
Kokoelmat ja lehtiluettelo 

 

Kirjaston kokoelmiin kuuluu kirjoja, lehtiä, nuotteja ja erilaista av-aineistoa, esimerkiksi 

kielikursseja, äänikirjoja, dvd- ja blu-ray-levyjä ja cd- ja lp-levyjä. Kirjoja on saatavana myös 

isotekstisenä, selkokielisenä ja eri kielillä. 

Pääset myös lainaamaan e-aineistoa, kun sinulla on kirjastokortti ja siihen liitetty pin-koodi. Saat 

pin-koodin käymällä henkilökohtaisesti kirjastossa. Saatavilla on e-kirjoja, e-äänikirjoja, Naxos 

Music Library -musiikinkuuntelupalvelu, Rockway-verkkomusiikkikoulu ja e-lehtiä (kirjaston 

koneilla ePress ja myös muualla toimivat eMagz ja Pressreader). 

Perinteisen kirjastoaineiston lisäksi löytyy lainattavia energiamittareita, kirjastokasseja ja 

liikuntavälineitä: askelmittareita, harjoitusrulla, jumppakuminauha, kävelysauvoja, lumikenkiä ja 

tasapainotyyny. Liikuntavälineitä emme välitä seutulainaksi muihin Keski-kirjastoihin. 

Aineisto on lainattavissa lukuun ottamatta käsikirjastoa, Urheilukirjastoa ja Joutsa-kokoelmaa. 

Aikakauslehdistä lainataan muita paitsi kahta uusinta numeroa. Sanomalehtiä ei lainata. 

Asiakkaat voivat etsiä aineistoa kirjaston kokoelmista kirjaston asiakaspäätteillä ja 

verkkokirjastosta (www.keskikirjastot.fi). 

Kokoelmia kartutetaan jatkuvasti. Asiakkaat voivat jättää hankintaehdotuksia joko kirjastossa 

suoraan henkilökunnalle tai sähköpostilla osoitteeseen kirjasto@joutsa.fi 

Uutuudet löydät uutuusluettelosta, jonka saat paperisena kirjastoista. 

 

Joutsa-kokoelma 

Joutsa-kokoelmaan kerätään Joutsaa koskevaa sekä Joutsassa asuvien / asuneiden henkilöiden 

tuottamaa aineistoa. Muista tarjota julkaisemaasi aineistoa kirjastoon! 

Kokoelma on sijoitettu vitriiniin käsikirjastoon eikä kokoelman aineistoa lainata. Aineistoa voi 

pyytää luettavaksi kirjastossa. 

Paikallislehti Joutsan Seudun sidotut vuosikerrat ovat Joutsa-kokoelmassa vuodesta 1977. Nämä on 

sijoitettu käsikirjastoon ja varastoon. 

Aineisto on pääosin luetteloitu kirjaston tietokantaan. 

Kokoelman kartat on sijoitettu karttalaatikostoon, joten niiden tutkiminen on helppoa. 

 

https://www.keskikirjastot.fi/web/arena/e-kirjasto
http://www.keskikirjastot.fi/


Sampo Rannikon urheilukirjasto 

Sampo Rannikko lahjoitti Joutsan kunnalle mittavan Urheilukirjastonsa keväällä 2010. 

Urheilukirjasto sijaitsee pääkirjaston kellarissa ja sisältää n. 4000 nidettä. 

Urheilukirjastoon pääsee ilmoittautumalla kirjaston palvelutiskillä. Aineistoa ei lainata eikä lähetetä 

kaukolainaksi. 

 

Lehtiluettelot 

Joutsan pääkirjastoon v. 2020 tulevat lehdet 

 
       Sanomalehdet 

 Demokraatti 
 Etelä-Suomen Sanomat 
 Helsingin Sanomat 
 Hevosurheilu 
 Itä-Häme 
 Joutsan Seutu 
 Karjala 
 Kauppalehti 
 Keskisuomalainen 
 Kotimaa 
 Lähilehti : Sysmän ja Hartolan Pitäjälehti 
 Länsi-Savo 
 Maaseudun tulevaisuus 
 Perussuomalainen (lahjoitus) 
 Selkosanomat 
 Suomenmaa (lahjoitus) 

       Sanomalehtiä ei lainata, säilytetään vähintään 2 viikkoa 

       Aikakauslehdet  

 Anna 
 Avotakka 
 Bike MP 
 Episodi 
 ET-lehti 
 Goal 
 Hifimaailma 
 Ihana 
 Kaltio (kulttuuritukilehti) 
 Kameralehti 
 Kauneimmat käsityöt 
 Kauneus ja terveys 



 Kauppalehti Fakta 
 Kauppalehti Optio 
 Kirjastolehti 
 Kissafani 
 Kodin Pellervo 
 Kotiliesi 
 Kotilääkäri 
 Kotipuutarha 
 Kuluttaja 
 Kuukausiliite (Helsingin sanomat) 
 Luontaisterveys 
 Maku 
 Martat (lahjoitus) 
 Matkaopas 
 Meidän mökki 
 Meidän talo 
 Metsälehti Makasiini 
 Metsästys ja kalastus 
 MikroBitti 
 Natura (kulttuuritukilehti) 
 Novita 
 Ottobre design 
 Parnasso (kulttuuritukilehti) 
 Peli 
 Pirta (kulttuuritukilehti) 
 Ruumiin kulttuuri (kulttuuritukilehti) 
 Seura 
 Soundi 
 Sport 
 Suomen kuvalehti 
 Suomen luonto 
 Suuri käsityö 
 Taito 
 Taloustaito 
 Tieteen kuvalehti 
 TM : Tekniikan maailma 
 TM Rakennusmaailma 
 Tukilinja (lahjoitus) 
 Tuulilasi 
 Tuulivoima (lahjoitus) 
 Tähdet ja avaruus 
 Urheilulehti 
 Valitut palat (lahjoitus) 
 Vapaa-ajan kalastaja 
 Vauhdin maailma 
 Vauva 
 Venemestari 
 Viherpiha 
 Voi hyvin  

 



 Vieraskieliset aikakauslehdet 

 Lantliv 
 Schöner Wohnen 

Lasten ja nuorten lehdet 

 Aku Ankka 
 Apu Juniori 
 Demi 
 Hevoshullu 
 Partio (lahjoitus) 

Aikakauslehtien kahta uusinta numeroa ei lainata. Lainattavat lehdet (1 - 2 vuosikertaa) 
ovat lehtikaapeissa ja sitä vanhemmat varastossa. Lainattavat käsityölehdet ovat 
tietokirjaosastolla luokassa 65. 

 

Leivonmäen lähikirjastoon v. 2020 tulevat lehdet 
 

       Sanomalehdet 

 Helsingin sanomat 
 Joutsan seutu 
 Keskisuomalainen 
 Perussuomalainen (lahjoitus) 

       Sanomalehtiä ei lainata, säilytetään enintään 2 viikkoa. 

 Aikakauslehdet 

 Apu 
 Askel 
 Erä 
 Hyvä terveys 
 Ihana 
 Kansanmusiikki (kulttuuritukilehti) 
 Kirjastolehti (lahjoitus) 
 Kodin kuvalehti 
 Koti ja maaseutu 
 Kotiliesi Käsityö 
 Kotimikro 
 Kotipuutarha 
 Meidän perhe 
 Meidän talo 
 Oma aika 
 TM : Tekniikan maailma 
 Tiede 
 Unelmien talo&koti 



 Valitut palat (lahjoitus) 
 Ydin (kulttuuritukilehti) 

Uusinta numeroa ei lainata. Lainattavat lehdet ovat lehtikoteloissa tai varastossa.  

 

        Lasten ja nuorten lehdet 

 Demi 

 Koululainen 

 Onnimanni (kulttuuritukilehti) 

          

       

 

 


