
Kooste Celian kyselytunnin keskustelusta 16.2.2021 

CD-laitejakelu 

• Viime vuonna Näkövammaisten liiton CD-laitteiden lainauksessa ja jakelussa oli taukoa. 

• Nyt laitelainaus ja jakelu toimivat normaalisti. 

 Celia-salasanojen vaihtaminen ja tunnusten lukkiutuminen 

• Asiakkaiden Celia-salasanat eivät vanhene tietyn ajan kuluttua eivätkä tunnukset siksi lukkiudu. 

• Rekisteröijien ja pääkäyttäjien tunnukset lukkiutuvat, jos niitä ei ole käytetty vuoteen. 

• Jos tunnus on oikein mutta et pääse sisään, ilmoita tilanne Celian chatissa tai palvelut@celia.fi, niin 

avaamme tilisi. 

• Celia on rakentamassa toimintoa, jossa rekisteröijien ja pääkäyttäjien on vaihdettava salasanansa puolen 

vuoden välein. Jos salasanaa ei ole vaihdettu, se pitää vaihtaa heti seuraavalla kirjautumiskerralla. 

• Celianetiin kirjauduttaessa järjestelmä ilmoittaa kuukauden ajan ennakkoon, että salasana pitäisi vaihtaa. 

• Sähköpostitse ei valitettavasti tule ilmoitusta salasanan muutostarpeesta. 

• Celia on poistamassa rekisteröijiä, joiden tunnuksia ei ole käytetty useaan vuoteen; tästä ilmoitetaan 

uutiskirjeessä, FB-ryhmässä ja Celia-vastaaville etukäteen. Oikeudet saa uudelleen, jos niitä edelleen 

tarvitsee. 

Kansikuvat ja kuvailut sovelluksessa 

• Pratsam Reader -sovelluksen näkymässä on vihreiden Celia-kansien sijaan nyt kirjojen kansikuvat.  

• Myös suurimpaan osaan kirjoja on sovelluksessa kirjan tietoihin lisätty kuvaus sisällöstä. 

• Viime vuosien uutuuksista kuvailut toistaiseksi puuttuvat. Celia pyrkii järjestämään kuvailut näkyviin myös 

näihin. Aivan lähiaikoina muutosta ei ole tulossa. 

• Sovelluksessa voi hakea kirjoja esimerkiksi lukijan nimellä. Lukijan nimi näkyy kirjan tiedoissa silloin, kun kirja 

on jo lainattu. Toistaiseksi lukijatietoa ei vielä näy kirjaa lainattaessa, mutta muutos on työn alla. 

Kansikuvien ja kuvailutekstien poiminta 

• Celian kirjojen kansikuvien käyttöoikeus on vain Celianetissä ja sovelluksessa. Kansikuvia ei ole lupa kopioida 

esim. Celian CD-levyn kotelon päälle. 

• Jos kirjastolla itsellään on kuvien käytöstä sopimukset olemassa, niin silloin kirjasto voi kuvia käyttää. 

• Kuvailutekstejä sen sijaan on oikeus poimia Celianetistä ja tallentaa esim. levykoteloihin. 

• Kuvailutekstin voi myös katkaista haluamastaan kohdasta, sitä ei tarvitse liittää kokonaan. 

• Celianetissä on malli DVD-koteloteksteistä. 

 

Celian kokoelmapäällikkö 

• Celian uusi kokoelmapäällikkö on Juha Nurro ja hän aloittaa työnsä 22.2.2021. 

• Nurrolla ei ole kirjastoalan taustaa, vaan hän tulee kustantajapuolelta. 

 

Seuraava kyselytunti 

• Seuraava kyselytunti kirjastoille on ti 18.5.2021 klo 9-9.30.  

• Liity Teams-kokoukseen   

 

Kevättalven terveisin 

Sirpa ja Elina Celiasta 
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