
Alaikäisen rekisteröinti Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi 

Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tukee yhdenver-
taisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa 
muodossa, mm. äänikirjoina ja pistekirjoina, yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa.  
Celia on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa. 

 

Tietoa vanhemmalle tai huoltajalle 
 

Lapsi Celian äänikirjojen käyttäjäksi 
Lapsellesi on suositeltu Celian äänikirjapalvelun käyttöä oppimisen tueksi. Celian äänikirjapal-
velua voivat käyttää kaikki henkilöt, joille tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa esimerkiksi 
luki- tai oppimisvaikeuden, keskittymisvaikeuden, kehitysvamman tai näkövamman vuoksi. 

Kauno- ja tietokirjallisuus on maksutonta 
Celian äänikirjapalvelussa on tuhansia lasten- ja nuortenkirjoja. Ne lainataan Celianet-
verkkopalvelusta ja kuunnellaan esim. tabletilla, kännykällä tai tietokoneella. Kirjojen lainaa-
minen on maksutonta. 

Oppikirjat Oppari-verkkokaupasta 

Celia tuottaa myös oppikirjat äänikirjoiksi. Peruskoulun ja toisen asteen oppikirjat ovat maksul-
lisia, ja ne ostetaan Celian Oppari-verkkokaupasta. Peruskoulu on velvollinen hankkimaan ää-
nioppikirjat niitä tarvitseville oppilaille. 

Äänikirjapalveluun rekisteröidytään kirjastossa 

Rekisteröityminen äänikirjapalveluun tehdään kirjastossa. Kirjaston henkilökunta lisää lapsen 
Celian käyttäjärekisteriin ja antaa tunnukset palvelun käyttöön. Tunnukset lähetetään van-
hemman tai huoltajan sähköpostiin. Voit käydä yhdessä lapsesi kanssa kirjastossa hoitamassa 
rekisteröitymisen. 

Jos lapsi liittyy äänikirjapalveluun ilman vanhemman tai huoltajan mukanaoloa, kirjasto tarvit-
see rekisteröintiä varten oheisen lomakkeen täytettynä.  

Jos haluat, että lapsesi saa käyttöönsä Celian äänikirjapalvelun koulun kirjastovierailun 
yhteydessä, palauta lomake täytettynä lapsen opettajalle.  

Jos on sovittu, että opettaja hoitaa äänikirjojen lainaamisen lapselle, ilmoita myös opettajan 
yhteystiedot lomakkeella. 

Celian äänikirjapalvelun käytön voi lopettaa milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjastoon. 

Lisää tietoa Celian äänikirjapalvelusta: www.celia.fi/tietoa-huoltajille 

  

http://www.celia.fi/tietoa-huoltajille


Alaikäisen rekisteröinti Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi 

Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tukee yhdenver-
taisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa 
muodossa, mm. äänikirjoina ja pistekirjoina, yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa.  
Celia on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa. 

 

Lupalomake 
Tällä lomakkeella lapsen vanhempi tai huoltaja antaa kirjastolle luvan rekisteröidä lapsi Celian 
äänikirjapalvelun käyttäjäksi. 

Huoltaja palauttaa täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen opettajalle, joka toimittaa sen kirjastoon. 

 

Lapsen nimi:       

Lapsen henkilötunnus:     

Lapsen sukupuoli:        tyttö                  poika 

Lapsella on           luki- tai oppimisvaikeus             näkövamma                     muu syy 

Lapsen osoite:       

       

 

Huoltajan nimi:       

Huoltajan sähköpostiosoite:      

Huoltajan puhelinnumero:      

Huoltaja hyväksyy Celian käyttösäännöt (www.celia.fi/kayttosaannot) 

 

Jos opettaja hoitaa äänikirjojen lainaamisen lapselle, täytä myös opettajan tiedot 

Opettajan nimi:       

Opettajan sähköpostiosoite:     

Opettajan puhelinnumero:      

 

Paikka ja päivämäärä:   Huoltajan allekirjoitus: 

 

        

http://www.celia.fi/kayttosaannot
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