OUTI-kirjastokortti joka reppuun!
Mitä enemmän lapsi lukee, sitä paremmin hän oppii. 
Jokaisessa Oulun koulussa on koulukirjasto. Luettavaa
lainataan koulupäivien aikana ja välillä haetaan lähikirjastosta
tai kirjastoautosta lisää luettavaa.
Kirjastokortti on koululaisen työväline. Oulun
koulukirjastoissa käytetään samaa kirjastokorttia kuin Oulun
kaupunginkirjastossa.
Hanki lapsellesi kirjastokortti jo hyvissä ajoin ennen
koulun alkua! Palauta alla oleva ilmoittautumislomake
lähikirjastoosi ja saat kortin heti mukaasi.

Tärkeää! Jotta lapsesi voi lainata OUTI-kortilla myös
koulukirjastossa, on sinun annettava siihen
suostumus Wilmassa.
Katso ohjeet kääntöpuolelta!

_____________________________________________________________________________________________
Ilmoittautuminen OUTI-kirjastojen asiakkaaksi
Library card application form
Sukunimi / Family name

Etunimet / First names

Lähiosoite / Street address

Postinumero / Postal code

Postitoimipaikka / City

Sähköpostiosoite / E-mail address

Puhelin / Telephone number

Henkilötunnus / Identity number

□

Haluan OUTI-verkkokirjaston salasanan, jolla voi mm. uusia lainoja ja tehdä varauksia.
I would like to have a password to OUTI-elibrary eg. to renew loans and to make reservations online.

Alle 18-vuotiaan asiakkaan huoltaja tai vastuuhenkilö / Guardian or a person in charge of a customer under 18 years of age
Sukunimi / Family name

Etunimet / First names

Lähiosoite / Street address

Postinumero / Postal code

Puhelin / Telephone number

Henkilötunnus / Identity number

Postitoimipaikka / City

Sitoudun noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä.
I agree to follow with the rules and regulations of the library.
Päiväys

Date

Allekirjoitus (tai alle 15-vuotiaalta huoltajan tai vastuuhenkilön allekirjoitus)
Signature (or the signature of the guardian or the person in charge of a child under 15 years of age)

______ / ______ 20______

__________________________________________________________________________

Jotta lapsesi voi käyttää OUTI-kirjastokorttia oman koulunsa kirjastossa, on
sinun annettava siihen suostumus Wilmassa.
TOIMI NÄIN:
1. Kirjaudu Wilmaan ja täytä alla olevat kohdat!
2. Valitse yläpalkista Lisää (tai Menu-valikko ≡) → Lomakkeet → Huoltajan tiedot
koulukirjastojärjestelmään: laita ruksi kohtaan "Huoltajan tiedot saa siirtää
koulukirjastotietokantaan" ja lisää huoltajan henkilötunnus ja osoitetiedot. Paina Tallenna tiedot.
3.

Valitse yläpalkista Lisää (tai Menu-valikko ≡) → Lomakkeet → Oppilaan/opiskelijan tietojen
luovutuslupien päivitys. Kohdassa Tietojen luovutusluvat ruksi "Lupa koulukirjastokortin
saamiseen." Paina Tallenna tiedot.

MUISTITHAN TÄYTTÄÄ KUMMATKIN KOHDAT!
Koulun alkaessa ekaluokkalaisten OUTI-kirjastokortit aktivoidaan koululla koulukirjaston tietokantaan.

Lukuiloa ja hienoja hetkiä tarinoiden parissa!

www.kirjastoreitti.fi

