
 

 
 

KIRJASTOSTA E-KIRJOJA 

Mikä e-kirja on? 

E-kirja on verkosta ladattava sähköinen kirja, jota voi lukea esimerkiksi tietokoneen näytöltä, 

taulutietokoneelta tai puhelimesta. Someron kirjaston e-kirjat toimittaa Ellibs. 

Mitä e-kirjan lainaamiseen tarvitaan?  

E-kirjojen lainaamisen Someron kirjastosta tarvitset  
- Someron kirjaston kirjastokortin ja siihen kytketyn nelinumeroisen tunnusluvun.  Jos sinulla ei 

vielä ole tunnuslukua, saat sen asioimalla kirjastossa. 
- Tietokoneen, tabletin, älypuhelimen tai e-kirjojen lukulaitteen 
-  Jos haluat lukea e-kirjan ns. suoraan selaimessa, et näiden lisäksi tarvitse muuta kuin jatkuvan 

internet-yhteyden.  
- Jos et ole jatkuvan internet-yhteyden äärellä, e-kirja pitää ladata kokonaisuudessaan tietokoneelle 

tai mobiililaitteelle. Tällöin tarvitaan lisäksi Adobe ID -tunnus sekä laitteeseesi sopiva lukuohjelma. 
Adobe ID -tunnuksen saat luotua Adoben nettisivuilla.  Adobe ID tarvitaan e-kirjoissa käytettyjen 
digitaalisten suojausmenetelmien vuoksi. Lukuohjelmista kerrotaan enemmän alla. 

Lukuohjelman lataaminen  

Jos sinulla on jatkuva internet-yhteys, et välttämättä tarvitse lukuohjelmaa.  

Lukuohjelmat tietokoneille:  
- Adobe Digital Editions -ohjelmalla voi käyttää e-kirjoja, ei kuitenkaan e-äänikirjoja. Ilmaisen 

ohjelman voi ladata täältä: http://www.adobe.com/fi/products/digital-editions/download.html  
- Lukuohjelmat ovat saatavilla Windows- ja Mac OS -järjestelmille. Linuxille ohjelmia ei 

valitettavasti ole.  

 
Lukuohjelmat älypuhelimille ja tableteille:  
- Tarvittava lukuohjelma ladataan verkkokaupasta, joka vaihtelee laitteen käyttöjärjestelmän 

mukaan (Apple Store, Google Play, Windows Store).  
- Ellibsin e-kirjat toimivat Bluefire Reader -sovelluksella. 
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Lukuohjelmat erityisille e-kirjojen lukulaitteille:  
- E-kirjat toimivat useimmilla lukulaitteilla. Teokset ladataan ensin tietokoneelle Adobe Digital 

Editions -ohjelmaan, josta ne voi siirtää lukulaitteelle.  
- Amazonin Kindle -laitteilla teoksia ei pääsääntöisesti pysty käyttämään lainkaan. 

E-kirjan etsiminen 

Someron kirjaston e-kirjat löytyvät Someron verkkokirjaston aineistohaulla. Verkkokirjastossa e-
kirjoja haetaan samalla tavalla kuin muutakin aineistoa. Voit myös rajata hakulistan näyttämään vain 
e-kirjoja. Hakua voi rajata myös muilla hakutekijöillä, esimerkiksi tekijällä tai kielellä.   
 
Someron kirjaston e-kirjavalikoimaa voi selailla myös Ellibs-sivustolla osoitteessa 
https://www.ellibslibrary.com/somero. 
 
Someron kirjaston e-aineistot löytyvät kootusti myös kirjastot.fin ylläpitämästä eKirjastosta. 
eKirjastossa aineistoa on helppo selata ja etsiä vaikkapa tietyn aiheen mukaan. 

E-kirjan lainaaminen  

Jos olet tehnyt haun Someron kirjaston verkkokirjastossa tai kirjastot.fi:n eKirjastossa, klikkaa 
haluamasi kirjan nimeä tai kansikuvaa, jolloin pääset näkemään teoksen tarkempia tietoja. 
Teostiedoissa on linkki ‘lainaa e-kirja’, jonka klikkaaminen vie Ellibsin sivulle, jolta kirja lainataan.  
 
Teoksen voi myös etsiä suoraan Ellibsin sivulla. Ellibsin sivulla voit etsiä teoksia käyttämällä ruudun 
yläreunasta löytyvää hakutoimintoa tai selailla kokoelmaa vasemmasta ja oikeasta reunasta löytyvien 
nuolipainikkeiden avulla. Mikäli kirjan kansikuva näkyy harmaana, se on tällä hetkellä lainassa, eikä 
sitä voi lainata. Lainassa olevaan kirjaan voi kuitenkin tehdä maksuttoman varauksen.  Mikäli haluat 
nähdä vain sellaiset teokset, jotka saa heti lainaan, niin merkitse ruksi kohtaan ”Näytä vain 
lainattavissa olevat”.  
 
Kun löydät itseäsi kiinnostavan teoksen, klikkaa sen kansikuvaa, jolloin pääset näkemään teoksen 
tarkempia tietoja. 
 
Valitse haluamasi laina-aika (1 tai 14 päivää) ja klikkaa haluamasi lainaustavan painiketta. Jos et vielä 
ollut kirjautunut sisään, ohjelma pyytää sinua tekemään sen nyt. Kirjautuminen tapahtuu Someron 
kirjaston kirjastokortin tunnuksella ja nelinumeroisella tunnusluvulla.  

 
Lue selaimessa  
- E-kirja avautuu välittömästi selainohjelmassa. Kaikkien teosten kohdalla ei tätä vaihtoehtoa ole 

tarjolla. 
- Kun lopetat kirjan lukemisen, ja palaat sen pariin myöhemmin, ohjelma muistaa mihin kohtaan 

olit jäänyt.   
- Selainlukeminen vaatii jatkuvan internet-yhteyden.  
- Ohjelma varoittaa, jos selaimesi on teknisesti vanhentunut, eikä siten soveltuva selainlukemiseen. 

Tässä tapauksessa selain tulee päivittää uudempaan versioon, tai käyttää toista selainta.  
- Teoksen sivuja käännetään ruudun vasemman ja oikean reunan nuolipainikkeilla. Ruudun oikeassa 

yläreunassa on painikkeet, joiden avulla voi liikkua kirjan luvusta toiseen, sekä muuttaa tekstin 
kokoa ja fonttia.  
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Lataa laitteellesi 
- Koneellesi latautuu pieni linkkitiedosto, jonka avaaminen käynnistää e-kirjan lukuohjelman.  
- Jos mobiililaitteellesi on asennettu sekä useita lukuohjelmia, varmista, että laite avaa 

linkkitiedoston nimenomaan Bluefire Readerissa.  
 
Esikatselu  
- Klikkaamalla kirjan kansikuvaa voit tutustua osaan teoksesta ilman, että lainaat sitä.  

E-aineiston palauttaminen  

E-kirjat palautuvat automaattisesti, kun laina-aika umpeutuu. Ne eivät siis voi myöhästyä, eikä niistä 
kerry myöhästymismaksuja.  Lainan voi halutessaan palauttaa myös aikaisemmin.  

Selaimessa luettu teos palautetaan Ellibsin sivuilla. Löydät lainasi ”Oma kirjahylly” -otsikkoa 
klikkaamalla. Pelkästään selaimessa luetut lainat voi palauttaa ”Palauta laina” -painikkeella. 

Lisätietoa 

Mikäli kohtaat ongelman, johon ei tästä ohjeesta löydy ratkaisua, tutustu myös Ellibsin omiin 
ohjesivuihin:  
https://www.ellibslibrary.com/fi/instructions 

Voit myös lähettää kysymyksesi sähköpostilla kirjastoon: kirjasto@somero.fi 
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