme-
verkkokirjaston 
hakutoimintoihin.

• Oppia hyödyntämään 
omiin lainoihin 
liittyviä toimintoja. 
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Lumme-Finna ja Finna.fi

• ”Finna” on kirjastojen aineistotietokantojen 
alusta, jota ylläpitää Kansalliskirjasto.

• Kansalliskirjaston oma hakupalvelu on Finna.fi, 
joka kokoaa paitsi kirjastojen, myös arkistojen 
ja museoiden aineistoja yhteen paikkaan.

• Paikallisia Finnoja on tällä hetkellä noin 100, 
joista Lumme.finna.fi on yksi.
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Lumme-kirjastot

• Etelä-Savon kirjastojen 
kimppa: Yhteinen 
tietokanta, yhteiset 
varausjonot ja 
kuljetukset.

• Yhteiset e-aineistot, 
palveluperiaatteet, 
chat-palvelu



Mitä hyötyä on verkkokirjastosta?

• Voit itse rauhassa tutkia kirjaston aineistotietoja 
vaikka kotonasi.

• Voit tehdä sen tietokoneella tai älylaitteella 
(älypuhelin, tabletti).

• Voit seurata omaa lainatilannettasi, uusia lainoja 
ja tehdä varauksia, maksaa myöhästymismaksuja.

• Voit tehdä suosikkilistoja esim. kirjoista, jotka 
haluaisit joskus lukea.

• Voit nähdä oman lainahistoriasi.
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Lumme-Finnan etusivu 
ja hakutoiminnot

08/10/2021 6



Päävalikko ja kirjautuminen
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Chat ma-pe klo 10-14



Perushaku etusivulla

Perushaun pikaohje

Muut
hakutavat
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koirat

→ koira*

→ ”koiran 
käyttäytyminen”

Perushaun kohdennusvaihtoehdot



Hakutuloslista ja tulosten rajaaminen 
jälkeenpäin rajaustyökaluilla 
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Muita hyviä rajauksia:

• Päägenre: 
Kaunokirjallisuus / 
Tietokirjallisuus

• Osasto: Lapset ja 
nuoret / Aikuiset



Saatavuuden ja sijainnin tarkistaminen
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Klikkaa teoksen nimeä, saat esiin tarkemmat tiedot



Saatavuuden ja sijainnin tarkistaminen
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Tarkemmat tiedot teoksesta

Varausten ja kappaleiden määrä

Osasto ja 
hyllysijainti

Varaaminen



Hakutulokset talteen

• Kiinnostavan viitteen tallentaminen suosikkeihin:
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• Lisää viite 
jo 
olemassa-
olevalle 
listalle tai 
tee uusi 
lista.



Hakutulokset talteen
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• Hyvän tiedonhaun tallentaminen:



Tarkennettu haku

Tarkennetun haun ohje

Tarkennetun haun
kohdennusvaihtoehdot

Huom:
Operaatto-
rit englan-
niksi ja 
isoilla 
kirjaimilla
NOT ei 
ehkä toimi

Aineistotyypillä rajaaminen
Huomaa kätevä ”Etsi”
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Oma tili ja
lainaustoiminnot 
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Kirjautuminen 

• Kirjautuneena voit katsoa ja 
uusia lainojasi, tehdä 
varauksia ja suosikkilistoja.

• Kirjautuminen kirjastokortin 
numerolla ja nelinumeroisella 
pin-koodilla.

• Pin-koodin saat 
kirjastokäynnillä tai 
verkkokirjastosta, jos 
asiakastietoihisi on 
tallennettu sähköpostiosoite.
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Oma tili
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Mitä aineistoja sinulla on ollut lainassa.

Maksaminen verkkopankissa 
mahdollista, jos maksuja vähintään 
0,65 €

Voit muuttaa omia tietojasi tai laittaa 
kirjastoon muutospyynnön.



Lainat ja uusiminen 
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• Näet lainatilanteesi ja voit uusia lainoja 8 
kertaa, jos ei niille ole varauksia. 



Varaukset
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• Näet varaustesi tilanteen ja sijaintisi varausjonossa.
• Voit muokata varauksia niin kauan kuin olet jonossa. Kirjan 

saavuttua se ei ole enää mahdollista. 
– Varauksen peruminen tai jäädyttäminen esim. matkan ajaksi
– Noutopaikan vaihtaminen

• Varaaminen on maksutonta, mutta noutamattomasta 
varauksesta peritään 1 €.



Kirjastokortit
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• Näet kirjastokorttisi numeron ja viivakoodin.

• Jos kirjaudut puhelimellasi Lumme-Finnaan ja 
avaat sieltä viivakoodin, voit käyttää sitä 
kirjastokorttina kirjastossa.

• Omaan tiliin voi lisätä esim. lapsen kortin.



Kiitos osallistumisesta!

• Tunnin materiaali tulee Tietotuntien verkkosivulle 
kirjasto.mikkeli.fi/tietotunnit

• Seuraava Tietotunti ”Nautitaan e-aineistoista”
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• Verkossa ke 3.11.2021 klo 17.-18 
(ilmoittaudu viimeistään 1.11.)

• Verkossa pe 5.11.2021 klo 9-10 
(ilmoittaudu viimeistään 3.11.)

• Pääkirjastossa ke 17.11. klo 14-15 
(ilmoittaudu viimeistään 15.11.)

Tervetuloa!


