
Kooste Celian kyselytunnin keskustelusta 17.9.2019 

Oli mukavaa, kun tällä kertaa saimme useita aiheita ja lisäksi pari vastausta kirjastojen puolelta. 

Arvostamme täällä Celian päässä tosi paljon sitä, että saamme kuulla tämän hetken kuulumisia kentältä! 

Oletus on, että myös toisillenne tästä on tietoa. Hyvin tuntui toimivan siten, että kirjoitetaan tekstiä ja yksi 

kerrallaan voi puhua. Innolla jo odotetaan seuraavaa tapaamista. 

1. Salasanojen vaihto 

Celianetissä 

Rekisteröijien tunnukset ovat ainoat, joiden salasanaa pitää vaihtaa kerran vuodessa. Syy: näillä tunnuksilla 

on pääsy asiakastietoihin. 

Missään CELA-alkuisissa tunnuksissa (henkilöt, kirjastojen yhteistunnukset, kouluttajat) salasanat eivät 

vanhene. 

Kun vanhentumiseen on enää kuukausi aikaa, Celianetiin kirjauduttaessa tulee ilmoitus salasanan 

vaihtamisesta. 

Salasanaa ei heti siitä paikasta tarvitse vaihtaa, vaan esim. asiakkaan asian voi hoitaa ensin ja sitten palata 

vaihtamaan salasanaa. 

Jos salasana ehtii vanhentua, tili lukkiutuu ja sen saa auki vain ottamalla yhteyttä Celiaan chatissa tai  

palvelut@celia.fi. Tätä ollaan loppuvuodesta vielä korjaamassa niin, että tili ei heti lukkiudu, vaan salasanan 

voi vielä vaihtaa. 

Sovelluksessa 

Sovelluksen salasana vaihdetaan Celianetin Omissa tiedoissa (kaikki muut paitsi rekisteröijät voi vaihtaa). 

Jos opastat asiakkaalle Celianetin käyttöä, vaihtakaa samalla Celianetin ja sovelluksen salasana samaksi. 

 

2. Asiakkaan kotiyksikön vaihto 

Asiakas jää näkyviin siihen yksikköön, jossa hänen asiakastietojaan on viimeksi käsitelty. 

Siksi esimerkiksi korkeakouluopiskelija on korkeakoulun alla vielä valmistumisen jälkeen aina siihen asti, 

kun käy yleisessä kirjastossa tietojaan muokkaamassa. 

 

3. CD-lainaus 

CD-levyt ovat monelle kirjastolle tarpeellisia. 

Jos levyt tilaa booky.fi:stä, saa myös luettelointitietueet. 

Jos levyt tilaa Celianetistä, luettelointi tehdään itse tai kopioidaan muilta. 

Uutta: levyt voi tilata myös Kirjastopalvelusta. Luettelointitietueiden saanti sitä kautta ei toistaiseksi toimi. 

Celia selvittelee asiaa. 
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4. E-kirjapalvelut ja tekstin lukuohjelmat 

 

E-kirjapalvelut 

E-kirjapalvelut (esim. Ellibs) eivät ole kaikille avoimia vaan rajattuja sen oppilaitoksen tai kirjaston 

asiakkaiden käyttöön, joka on lisenssit hankkinut.  

Yleensä e-kirjat ovat tekstimuotoisia. Jos teksti niissä esitetään tekstinä eikä kuvana tekstistä, niitä voi lukea 

ruudunlukuohjelmalla. 

Ruudunlukuohjelmat 

Esittelimme rohkeasti ensi kertaa kesäloman jälkeen NVDA-ruudunlukuohjelmaa, jonka kuka tahansa voi 

asentaa, ohje sivulla http://www.saavutettavuus.fi/nvda.php 

Lukija jäi höpöttämään sivun tekstiä koko loppuajaksi, kun emme muistaneet, miten ohjelma suljetaan. 

Se suljettiin painamalla Insert + q 

Jatkossa tämän osaamme :D 

Myös Windows 10 sisältää lukijan, johon on ohjeita sivulla https://support.microsoft.com/fi-

fi/help/17173/windows-10-hear-text-read-aloud 

 

5. Uudet esitteet jakoon 

Syksyn SeniorSurfiin ja muuhun aikuisille suunnattuun esittelyyn voi tulostaa A4-esitettä 

https://www.celianet.fi/content/uploads/2019/09/Kirjaesite-kirjastoille-.pdf 

Myös opettajille ajettava pikkuesite on uusittu ja sitä voi tilata esitekaupasta 

http://www.mutkatontasuoraa.fi/logisticservice/logisticservice_v2012/login_kampanja.php?tunnus=S%2F2

fegsFCxmtPd39GK1jrw%3D%3D&salasana=km29D%2BYuZOETv3yfuNaMTQ%3D%3D&tarkiste=celia&salaus

=ON 

 

Seuraava kyselytunti on ti 15.10. klo 9-10 Liity Skype-kokoukseen  

Ollaan silloin kuulolla! 

Terveisin Sirpa ja Elina 
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