
Alla 15-aastase lapse registreerimine Celia audioraamatuteenuse kasutajaks 

Celia on kirjanduse ja kirjastamise juurdepääsetavust edendav ekspertteabekeskus, mis toetab lugemise ja õppimise 
võrdõiguslikkust. Celia toodab ja edastab kirjandust ligipääsetavas vormis, muu hulgas audioraamatute ja punktkirjas 
raamatutena ning koostöös raamatukogude ja kirjastajatega. Celia tegevust juhib haridus- ja kultuuriministeerium. 

 

Teave vanematele või hooldajatele 
 

Celia audioraamatute tasuta teenus sisaldab tuhandeid audioraamatuid 

Celia audioraamatuid võivad kasutada kõik, kellel on tavalist raamatut raske lugeda näiteks 

lugemis- või õppimisraskuste, keskendumisraskuste, vaimse alaarengu, nägemispuude või muu 

puude tõttu, mis raskendab tavalise raamatu käsitsemist või lugemist. 

Celia audioraamatute teenus on täiesti tasuta. See sisaldab tuhandeid laste- ja 

noorsooraamatuid ning kooliõpikuid. Nende hulka kuuluvad sellised populaarsed Soome 

raamatud nagu Ella ja Pate ning Risto Räppääjä, välismaised soosikud, muinasjutud, 

fantaasiakirjandus ja loomaraamatud.  

Kust  ja kuidas neid raamatuid saab? 

Celia audioraamatuid saab laenata ja kuulata tahvelarvutis või nutitelefonis äpiga Pratsam 

Reader. Raamatuid saab laenata ja kuulata ka Celianet veebiteenuse kaudu. Kui laps hakkab 

Celia audioraamatuteenuse kasutajaks, saab ta kasutajatunnuse/parooli mõlema variandi jaoks.  

Ka hooldaja saab Celianeti kaudu raamatuid lapse seadmesse laenata. 

Juhised raamatute laenamise ja kuulamise kohta leiate Celianetist: www.celianet.fi/ohjeet 

 

Eriõpetaja registreerib lapse Celia audioraamatuteenuse kasutajaks 

Hooldaja peab andma oma nõusoleku selleks, et õpetaja saaks lapse registreerida Celia 

audioraamatuteenuse kasutajaks. Nõusoleku võib anda käesoleval vormil. Nõusoleku võib anda 

ka näiteks eriõpetajaga peetud vestluse ajal suuliselt. 

Laps võib ennast registreerida Celia audioraamatuteenuse kasutajaks ka koos hooldajaga 

raamatukogu külastamise ajal. 

Vanemad kui 15-aastased lapsed võivad ennest registreerida teenuse kasutajaks raamatukogus 

iseseisvalt. 

Celia audioraamatuteenuse kasutamise lõpetamiseks võib sellest teavitada koolis, 

raamatukogus või Celias. 

Lisateave Celia audioraamatuteenuse kohta: www.celia.fi/tietoa-huoltajille 

  

http://www.celianet.fi/ohjeet
http://www.celia.fi/tietoa-huoltajille


Alla 15-aastase lapse registreerimine Celia audioraamatuteenuse kasutajaks 

Celia on kirjanduse ja kirjastamise juurdepääsetavust edendav ekspertteabekeskus, mis toetab lugemise ja õppimise 
võrdõiguslikkust. Celia toodab ja edastab kirjandust ligipääsetavas vormis, muu hulgas audioraamatute ja punktkirjas 
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Hooldaja nõusolek 

Käesoleval vormil annab lapse hooldaja loa selleks, et eriõpetaja (või raamatukogutöötaja) võib 

alla 15-aastase lapse registreerida Celia tasuta audioraamatuteenuse kasutajaks.  

Lapse andmed 

Lapse eesnimi:               

Lapse perekonnanimi:              

Lapse põhikeel:          

Lapse isikukood:            

Lapse sugu:  tüdruk  poiss   muu 

Teenuse kasutamise põhjus:  lugemis- või õppimisraskused      nägemisega seotud 

põhjused  muu põhjus 

Lapse aadress:               

                

Hooldaja nimi:               

Hooldaja telefoninumber:             

Hooldaja e-posti aadress:             

Hooldaja nõustub Celia kasutamise reeglitega (www.celia.fi/kayttosaannot) 

 

E-posti aadress, kuhu saadetakse Celianeti ja Pratsam Reader’i kasutajanimi/parool 

E-posti aadressi saate hiljem kliendiandmete juures muuta. 

Eriõpetaja e-posti aadressile 

Hooldaja e-posti aadressile 

Lapse e-posti aadressile; aadress:                

 

Koht ja kuupäev:     Hooldaja allkiri: 

 

               

http://www.celia.fi/kayttosaannot

