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Celian tarjonta 
näkövammaisyhdistyksille
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Yhteistyön perusta
• Paljon yhteisiä asiakkaita.

• Celia tarjoaa kirjallisuutta ja palvelun niiden 

käyttöön.

• Celiasta maksutta myös äänikirja- ja 

lainauspalvelut, esitteet, julisteet.

www.celia.fi/tilaa-celian-esitteita/

• Celia on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen 

virasto.

• Yhdistykset liittävät näkövammaisia henkilöitä 

Celian palvelun piiriin.

• Yhdistykset opastavat Celian palvelun käytössä 

esim. yhteydessä apuvälineisiin. 3

Celian henkilökunta, n. 40 henkeä, 

työskentelee monitilatoimistossa 

(keväästä 2020 etänä).

http://www.celia.fi/tilaa-celian-esitteita/


Mitä Celia tarjoaa

Luettavaa monissa muodoissa

• Yli 40 000 äänikirjaa, noin 1000 uutta vuosittain

• Myös oppikirjat kaikille kouluasteille

• Erikoisaineistoja: pistekirjat, koskettelukirjat
-> Celia hoitaa, lähetä viestiä palvelut@celia.fi

Äänikirjapalvelut

• Verkkokuuntelu: 
siihen liittyvät sivustot ja sovellukset

• CD-palvelut:
suoraan asiakkaan kotiin tai kirjaston kautta

• Ei lisenssirajoituksia: kaikki valmiit äänikirjat 
lainattavissa vaikka tuhansille yhtä aikaa 

4

mailto:palvelut@celia.fi


Liittäminen Celian
palveluun
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Oikeus vain rajatulla ryhmällä

• Lakiin perustuen Celia tuottaa kirjoja saavutettavaan 
muotoon.

• Laki myös rajaa, että asiakkaalla pitää olla lukemisen este.

• www.celianet.fi/uuden-asiakkaan-rekisterointi

• Alueyhdistyksissä saa rekisteröidä liittymässä olevia jäseniä, 
varsinaisia jäseniä ja henkilöitä, joilla on näkövammaiskortti.

• NKL:n kuntoutuksessa saa näkövammarekisterissä olevien 
henkilöiden lisäksi rekisteröidä henkilöitä, joilla on todettu 
lukemisen estävää näköongelmaa. Kuntoutuksen 
moniammatillinen ryhmässä tilanne tulee esiin, joten 
rekisteröinnin voi tehdä kuntoutusohjaaja, sosionomi tai ICT-
ohjaaja, niin kuin ryhmä sopii.
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Rekisteröintitunnukset
• Rekisteröijiksi ilmoitetut henkilöt saavat 

henkilökohtaiset rekisteröijän tunnukset 
tietosuojasyistä.

• Tunnistat ne siitä, että käyttäjätunnuksena on 
sähköpostiosoite tai nimi (eikä CELA-alkuinen 
tunnus).

• Osoite on sama kuin asiakkaalla: www.celianet.fi, 
mutta saat laajemmat oikeudet.

• Rekisteröinnin lisäksi voi esittelyn tai harjoittelun 
takia hakea ja lainata kirjoja ja kuunnella niitä 
selaimessa.

• Jos tunnukset unohtuneet, tilaa ne sivulta 
www.celianet.fi/palauta-salasana
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Yhdistyksen yhteiset tunnukset

Yhdistyksen yhteiset Celianet- ja sovellustunnukset lähetettiin sille, joka 

ilmoitettiin yhteyshenkilöksi. Kysy tunnuksia häneltä.

• Tunnuksia voi käyttää Celian palveluiden esittelyyn ja kokeiluun.

• Huom! Yhdistyksellä on vain yhdet sovellustunnukset.

• Sovelluksen voi asentaa monelle laitteelle, mutta sitä voi käyttää vain 

yksi henkilö kerrallaan.

• Kaikki yhdistyksen rekisteröijät voivat hakea saman yhdistyksen 

rekisteröimiä asiakkaita (esim. osoitteenmuutos).

• Omat lainat -kohta yhteinen koko yhdistyksellä.

• Eli kun lainaat kirjan rekisteröijän tunnuksilla, se näkyy kaikille 

yhdistyksen rekisteröijille.

8



Rekisteröinti
• Lomakkeet asiakkaan rekisteröintiin www.celianet.fi

• Voi rekisteröidä verkkokuuntelijoita ja CD-lainaajia.

• Jos rekisteröit CD-lainaajan, muista tehdä myös laitehakemus!

• Jos henkilö on jo CD-lainaaja, ja haluaa vaihtaa verkkokuunteluun, muutos 
tehdään Celiassa. Lähetä viesti palvelut@celia.fi.

• Asiakkaalle lähtevät käyttäjätunnukset s-postiinsa heti, kun lomake on 
tallennettu.

• Opasta lainauksen alkuun.

• Lomakkeiden tulostus tarpeen mukaan.

• Rekisteröityjen asiakkaiden tietoja voi muokata (esim. osoitteenmuutos) tai 
asiakkaan voi poistaa (esim. kuolintieto).
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Celian äänikirjapalvelut
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Celia.fi, Celianet ja 
sovellus
Sivustoina selaimessa (Chrome, Edge, Firefox…)

• www.celia.fi
- muille kuin jo asiakkaille
- yleistä Celiasta
- mm. esitetilaukset 
www.celia.fi/tilaa-celian-esitteita/

• Celianet www.celianet.fi
- kun on jo tunnukset
- lainaus ja rekisteröinti
- ohjeet 
- lainaus ja kuuntelu

Sovelluksena (älypuhelimelle ja tabletille)

• Pratsam Reader –sovellus
- haetaan laitteen sovelluskaupasta
- lainaus ja kuuntelu 11

http://www.celia.fi/
http://www.celia.fi/tilaa-celian-esitteita/
http://www.celianet.fi/


Äänikirjat CD-levyinä

• Jos ei ole nettiä käytössä, äänikirjat voi 

saada CD-levyinä.

• Levyjä riittää ainakin vielä lähivuodet.

Levyt Celiasta asiakkaan kotipostiin

• Kerhoista valitaan sopivat teemat, kirjoja saa 

0-5 kuukaudessa.

• Kerhopaketti tulee kotiin kerran kuussa.

• Jos asiakkaan yhteyshenkilöllä on 

sähköpostiosoite, hän saa Celianet-tunnukset 

ja voi lainata CD-levyjä Celianetissä max 14/4 

vk.

• Levyt hävitetään kuuntelun jälkeen.
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www.celianet.fi
• Ilman kirjautumista unohtuneiden tunnusten tilaus, ohjeet, 

kirjahaku jne.

• Katso kirjastojen ohjeita www.celianet.fi/kirjaston-ohjeet

• www.celianet.fi/aaniohjeita-nakovammaisille-kayttajille

Kirjautuneena:

Lainaus, lainojen hallinta ja kuuntelu selaimessa

• Kirjojen lainaus (voi lainata myös sovellukseen)

• Omat lainat –sivulta uusiminen, eräpäivät: 

laina-aika 28 vrk, poistuvat automaattisesti myös sovellukselta.

• Celianet-kuuntelu suoratoistona selaimessa

Omat asetukset

• Esim. salasanojen vaihto:

- henkilöasiakas voi vaihtaa Celianetin ja sovelluksen salasanat 

samoiksi.

Liittäminen palveluun

• Näkymä esille vain rekisteröijien tunnuksilla.
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Kirjojen haku
Kirjoja voi hakea sekä suoraan Pratsam Readerin haku-toiminnolla tai Celianetissa. 

www.celianet.fi/ohjeet/haun-ohjeet

Celianetin haku toimii myös ilman kirjautumista.

Celianetin etusivulla on myös kategoriahaku, josta löydät helposti luettavaa kuvakkeiden 

takaa.

Tutustu genre-hakuun, joka on kätevä tapaa löytää kirjoja.

Suosituimmat genret:

• dek Dekkarit ja salapoliisikirjallisuus

• jänn Jännityskirjallisuus

• vilu                     Viihdekirjallisuus

• eläm Elämäkerrat ja elämäkerralliset romaanit

• humo Humoristinen kirjallisuus, veijaritarinat

• maas Maaseuturomaanit

Selkokirjat löydät kirjoittamalla hakuun: selkokirja

Genrejä ja asiasanoja voi yhdistää: selkokirja dek, löydät selkokieliset dekkarit

Eläm urheilijat: urheilijoiden elämäkerrat, eläm näyttelijät : näyttelijöiden elämäkerrat 14

http://www.celianet.fi/ohjeet/haun-ohjeet


Mobiililaitteelle 
Pratsam Reader -sovellus

• Celian äänikirjoja voi hakea, lainata ja kuunnella tabletilla ja 

älypuhelimella, maksuttomalla Pratsam Reader -sovelluksella.

• Varatut kirjat tulevat suoraan sovellukseen.

• Pratsam Reader -sovellus haetaan Google Play- tai App Store –

sovelluskaupasta.

• Samoilla tunnuksilla voi asentaa useammalle laitteelle, mutta 

käyttö vain yhdellä kerrallaan.

• Ohjeet: www.celianet.fi/kuuntelu-sovelluksessa/

• Kullakin yksiköllä vain yhdet sovellustunnukset.

• Voit asentaa sovelluksen omaan puhelimeesi ja olla kirjautunut 

tunnuksillanne, mutta kuunnella voi vain yksi kerrallaan.
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Kirjaudu, hae ja kuuntele

1. Kirjaudu

2. Avaa valikko 

lainataksesi kirjoja.

3. Kuuntele ja muokkaa 

nopeutta yms. 16
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Seuraa Celiaa

• YouTube-videoita, soittolistat 

www.youtube.com/user/celiakirjasto/videos

• Tilaa uutiskirjeitä https://uutiskirje.celia.fi/

• Verkkopalvelujen tuki: 

www.facebook.com/groups/celiatuki/

• Kirjoja kaikille: 

www.facebook.com/groups/kirjoja.kaikille/

• Celia: www.facebook.com/celiakirjasto/

http://www.youtube.com/user/celiakirjasto/videos
https://uutiskirje.celia.fi/
http://www.facebook.com/groups/celiatuki/
http://www.facebook.com/groups/kirjoja.kaikille/
http://www.facebook.com/celiakirjasto/


Mistä tukea

• Celian asiakaspalvelu:

– Chat: arkipäivinä klo 9-14

– Sähköposti: palvelut@celia.fi

– Puhelinpalvelu. p. 0295 333 050

• maanantai-torstai klo 9-11

• www.celia.fi ja www.celianet.fi

Kuva ENTER ry:n sivulta www.entersenior.fi
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http://www.celianet.fi/


Tehdään yhdessä lukemisesta yhdenvertaista!

palvelut@celia.fi
elina.kilpio@celia.fi

vuokko.korhonen@celia.fi


