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Piikkiön kirjasto
Hadvalantie 9, 21500 PIIKKIÖ

Palveluajat:
ma ja ke klo 12 - 19
ti, to, pe klo 10 - 16

Omatoiminen kirjastonkäyttö:
ma-su klo 7 - 21 

Yhteystiedot:
piikkion.kirjasto@kaarina.fi
puh. (02) 588 4410

Omatoimikirjaston käyttö

Voit käyttää kirjastoa omatoimisesti joka päivä klo 7 - 21. Sisään 
päästäksesi tarvitset kirjastokortin sekä siihen liitetyn nelinumeroisen 
tunnusluvun. Sisäänkirjautumislaite on tolpassa kirjaston ulko-ovea 
vastapäätä. 

Kortti on henkilökohtainen: jos päästät sisään muita henkilöitä tai annat 
korttisi muiden käyttöön, olet vastuussa heidän toiminnastaan oma-
toimikirjastossa.  Kortin haltija on vastuussa siitä, että kirjastossa 
toimitaan ohjeiden ja sääntöjen mukaan.

Tunnusluvulla voit käyttää omatoimikirjaston lisäksi automaatteja ja 
verkkokirjastoa. Omatoimiaikana voit mm. lainata, palauttaa, käyttää 
tietokoneita tai noutaa varauksia. Jos sinulla ei ole tunnuslukua, saat 
sen mistä tahansa Vaski-kirjastosta todistamalla henkilöllisyytesi.

Omatoimiaikana ei ole asiakaspalvelua.

Lehdet

Uudet sanomalehdet voi aamuisin ottaa eteisestä luettavaksi. Jätä lehti 
omalle paikalleen ovikoteloon. Edellisen päivän numeron voi siirtää 
kaappiin. 

Tietokoneet, langaton verkko ja tulostaminen

Kirjastossa on käytössäsi viisi tietokonetta, lisäksi kaksi tietokonetta 
kokoelman selailua varten.
Langaton verkko: Kirjasto-Vapaa. Verkkoon ei tarvitse kirjautua.
Omatoimiaikana voit tulostaa ja kopioida omilla papereilla.

Turvallisuus

Kirjastossa on käytössä kameravalvonta. Vartijan voi kutsua paikalle 
vetämällä lehtisalin pylväässä olevasta painikkeesta. Älä tee hälytyksiä 
pilailutarkoituksessa, voit joutua maksamaan vartijan käynnin.

Sairastapaukset ja muut hätätilanteet: soita yleiseen hätänumeroon 112.

Ongelmia sisäänkirjautumisessa tai lainaus- 
ja palautusautomaateissa?

Auta meitä tekemään kirjastosta entistä toimivampi! Ilmoita ongelma-
tilanteista joko kirjaston henkilökunnalle tai käytä kaupungin palaute-
palvelua kaarina.fi/palaute.

Voit ottaa yhteyttä myös Kaarinan pääkirjaston neuvontaan 
02 588 4400 sen aukioloaikoina.  
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Piikkiön kirjasto on osa Vaski-kirjastoja

Kaarinassa sinua palvelee pääkirjasto keskustassa sekä Piikkiön ja 
Littoisten lähikirjastot. Kaarinan kirjastot kuuluvat Vaski-kirjastoihin. 
Lainaus hoituu samalla kirjastokortilla kaikissa alueen kirjastoissa. 
Voit palauttaa Vaski-kirjastojen lainoja mihin tahansa alueen kirjastoon.

Vaski-kirjastoista voit varata minkä tahansa teoksen ja noutaa sen 
esimerkiksi Piikkiön kirjastosta. Varauksen voi tehdä verkkokirjastossa 
https://vaski.finna.fi.

Varaaminen on maksutonta, mutta noutamattomasta varauksesta 
peritään 2 euron maksu. 


