
Nautitaan e-aineistoista

Etätietotunnit marraskuu 2021



Tavoitteena tänään 

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

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

• Samalla harjoitellaan myös verkossa 
toimimista yleisesti.
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• 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

19/02/2021 3



Jos pin-koodia ei ole tai se on 
unohtunut

• Uuden pin-koodin saat käymällä kirjastossa 
kirjastokorttisi kanssa.

• Tai voit pyytää uuden koodin Lumme-Finnan
kirjautumisikkunan kautta – se lähetetään 
sähköpostiisi. 

• Lumme-Finnasta tulossa oma tietotuntinsa, 
jossa tätä esitellään tarkemmin. 
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Pääsy aineistoihin Lumme-
verkkokirjaston kautta

• lumme.finna.fi → e-aineistot
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E-kirjat – Ellibs-palvelu
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Ellibsin e-kirjat

• 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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Ellibs-sovellus

• Ladattavissa puhelimesi sovelluskaupasta 
(Google Play tai App Store)

• Sisäänkirjautuminen kirjastokortin numerolla 
ja pin-koodilla

• Kätevä etenkin äänikirjojen kuuntelussa
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Kotimaiset aikakauslehdet - eMagz
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eMagz

• Kotimaisia aikakauslehtiä

• Noin 50 lehteä luettavissa etänä linkin kautta 
lumme.emagz.fi/ext/login/lumme → Anna, 
ET, Suomen kuvalehti, Tekniikan maailma…

• Noin 145 lehteä luettavissa kirjastoissa

• Numerot 2 vuoden ajalta

• 1 yhtaikainen käyttäjä
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Ulkomaiset lehdet - PressReader
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PressReader

• Yli 6000 sanoma- ja aikakauslehteä noin 120 
eri maasta yli 60 kielellä.

• Luettavissa etänä kirjastokortin numerolla ja 
pin-koodilla 

• Sisään kirjautuessa valitse kirjastoksi Lumme-
kirjastot.

• Käytettävissä verkkoselaimen kautta tai 
lataamalla ilmainen PressReader-sovellus.

• Ohjeet Lumme-Finnan e-aineistojen sivulla.
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Viddla-elokuvapalvelu
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Viddla

• Noin 600 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, 
huom: v. 21 loppuun saakka 5 elokuvaa!
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Muita e-aineistoja

• Naxos-musiikkipalvelut

• Rockway-soitonopetuspalvelu

• Redfox-sanakirja – pyydä tunnukset 
kirjastosta!

• ePress-sanomalehtipalvelu kirjastoissa
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Lopuksi

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

”E-materiaalien käyttöohjeet”
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