
Hyvät vanhemmat!

Lapsellenne on suositeltu Celian äänikirjojen käytön aloittamista oppimisen tueksi.

Asiakkuutta varten pyydämme teitä täyttämään oheisen lupalomakkeen ja palauttamaan sen lapsenne opet-

tajalle. Opettaja toimittaa lomakkeen kaupungin- tai kunnankirjastoon esim. luokan kirjastovierailun yhtey-

dessä. Voitte halutessanne aloittaa Celian äänikirjojen käytön myös itse vierailemalla lapsenne kanssa kirjas-

tossa. Tällöin oheista lupalomaketta ei tarvita.

Yleistä Celiasta

Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, esimerkiksi 

äänikirjoina. Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa.Lukemiseste voi 

olla esimerkiksi lukivaikeus, muu oppimisvaikeus, kielellinen erityisvaikeus tai kehitysvamma.

Celian valikoimaan kuuluu yli 40 000 äänikirjaa. Celian äänikirjoja voi kuunnella älypuhelimella (Android ja 

iPhone), tabletilla (Android ja iPad) ja tietokoneella. Mobiililaitteille tarvitaan maksuton Pratsam Reader- 

sovellus (sovellustunnukset ja ohjeet saa kaupungin- tai kunnankirjastosta).

Äänikirjojen lainaaminen ja käyttäminen

Celian kauno- ja tietokirjat ovat maksuttomia ja äänioppikirjat maksullisia. Maksuttomat äänikirjat

lainataan Celianet-palvelusta ja äänioppikirjat ostetaan verkkokauppa Opparista (www.oppari.fi).

Celianet-palvelun tunnukset alle 15-vuotiaalle lapselle lähetetään huoltajan/opettajan sähköpostiin, riippuen 

siitä, kumpi vastaa äänikirjojen lainaamisesta lapselle. Jos olette sopineet, että opettaja huolehtii lapsenne 

äänikirjojen lainaamisesta, täyttäkää oheiseen lupalomakkeeseen myös opettajan tiedot.

Celian asiakkuuden ja äänikirjojen käytön voi lopettaa milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjastoon.

Kirjastonne yhteystiedot:

Celian palveluista ja äänikirjojen käytöstä löydät lisätietoa: www.celia.fi.

Oma kirjastosi antaa myös opastusta kirjojen käyttöön.



  Tällä lupalomakkeella annatte kirjastolle luvan rekisteröidä lapsenne Celian asiakkaaksi ja äänikirjojen
  käyttäjäksi.      
 Lomakkeen käsittelyohje:

                          1. Opettaja toimittaa nämä lomakkeet huoltajalle sähköpostitse tai tulosteena.
                        2. Huoltaja täyttää lupalomakkeen ja palauttaa sen opettajalle. 
                            Ohjesivu jää huoltajalle. 
                        3. Opettaja toimittaa lupalomakkeen kaupungin- tai kunnankirjastoon.

LUPALOMAKE  (Huoltaja täyttää tiedot)
 Kaupungin- tai kunnankirjasto saa rekisteröidä lapseni Celian äänikirjojen käyttäjäksi.
 Celian lainausasiakasrekisterin rekisteriseloste: http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/

LUKEMISESTE
Luki- tai oppimisvaikeus

Näkövamma

Muu
                    
Lapsen nimi:

Lapsen henkilötunnus:

Lapsen sukupuoli:              tyttö                        poika

Lapsen postiosoite:

Huoltajan nimi: 

Huoltajan sähköpostiosoite:

Huoltajan puhelinnumero:

Täyttäkää myös opettajan tiedot, mikäli opettaja vastaa äänikirjojen lainaamisesta lapselle:

Opettajan nimi:

Opettajan sähköpostiosoite:

Opettajan puhelinnumero:

Paikka ja päivämäärä:                                                       Huoltajan allekirjoitus:

                                                    

http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/julkaisut-ja-asiakirjat/%20

	Text Field 15: 
	Text Field 1: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: 
	Text Field 7: 
	Text Field 8: 
	Text Field 9: 
	Text Field 12: 
	Text Field 11: 
	Text Field 13: 
	Text Field 14: 
	Text Field 17: 
	Check Box 3: Off
	Check Box 4: Off
	Check Box 5: Off


