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TERVETULOA KIRJASTOON, HAMIN OPISKELIJA JA HENKILÖKUNTA!
HAMIn opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä ovat HAMKin kirjasto- ja tietopalvelut 7 eri kampuksella.
Kirjastojen yhteystiedot ja aukioloajat voit tarkistaa https://www.hamk.fi/kirjasto-ja-tietopalvelut/kirjastot-jaaukioloajat/
Kirjaston palvelunumero ja -osoitteet
puhelin (03) 646 4700
Asiakaspalvelu: hamk.kirjasto@hamk.fi
Aineistot: kirjasto.aineistot@hamk.fi
Opetus: kirjasto.opetus@hamk.fi
Evon kirjasto
Kirjasto ja lukusali sijaitsevat Oppimiskeskuksen yläkerrassa.
Kirjaston aukiolot
•
•
•

Lukukausien aikana kirjasto on avoinna: ma, ti ja to 9-15.
Mahdolliset poikkeukset ilmoitetaan kirjaston verkkosivuilla kirjaston aukioloajat ja Evon Yammerryhmässä.
Kulkukortilla pääsee kirjastoon joka päivä 6-22, jos on voimassa oleva kirjastokortti ja kirjaston maksut
ovat alle 10€.

Lukusali

•

Lehdet, valikoiman näet tästä: Evon lehdet.

•
•

Tietokoneet ovat vapaassa käytössä. Pääset esim. lukemaan e-Press-sanomalehtipalvelusta oman
paikkakuntasi lehden. E-Press-kuvake löytyy tietokoneen työpöydältä.
Tulostin
Skanneri

•

Kirjaston henkilökunta auttaa ja opastaa tarvittaessa tiedonhankintaan liittyvissä asioissa.
Koulun alkaessa kirjaston palveluihin tutustutaan ryhmittäin opettajan kanssa.
Lisätietoja ja apuja saat kirjaston henkilökunnalta tai kirjaston verkkosivuilta: https://www.hamk.fi/kirjasto-jatietopalvelut/
Kirjaston asiakkaaksi
Kirjastokortin saa, kun poikkeaa kirjaston palvelupisteessä esittämässä kuvallisen henkilöllisyystodistuksen. Jos
haluaa nopeuttaa kirjastokortin saamista, voi täyttää lomakkeen etukäteen verkossa. Kirjastokortti on
henkilökohtainen, ja olet vastuussa kaikesta kortilla lainatusta aineistosta.

Kirjaston asiakkaana
•

Voit lainata kirjoja (laina-aika on 28 vrk).
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•
•
•

Lainojen uusinta tapahtuu kätevästi HAMKin verkkokirjastossa Finnassa.https://hamk.finna.fi/
Kirjautuminen HAMKin Finnaan tapahtuu kirjastokortin numerolla ja pin-koodilla, jonka saat kirjaston
palvelupisteestä. Kirjautuessasi HAMK Finnaan ensimmäistä kertaa, sinun tulee liittää kirjastokortti omaan
tiliisi. Katso tarkemmin Kirjautuminen ja oman tilin toiminnot.
HAMIn opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää kirjastoa myös kirjaston palveluaikojen ulkopuolella.
Kirjastoon pääsy vaatii oppilaitoksen kulkukortin ja kirjastokortin. Kulkuoikeus on automaattisesti
voimassa, jos olet HAMIn opiskelija, kirjastokorttisi on voimassa ja myöhästymismaksusi ovat alle 10
euroa. Kirjastotiloista on poistuttava ennen klo 22.00.

Uusimalla / palauttamalla lainat ajoissa vältyt myöhästymismaksuilta.
•
•

Myöhästymismaksu on 20 snt /vrk /kirja.
Jos maksut ovat 10 € tai yli, seuraa lainakielto. Lainakielto “purkautuu”, kun maksut on hoidettu.
Lainakiellon ollessa päällä ei myöskään kulkukortilla pääse kirjastoon.

Verkkoaineistoja (e-kirjat, e-lehdet ja tietokannat) opiskelijat voivat käyttää ainoastaan kirjaston tiloissa. Kysy
lisätietoa verkkoaineistojen käytöstä kirjaston palvelupisteestä.
Jos sinulla on oppimisvaikeuksia, esim. lukihäiriö, niin sinulla on mahdollisuus päästä Celian asiakkaaksi. Ota
tällöin yhteys kirjaston henkilökuntaan. Lisätietoja Celia-palvelusta.
Yhtäaikaisten lainojen määrää on rajoitettu: omat opiskelijat saavat 40 lainaa. Uusintakertojen määrä on 5
uusintaa/nide, edellyttäen ettei lainaan kohdistu varauksia. Kun uusintakerrat ovat täynnä, kirja on palautettava.
Jos haluamasi aineisto on lainassa tai sijaitsee jossakin toisessa HAMKin kampuskirjastossa, voit varata sen
HAMKinFinnassa tai kirjaston palvelupisteessä. Voit valita varauksen noutopaikaksi minkä tahansa HAMKin
kampuskirjaston. Myös hyllyssä olevan aineiston voi varata. Varaaminen on maksutonta. Saapuneesta varauksesta
saat ilmoituksen sähköpostiisi. Sinulla on viikko aikaa noutaa varauksesi; katso viimeinen noutopäivä
saapumisilmoituksesta. Huomaathan kuitenkin, että noutamattomasta varauksesta perimme 5 € posti- ja
käsittelykuluja.
Palautukset tehdään kirjastosta löytyvän palautusautomaatin kautta. Palautusautomaatti on käytettävissä myös
kirjaston ollessa suljettuna.

Myöhästymismaksut
Myöhästymismaksua peritään 20 senttiä/arkipäivä/kirja. Myöhästymismaksua kertyy kolmen viikon ajan
eräpäivästä, enintään 3 euroa/kirja/eräpäivä. Kolme viikkoa myöhässä olevan aineiston järjestelmä tulkitsee
kadonneeksi ja lisää kirjan korvaussumman automaattisesti maksutietoihisi. Kirjan korvaussumma poistuu
tiedoistasi, kun palautat aineiston. Jos et palauta aineistoa, lähtee siitä lasku kuukauden kuluttua lainan eräpäivästä.
Laskutettuja kirjoja ei laskutuksen jälkeen hyvitetä ja lasku on maksettava kokonaisuudessaan. Katso tarkemmat
maksutiedot kirjaston palveluhinnastosta
Maksa maksusi aina ensisijaisesti HAMKin Finnan kautta verkossa.
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Kirjaston kokoelmat
Evon kirjaston kokoelma koostuu pääasiassa metsätalousalan kirjallisuudesta.
Kirjaston kokoelmiin voit tutustua lähemmin HAMKin Finna-tietokannassa https://hamk.finna.fi. Voit tutustua
biotalouden uutuuskirjoihin tästä ja muiden yksiköiden uutuuskirjoihin täältä.
Verkkoaineistoja (e-kirjat, e-lehdet ja tietokannat) opiskelijat voivat käyttää ainoastaan kirjaston tiloissa. Tällöin
kirjaston henkilökunta avaa koneen opiskelijalle.
Tietopalvelu
Kirjaston henkilökunta auttaa tarvittaessa tiedon hankintaan liittyvissä asioissa ja opastaa päätteiden käytössä.
Koulun alkaessa kirjaston palveluihin on mahdollista tutustua ryhmittäin. Kirjaston lehtilukusalissa on tilaa
ryhmätöitä varten. Kysy tiedonhausta: kirjasto.opetus@hamk.fi

