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1. Mikä on Celia 
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Celian toiminta
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• Celia tuottaa äänikirjapalvelua ja muita 

aineistoja niille henkilöille, joille 

lukeminen on vamman, sairauden tai 

oppimisvaikeuksien takia hankalaa (laki 

rajaa).

• Celian asiakkaaksi liitytään pääosin 

kirjastoissa ja kouluissa.

• Kaikki palvelut ovat asiakkaalle 

maksuttomia, kustannetaan verovaroin.

• Celia on valtakunnallisesti toimiva 

opetus- ja kulttuuriministeriön alainen 

valtion virasto.

Celian henkilökunta, n. 40 henkeä, 

työskentelee monitilatoimistossa 

(vuonna 2020 pääosin etänä) 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960638


Aarreaitta verkossa
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• Celian kokoelmissa on lainattavana yli
40 000 äänikirjaa ja erikoisaineistoja. Katso 
www.celianet.fi

• Kuka tahansa voi selata; lainaamiseen 
tarvitaan tunnukset.

• Suurin osa suomenkielistä; satuja, lasten  
ja nuorten sekä aikuisten kirjoja.

• Myös oppikirjoja alakoulusta yliopistoon.

• Joka vuosi 1000 uutta kirjaa.

• Ei varausjonoja, kaikki valmiit äänikirjat 
aina saatavana.

Näkymä Celianetin etusivulta

http://www.celianet.fi/


2. Koskettelukirjat
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Tunnusteltavat koskettelukirjat

• Koskettelukirjat ovat värikkäitä ja tunnusteltavia 
kuvakirjoja, joita luetaan monen aistin avulla.

• Koskettelukirjat voivat toimia puhetta tukevana 
apuvälineenä ja lisätä lapsen sanavarastoa.

• Sopivat lapsille, joilla on kielellinen erityisvaikeus, 
näkö- ja monivamma, autismi tai kehitysvamma sekä 
kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille.

• Kirjoja voi saada kotiin tai päiväkotiin
- terapeutti tai kuntoutusohjaaja tms. ilmoittaa 
lapsen lomakkeella
- tai päiväkoti tekee Celian kanssa sopimuksen

• Lisätietoa www.celia.fi/koskettelu-ja-kuvakirjat
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https://www.celia.fi/koskettelukirjojen-lainaajaksi/
https://www.celia.fi/palvelut/palvelut-paivakodeille/
https://www.celia.fi/celian-kirjat/koskettelu-ja-kuvakirjat/


Koskettelukirjojen lainaus 
ja lukeminen
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• Koskettelukirjat postitetaan lähimpään 

postitoimipisteeseen. Postitukset ovat 

asiakkaalle maksuttomia. 

• Laina-aika on kuusi viikkoa, johon sisältyvät 

postitusajat.

• Lainaus on ”automaattista”: Uusi postitus 

lähtee, kun edellinen on palautunut.

• Katso opas koskettelukirjan lukemiseen 

https://www.celia.fi/wp-content/uploads/2017/10/Opas-koskettelukirjan-lainaajille-web.pdf


3. Äänikirjat: 
sadut, tarinat, oppikirjat
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Syyt käyttää Celian
äänikirjapalvelua

• Voi saavuttaa monet lukemisen hyödyt!

• Sanavarasto karttuu.

• Rennompaa lukemista silloin, kun painetun 

tekstin lukeminen on hankalaa.

• Lukusujuvuus kehittyy, kun kuunnelleessa 

katsoo myös samaa kirjaa tekstinä. 



Monta tapaa lukea
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• Äänikirjat ovat yksi ovi lukemiseen!

• Celiassa äänikirjoina hauskat sadut, jännittävät tai 
kaihoisat tarinat
- myös yhteiskuntaoppi, biologia jne…

• Kaikki Celian kirjat löydät osoitteesta 
www.celianet.fi

• Tutustu myös kirjavinkkeihin

• Oppikirjojen hakuun ohjeita

• Jos huoltajalla on esim. lukivaikeus, myös hän voi 
liittyä Celian asiakkaaksi ja sitä kautta tukemaan 
lapsen kielellistä kehitystä. 

http://www.celianet.fi/
http://www.celianet.fi/kirjoja-lapsille-nuorille
http://www.celianet.fi/haun-ohjeet/#oppikirjahaku


Miten kuunnellaan 
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www.celianet.fi: ohjeet, kirjatiedot ja lainaus

• Voi kuunnella suoraan selaimessa.

• Voi hakea kirjavinkkejä ja lainata suoraan 

sovellukseen. 

Sovellus puhelimeen

• Celian oma Pratsam Reader -sovellus toimii iOS- ja 

Android-laitteissa.

• Sovelluksella voi kuunnella joko verkkoyhteydessä 

tai ladata äänikirja kuunneltavaksi ilman 

verkkoyhteyttä.

• Sovelluksella voi myös lainata, jos tietää esim. 

kirjan nimen.

https://www.celianet.fi/


4. Miten voi liittyä mukaan
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Samat palvelut, 
kaksi eri tietä
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Kirjastot

• Kerro kirjastossa, että lapsella on lukemisen este ja pyydä 
liittämään hänet Celian palveluihin.

• Tunnukset sekä Celianetiin että sovellukseen tulevat heti 
(huoltajan) sähköpostiin (2 viestiä).

Koulut

• Erityisopettaja voi liittää oppilaan Celian asiakkaaksi.

• Alaikäisen huoltajalta opettaja kysyy luvan liittää oppilas.

• Yli 15 v lapsi voi antaa luvan ja saa tunnukset omaan s-
postiinsa.

• Kaikki koulut eivät vielä tiedä tästä maksuttomasta 
palvelusta, kerro koululla www.celia.fi/opettajille

http://www.celia.fi/opettajille/


5. Mistä tukea
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Käyttäjätuki
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• Paikallisen kirjaston henkilökunta

• www.celianet.fi/ukk

• Celian asiakaspalvelu:

– Chat: arkipäivinä klo 9-14

– Sähköposti: palvelut@celia.fi

– Puhelinpalvelu. p. 0295 333 050

• maanantai-torstai klo 9-11

http://www.celianet.fi/ukk


Seuraa Celiaa
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Facebookissa julkinen ryhmä

• Celian verkkopalvelujen tuki

Videoina

• YouTubessa celia kirjasto

Uutiskirjeenä

• Viestit tulevat sähköpostiin.

• Liity tilaajaksi uutiskirje.celia.fi

https://uutiskirje.celia.fi/


Tervetuloa lukemisen maailmaan!

palvelut@celia.fi
elina.kilpio@celia.fi


