
Värinän digitilan ohjeet 

 

Tietokonetta (Apple iMac 27″ 5K Retina) ja tulostinta (Epson SureColor SC-P8000 

STD) saa käyttää vasta käyttöopastuksen jälkeen. Käyttöopastus järjestetään 

tarvittaessa muutaman henkilön ryhmissä. 

 

Kaikissa digitilaan liittyvissä asioissa olethan yhteydessä digitilavastaava Petri 
Kuokkaan (petri.kuokka@aarnipaja.fi, 0400 803 760). 
 

Askel askeleelta 

1. Tulostus- ja kuvankäsittelyajat varataan netissä varauskalenterista, joka löytyy 

Värinän kotisivuilta. Varaus raukeaa tunnin kuluessa, mikäli henkilö ei ole 

saapunut paikalle.  

2. Käytä tietokonetta ja tulostinta kuviesi käsittelyyn ja tulostamiseen. Katso 

laitekohtaiset säännöt alta. 

3. Kun olet valmis, kirjaa varauksesta eriävät toteutuneet käytöt päiväkirjaan. 

Päiväkirja toimii laskutuksen perusteena. 

4. Työskentelyn lopuksi siivoa jälkesi. Laita roskat roskiin pöydiltä ja 

terästaululta. Tiskaa tiskit ja huolehdi siitä, että tila on siistissä kunnossa 

seuraavaa varten. 

 

Tietokoneen säännöt 

- Koneeseen ei saa asentaa eikä sieltä saa poistaa mitään ohjelmia. Värinän 

omistamia ohjelmia ei saa asentaa omille koneille sopimatta asiasta 

digitilavastaavan kanssa. 

- Tietokone jätetään käytön jälkeen nukkumaan tai sammutetaan.  
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- Mikäli et tee Värinässä kuvankäsittelyä, vaan pelkästään tulostat jo säädettyjä 

kuvia, on kätevintä lisätä kuvat suoraan Mirage-tulostusohjelmaan omalta 

muistitikulla tai kovalevyltä.  

- Omia tiedostoja saa tallentaa oman käyttäjäliittymän työpöydälle vain 

kuvankäsittely- ja tulostustyön ajaksi. Työskentelyn lopussa koneelle 

kopioidut ja sillä käsitellyt kuvat pitää siirtää takaisin omille muistivälineille ja 

poistaa aineisto kokonaan Värinän tietokoneen kovalevyltä. Jokaisen on 

tärkeää hoitaa tässä oman tonttinsa yhteiseksi hyväksi, jottei koneen muisti 

täyty. 

- Kaikille käyttäjille voidaan tehdä Macille oma käyttäjätunnus. Kysy lisätietoja 

digitilavastaavalta. 

 

Tulostimen säännöt 

- Epsonissa pidetään aina virrat päällä. Tulostin suorittaa ajoittain 

tulostuspäiden puhdistusta ja näin se pysyy kunnossa.  

- Omalta kannettavalta tietokoneelta tulostaminen on sallittua. Hinta on 

kuitenkin sama kuin Värinän koneelta tulostettaessa. 

- Jokainen tulostaa omalle paperille. Värinällä on sovittuja jäsenhintoja 

paperitoimittajien kanssa. Jokainen tilaa paperit kuitenkin omalla nimellään ja 

omalle laskulleen. 

- Jos huomaat, että värit ovat lopussa tai loppumassa, ilmoita siitä 

digitilavastaavalle. Älä tilaa musteita itse sopimatta siitä digitilan vastaavan 

kanssa. Käytetyt mustekasetit laitetaan kierrätysastiaan. 

 

Digitilan yleiset säännöt 

- Ulkopuolisia henkilöitä ei saa päästää Värinän tiloihin yksinään. Jokainen on 

vastuussa omista vieraista.  



- Jos tulostimeen tai Maciin tulee vikaa tai ne eivät toimi normaalisti, kirjoita 

ongelmat päiväkirjaan. Kirjaa myös kaikki ylläpitotapahtumat (musteiden 

vaihdot, mahdolliset printterin virheilmoitukset) päiväkirjaan. 

- Älä tee mitään, mistä et ole varma. Tulostimen ja ohjelmien käyttöohjeet on 

PDF-dokumenttina kovalevyllä Manuaalit-kansiossa. Lue niitä, jos olet 

epävarma jostain toiminnoista. PDF-dokumentin find-toiminnolla löydät 

nopeasti etsimäsi tiedon. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä digitilavastaavaan. 

- Värinä jakaa nettiyhteyden naapurin (Päivikki Kallio) kanssa. Nettiyhteys on 

Elisan 2M-yhteys. Otathan tämän huomioon netin käytössä. Nettiä ei saa 

kuormittaa määrättömästi isoilla latauksilla.  

- Omia paperirullia ja laatikoita saa säilyttää Värinän tiloissa kohtuudella. 

Varastoi ne siististi ja kirjoita kaikkiin rulliin/laatikoihin oma nimesi. Vie tyhjät 

laatikot pahvinkeräykseen takapihalle.  

- Nämä säännöt täydentävät Värinän yleisiä sääntöjä. Säännöt ovat voimassa 

toistaiseksi ja niitä tarkennetaan tarpeen mukaan.  


