
Äänikirjat: 

kirjaston Ellibs –sovellus ja 

YleAreenan äänikirjat



Sisällöt

• Lyhyesti äänikirjoista

• Mitä hyvä huomioida 

• Tutustutaan äänikirjasovelluksiin 

• Kirjaston ja/tai YleAreenan äänikirjat

• Miten äänikirjat saadaan kuulumaan?



Miksi äänikirjoja?

• ”Lukemisen hyödyt ovat saavutettavissa 
myös kuuntelemalla; äänikirjojen 
kuunteleminen kasvattaa sanavarastoa, 
rauhoittaa mieltä ja parantaa muistia.” 

• Minna Huotilainen, 
Helsingin yliopiston professori ja aivotutkija 



Miksi äänikirjoja?

• Käytössä erilaisia sovelluksia, jotka 
mahdollistavat äänikirjojen kuuntelun. 

• Maksuttomia mahdollisuuksia.

• Äänikirjat kulkevat mukanasi; voit kuunnella 
kirjoja älypuhelimella, tabletilla tai 
tietokoneellasi. 



Mitä hyvä huomioida?

• Rauhallinen tila; minimoi taustahäly – näin 
et vahingossa aseta ääntä vahingollisen 
kovalle

• Kuulokkeet/apuvälineet

• Kuulokkeiden asettelu

• Kirjanlukija

• Nopeuden säätö



Kaupalliset sovellukset

• Bookbeat, Storytel, Nextory, 
Elisakirja

• 8,90€–16,90€/kk

• Ilmainen tutustumiskausi 2vko

• Ladataan sovelluskaupasta 
(AppStore tai PlayKauppa)

• Nettiselain ja sovellusversio 

• Vaihtoehtoja, uutuudet



Celian äänikirjasto

• Tuhansia äänikirjoja maksutta

• Henkilöille, joille tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa 
esimerkiksi lukivaikeuden, näön heikentymisen, lihassairauden
tai muun vastaavan syyn vuoksi

• Celian äänikirjapalvelun saa käyttöön kirjastosta tai koulusta 

• Voit ilmoittautua myös verkkolomakkeella, jolloin ilmoituksen 
tekee terveydenhuollon, erityisopetuksen tai vastaava 
asiantuntija 



Kirjaston äänikirjapalvelu (1)

• Suomenkieliset kirjat: Ellibs

• Vieraskieliset äänikirjat: OverDrive

• Ruotsinkieliset äänikirjat: Biblio

• Englanninkieliset äänikirjat: Naxos Spoken Word 
Library



Kirjaston äänikirjapalvelu (2)

• Laina-aika 1 tai 14 vuorokautta (valittavissa), lainoja ei 
voi uusia.

• Yhtäaikaisesti max. 5 lainaa ja 7 varausta. 

• Äänikirjat ovat lainattavia teoksia samaan tapaan kuin 
painetut kirjat. Sama äänikirja on lainassa vain yhdellä 
henkilöllä kerrallaan. 

• Lainataksesi äänikirjoja, tarvitset kirjastokortin ja pin-
koodin



Kirjasto

Jos haluat kuunnella äänikirjoja älylaitteeltasi, 
lataa kirjaston äänikirjasovellus: Ellibs

Android: PlayKauppa

Apple: AppStore

Tarvitset nyt kirjastokorttisi ja pin-koodisi







Huom!

Kun lataat sovellusta, 

sovelluskauppa pyytää 

aina luottokorttitietojasi.

Jos kyseessä ei ole 

maksullinen sovellus, 

paina OHITA.





Valitse 

kirjasto, johon 

kuulut. Tässä 

esimerkissä 

Helmet.





Jos luot tilin, 

hyväksy myös 

tietosuojaseloste.



Miten lähdet etsimään 

ääni- ja e-kirjoja?



Voit etsiä sinua 

kiinnostavaa kirjaa 

tai rajata näkymän vain 

vapaina oleviin kirjoihin. 





Jos haluat nähdä kaikki 

äänikirjat ja esimerkiksi 

tehdä varauksen, ota 

tämä pois päältä. 



Harjoittele

Etsi sinua kiinnostava kirja. 

Lainaa kirja 1 päiväksi ja kuuntele hetki.

Kuunnellaksesi, salli Ellibsin käyttää laitteesi tiedostoja.



Mitä kaikkea voit tehdä? 

Testaa nappeja ja selvitä.



Säädä lukunopeutta

Kertoo, missä menet



Miten palautat kirjan?



Vaihtoehto 1



Täältä voit myös 

vaihtaa kirjan 

kappaletta.

Jos haluat palauttaa 

kirjan, voit painaa tästä



Vaihtoehto 2



Jos haluat palauttaa 

kirjan, paina tästä



Miten näet, mitä kirjoja 

sinulla on lainassa?





Kirjahylly näyttää 

aktiiviset ja aiemmat 

lainauksesi.



Harjoittele vielä lisää

Etsi sinua kiinnostava kirja. 

Lainaa kirja 1 päiväksi ja kuuntele hetki.

Palauta kirja lopuksi.



YleAreena

• Sisältää suomen- ja ruotsinkielisiä teoksia 

• Maksuton

• https://areena.yle.fi/audio/ohjelmat/30-272

https://areena.yle.fi/audio/ohjelmat/30-272






YleAreena

• Katso valikoimaa

• Valitse sinua kiinnostava kirja.

• Miten avaat kirjan?





Maksulliset sovellukset

Lataa sovellus sovelluskaupasta.

Valitse sopiva sopimus: rajattu vai 
rajaamaton. 

Luottokorttitiedot. 

Palvelussa etsi kirja, lataa, kuuntele/lue.

Android: PlayStore

Apple: AppStore



Mukavia hetkiä äänikirjojen 

parissa!


