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Kirjaston e-aineistojen
etäkäyttö uudistunut
Yliopiston kirjaston hankkimien e-aineistojen etäkäyttö kotoa käsin on uuden EZproxy-etäkäyttöpalvelun ansiosta entistä yksinkertaisempaa.
Nelli-portaalin (www.nelliportaali.fi/jy) kautta etäkäyttö tapahtuu kirjautumalla OmaNelliin Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella. Kirjautumisen
yhteydessä aktivoidaan samalla e-aineistojen etäkäyttöpalvelu ja haut lisensioiduista aineistoista ovat
mahdollisia. Jos e-aineistoja halutaan käyttää niiden
omista käyttöliittymistä, on aineisto ensin haettava
esiin Nellistä ja siirryttävä sen kautta alkuperäiseen
käyttöliittymään.
Etäkäyttöpalvelu on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston
opiskelijoille ja henkilökunnalle. Avoimen yliopiston
opiskelijat kuuluvat myös etäkäyttöoikeuden piiriin, mutta heidän täytyy erikseen aktivoida käyttäjätunnuksensa e-aineistojen etäkäyttöä varten.
Kannattaa myös muistaa, että VPN-pohjainen etäkäyttö toimii edelleen.
Tarkemmat ohjeet etäkäytöstä löytyvät osoitteesta
https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/e-aineistot/e-aineistojen-etakaytto

Tule Helsingin kirjamessuille 22.–25.10.2009!
Jyväskylän yliopiston kirjasto osallistuu tänä vuonna Helsingin kirjamessuille 22.10.–
25.10. yhteisellä osastolla Tampere University Pressin ja Juvenes Print Oy:n kanssa.

Kirjamessujen ohjelmatiedot löytyvät
osoitteesta: http://www.finnexpo.fi/kirja/
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Kirjastotuutorin avulla tiedonhankinnan
osaajaksi
verkkomateriaalien käytön
perusteet.
Kirjaston tiedonhankinnan
opettajat valmistelevat automaattitarkisteista tiedonhankinnan osaamistestiä,
jonka oppimateriaalina toimii Kirjastotuutori. Kirjaston kolmannen kerroksen
lukusaliin on valmistumassa eTenttitila, jossa jatkossa voi suorittaa myös Tiedonhankinnan
perusteet
-kurssin.

Kirjastotuutori on Jyväskylän yliopiston kirjaston
tuottama avoin verkkomateriaali kirjastonkäytön ja
erityisesti tiedonhankinnan
perusteiden opiskelemiseen
konkreettisten esimerkkien avulla. Tiedonhankinnan taidot ovat tärkeä osa
akateemisia oppimistaitoja
ja ne on hyvä hallita heti
opiskelun
alkumetreiltä.
Tuutorissa käydään läpi
koko tiedonhankinnan prosessi: aloitetaan hakutehtävän analysoinnilla, etsitään
ja valitaan oikeat tiedonlähteet, tehdään tiedonhaut ja lopuksi arvioidaan
hakutulosta ja perehdytään
viittauskäytäntöjen perusteisiin. Kotimaiset kirjasto-

ja artikkelitietokannat, erityisesti oman kirjastomme
JYKDOK, sekä NELLI-portaali käydään läpi huolella.
Materiaali on täysin uudistettu tänä vuonna.
Kirjastotuutori
soveltuu
mainiosti
itseopiskeluun,
mutta se toimii myös kirjaston
tuottaman
Tiedonhankinnan
perusteet
-verkkokurssin (1 op) opiskeluaineistona. Kurssi on
tällä hetkellä käytössä mm.
taloustieteissä (TTKY030) ja
humanisteilla (HTKP101).
Kurssin
suorittamiseksi
vaadittavat tehtävät ovat
Optima-ympäristössä.
Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee niin aiheenmukaisen tiedonhaun kuin

Tuutorin lisäksi kirjasto tarjoaa useita eri tieteenalojen
tiedonhankinnan
verkkokursseja, joissa mennään
syvemmälle kunkin tieteenalan omiin tiedonlähteisiin. Kaikki tiedonhankinnan verkkokurssit löytyvät
kirjaston
koulutussivuilta
osoitteesta https://kirjasto.
jyu.fi/koulutus/tiedonhankinnan-verkkokurssit.
Lisätietoja:
tietopalvelupäällikkö Mirja Laitinen,
puh. (014) 260 3384,
e-mail
mirja.p.laitinen@
jyu.fi
Teksti: Anja Agander, Eeva Koponen
Kuva: Petteri Kivimäki
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Avoimet ovet -tapahtuma
yliopiston kirjastossa 2.10.2009
Suomen autonomisen ajan alkaminen vuonna 1809 on
yksi maamme historian merkkipaaluista. Jyväskylän
yliopiston kirjasto juhlistaa merkkivuotta monenlaisin
yleisötapahtumin.
Kirjaston toisen kerroksen näyttelyvitriiniin on koottu
kirjaston
kokoelmista
valikoima
Suomen
sotaa
(1808–1809) ja sodan yhteiskunnallisia vaikutuksia
tarkastelevaa kirjallisuutta. Yleisöllä on mahdollisuus
osallistua opastettuihin Kirjaston aarteet ja arvoitukset
-kierroksiin klo 10, 11, 12 ja 13. Kokoontuminen
näyttelyvitriinillä, jossa aluksi lyhyt tietoisku.
Tervetuloa tekemään sukellus historiaan!
Lisätietoja: informaatikko Anja Agander,
puh. (014) 260 3389, e-mail anja.agander@jyu.fi

Kirjaston saamasta palautteesta
poimittua
”I’m very pleased with
hiljainen lukuhuone. This is
my ideal of all library’s reading rooms. No talking people, no mobiles, no laptops
- just to let people concentrate and read in peace!
Thank you!”

”Kiitos hyvästä palvelusta.
Täältä on aina löytynyt ystävällisiä kirjastoalan ammattilaisia, jotka ovat olleet
valmiita auttamaan!”
”Gura maith agat! - Kiitos!”

”Itsepalveluvarauksen nouto
on kyllä tosi hyvä idea! Hyvää kesää! :-) ”

Ohjeet kopiointiin,
tulostukseen ja
skannaukseen
Jyväskylän yliopistossa
Uudet kuvalliset ohjeet
kopiointiin,
tulostukseen
ja skannaukseen löytyvät
kaikkien monitoimilaitteiden luota.
Ohjeet ovat yksityiskohtaiset; neliväriset kuvat havainnollistavat
toimenpiteitä. Ohjeet on tarkoitettu
säilytettäväksi monitoimilaitteilla niitä varten olevissa säilytystelineissä. Älä
siis vie ohjetta mukanasi.
Mikäli tarvitset kuitenkin
apua
monitoimilaitteilla,
autamme aina tarvittaessa.
Tutustu myös Yliopistopainon sivustoon: https://
www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it
Teksti: Harri Hirvi
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