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SARJAKUVAMETRO
Sarjakuvametrossa voit kulkea haluamaasi linjaa ja vaih-
taa suuntaa, kuten parhaalta tuntuu. Metron käyttämi-
nen vaatii vain seikkailumieltä ja kirjastokortin. Metro 
on avoinna kellonympäri ja linjakartta on monipuolinen. 
Sarjakuvametron kyytiin voi hypätä kaikkialla Suomessa!

Kuinka käytän Sarjakuvametroa?

Valitse haluamasi linja ja pysäkki Metrokartasta. Metro-
linjan nimi kertoo, mikä yhdistää sen kirjoja. Nouse kyy-
tiin, lue haluamasi kirja ja jää pois kun haluat. Voit siirtyä 
toiselle linjalle joko risteyksen kautta tai käymällä välillä 
kirjastossa etsimässä lisää kirjoja. Anna tilaa pois jääville 
matkustajille ennen kuin menet sisälle. Jää odottamaan 
seuraavaa metrojunaa. Se tulee pian.

Mistä alkaa alue, jolta pääsen sarjakuvametroon?

Mieti kiinnostava asema ja etsi se verkkokirjastosta. Verk-
kokirjastossa voit edetä vapaasti: www.finna.fi. Kun halu-
at varata kirjan, tarvitset voimassaolevan kirjastokortin ja 
salanumeron. Lisätietoa kirjastokorteista löydät kotikirjas-
tosi kotisivuilta. Oulun Sarjakuvakeskuksen kotikirjaston 
käyttäjät löytävät lisätietoa OUTI-kirjastojen sivuilta.

Onko sarjakuvametrossa jokin etiketti?

Voit olla oma itsesi. Ota kanssamatkustajat huomioon.  
Tarkastusmaksuja ei ole, mutta myöhästymisistä ja nou-
tamattomista varauksista menee kirjaston käyttösääntö-
jen mukaiset maksut.

Miten kuljen puolison, lastenvaunujen, lemmikin tai 
polkupyörän kanssa Sarjakuvametrossa?

Turvallisuussyistä lastenvaunujen, lemmikin ja polkupyö-
rän kanssa täytyy kiinnittää huomiota myös ympäristöön. 
Irrota katseesi kirjasta, kun liikut polkupyörällä. Muista 
huomioida myös puolisoasi, lastasi ja lemmikkiäsi.

Sarjakuvametron pääurakoitsijoina ovat toimineet yh-
teistyössä Oulun Sarjakuvakeskus ja Oulun kaupungin-
kirjasto. Sarjakuvametro pohjautuu aiemmin Oulun kau-
punginkirjaston tuottamaan Kirjametroon.

Tarkemmat ohjeet ja linkit kirjoihin löydät internet-sivuilta: 
www.oulucomics.com/sarjakuvametro/


