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Tiedote kirjaston muutosta kampukselle ja sulkemisesta kesän ajaksi
Kirjaston palvelut
Kirjasto on kiinni lähes koko kesän muuton vuoksi. Kirjasto on viimeistä päivää auki vanhoissa tiloissa
Asematiellä keskiviikkona 25.5. Viimeisen aukioloviikon aikana kirjasto on auki maanantaina 23.5.,
tiistaina 24.5. ja keskiviikkona 25.5. kello 9-19. Kirjasto aukeaa uusissa tiloissa Sivistyskampus
Siuntion sydämessä maanantaina 15.8. osoitteessa Puistopolku 2.
Kirjastosta voi lainata kirjoja ja muuta aineistoa kesäksi. Kaiken toukokuun aikana lainatun aineiston,
jolla ei ole lyhennettyä kahden viikon laina-aikaa, eräpäivät tulevat syyskuulle. Toukokuussa lainattua
aineistoa voi siis pitää itsellään koko kesän yli. Myös aiemmin lainattua aineistoa on mahdollista uusia
jos uusintakertoja on jäljellä, jolloin eräpäivä siirtyy syyskuulle. Lainojasi voit tarkastella ja uusia
https://helle.finna.fi/.
Siuntiosta noudettavan aineiston varaukset keskeytetään kirjaston muuton ajaksi. Siuntion kirjaston
asiakkaat voivat halutessaan noutaa varauksensa kesän aikana jostain muusta Helle-kirjastosta,
esimerkiksi Inkoosta. Verkkokirjastossa varauksen teon yhteydessä on mahdollista valita varauksen
noutopaikaksi joku muu toimipiste kuin Siuntio. Myös jo tehtyjen varausten noutopaikan voi muuttaa
verkkokirjastossa, kunhan varaus ei ole vielä ehtinyt kuljetukseen.
Aineistoa voi palauttaa kesän aikana 1.6. alkaen palautusluukkuun kampukselle. Palautusluukku löytyy
kampukselta Siuntiontien puolelta, kirjaston sisäänkäynnin vierestä.
Mikäli sinulla on kysyttävää lainojen uusimisesta, palauttamisesta tai varauksista, ole yhteydessä
kirjastoon. Kesäaikana yhteydenotot sähköpostitse kirjasto@siuntio.fi
Tule lainaamaan rutkasti kesälukemista toukokuun aikana ja kevennä meidän muuttokuormaa!

HSL-palvelupiste
HSL-palvelupiste on kiinni koko kesäkuun. Palvelupisteen mahdollisista heinäkuun aukioloajoista
tiedotetaan myöhemmin. Elokuun alussa ennen kirjaston aukeamista 15.8. HSL-palvelupiste on auki
seuraavasti uusissa tiloissa kampuksella:
Ke 3.8. klo 10-16.30
To 4.8. klo 13-19

Ma 8.8. klo 13-19
Ti 9.8. klo 13-19
Ke 10.8. klo 10-16.30
To 11.8. klo 13-19
Pe 12.8. klo 10-16.30

Matkakortteja voi ladata myös S-marketissa sekä verkossa HSL-korttipalvelussa. Kirkkonummen HSLpalvelupiste on osoitteessa Ervastintie 2, Kirkkonummi. Huom! Koulumatkakortteja voi ladata vain
Siuntion palvelupisteessä.
HSL-aikataulut ja palvelupisteiden yhteystiedot löytyvät: https://www.hsl.fi/

Yhteystiedot:
informaatikko Aino Mykrä puh. 044 386 1507
kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö Maarit Tuomisto puh. 050 386 0825

