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Blogit - uutta sisältöä myös tieteeseen 
 
Blogien eli verkkopäiväkirjojen määrä kasvaa räjähdysmäisesti koko ajan. Samalla niistä on 
tullut kokonaan uudenlainen sisältötyyppi myös tieteelliseen kommunikaatioon. Blogeja 
julkaisevat nykyisin jo mm. tiedelehdet, tutkijat, kliinikot ja alasta vasta haaveilevat. 
 
Poikkeuksellisen kattavan kokoelman terveys-, lääke- ja biotieteiden blogeja löydät 
vaivattomasti Terkon FeedNavigator -palvelun kautta. Valitse viikoittain kasvavasta 
valikoimasta sinua kiinnostavat, ja merkitse ne itsellesi muistiin. 
 
FeedNavigator Blogs: /feednavigator/?c2=Blogs 

 
 

Postgenomic - uusi tietokanta blogien sisällöstä 
 
Postgenomic on uusi tietokantapalvelu, johon kerätään blogien kirjoituksia ja tehdään niistä 
mielenkiintoisia tulkintoja. Missä lehdissä julkaistuja artikkeleita verkkopäiväkirjojen 
kirjoittajat siteeravaat ja linkittävät eniten? Postgenomicin Impact Tracker kertoo 
suosituimmat tiedelehdet blogien perusteella. Hallitsevatko Nature, Science ja PNAS tätäkin 
listaa, vai 
pärjäävätkö uudet Open Access -lehdet paremmin uudessa verkkoympäristössä? 
 
Mistä artikkeleista neurologit keskustelevat, tai mille sivuille bioinformaatikot linkittävät 
eniten? 
 
Postgenomic löytyy Terkko SearchNet -palvelun uudesta Blogit - verkkopäiväkirjat -osiosta: 
 
/SearchNet/#Blo 

 
 

EBSCOhost Visual Search - eroon hakutuloslistauksista 
 

http://www.terkko.helsinki.fi/palvelut/terkkouutistenpost_lomake.htm
http://www.terkko.helsinki.fi/uptodate/index.htm
http://www.terkko.helsinki.fi/uptodate/2006/utd4.htm#kampuslehdisto
http://www.helsinki.fi/kalenteri/hy/kampus3.html
http://www.terkko.helsinki.fi/feednavigator/?c2=Blogs
http://www.terkko.helsinki.fi/SearchNet/#Blo


Terkon asiakkailla on nyt käytössään ensimmäinen visuaaliseen tiedonhakuun kehitetty 
palvelu. EBSCOhostin tietokantoihin on lisätty Visual Search -hakumahdollisuus, jonka 
avulla tiedonhaun tulokset esitetään kuvina ja kuvakkeina. Näillä pyritään hakutuloksen 
parempaan hahmottamiseen, joka samalla auttaa käyttäjää näkemään paremmin hakemansa 
aiheen kokonaisuuden. 
 
Visual Searchin on toteuttanut tiedonhakujen visualisointiin keskittynyt Grokker -yritys, joka 
omilla sivuillaan tarjoaa visuaalihaun mm. Wikipediaan ja Amazon.comin kirjatietokantaan. 
 
EBSCOhost tietokantoja Terkon asiakkaiden käytössä ovat mm. PsychINFO ja 
kokotekstitietokannat PsycARTICLES ja Academic Search Premier. 
 
Terkko SearchNet: /SearchNet/#Ele 
 
ja valitse EBSCO. Palvelun sisällä valitse käyttöliittymässä ylhäältä 
'Visual Search'. 

 
 

PubMed vs. Google Scholar - molempi parempi 
 
Parhaillaan keskustellaan laajalti kumpi näistä ilmaistietokannoista on parempi ja kattavampi 
tieteellisessä tiedonhaussa. Terkon asiakkaana löydät molemmat helposti heti etusivun 
'Pikalinkeistä'. 
 
Mutta Terkko tarjoaa aina hiukan enemmän: Terkon SearchNavigator -palvelussa voit tehdä 
haun molempiin tietokantoihin samanaikaisesti. Ja mikä parasta, samaan hakuun on 
mahdollista liittää vielä useita muita erikoistietokantoja, jotta hakusi olisi mahdollisimman 
kattava! 
 
SearchNavigator: / ja 'Pikalinkit'. 

 
 

Encyclopaedia Britannica vs. Wikipedia - molempi parempi 
 
Tiedemaailmassa kuhistaan: onko Wikipedia jo kattavampi kuin perinteinen 
Britannica? Mutta onko Britannica luotettavampi? 
 
Terkon asiakkaana olet taas erityisasemassa, sillä käytössäsi ovat nämä molemmat, joten 
vertailujen tekeminen on helppoa. Eikä elektronisten lähdeteosten määrä jää näihin kahteen, 
vaan BookNavigator -palvelusta löydät kymmeniä muitakin tarkasti valittuja, luotettavia 
elektronisia kirjoja. - Tutustu esimerkiksi The Encyclopedia of Life Sciences -jättipalveluun. 
Oletko huomannut, että siihen ollaan parhaillaan integroimassa arvovaltaista 
Encyclopedia of the Human Genome -tietokantaa? 
 
Terkko BookNavigator: /booknavigator/ 

http://www.terkko.helsinki.fi/SearchNet/#Ele
http://www.terkko.helsinki.fi/
http://www.terkko.helsinki.fi/booknavigator/


 
 

Cell Press -lehdet seurattavissa FeedNavigatorissa 
 
Kaikki Cell Press -lehdet on lisätty FeedNavigator -uutuuseurantapalveluun.  
Lehtiä ovat mm.: 
 
   Cell 
   Current Biology 
   Structure 
   Cancer Cell 
   Immunity 
 
Käy merkitsemässä lehdet omaan käyttöliittymääsi, jotta näet uudet artikkelit ensimmäisenä. 
 
FeedNavigator: /feednavigator/  

 

Medic-tietokannan käyttöliittymä uudistuu 
 
Terkon tuottama kotimainen lääke- ja terveystieteellinen Medic-viitetietokanta uudistuu. 
Uusi, seuraavan sukupolven käyttöliittymä on käytettävissä heti toukokuun alussa. 
 
Käyttöliittymän ulkoasun huomattavan muutoksen lisäksi mm. Perushaku ja Tarkennettu 
haku -näytöt uudistuvat, sekä hakutulosviitteiden käsittely helpottuu. 
 
Lisätietoja Terkko Uutispostin toukokuun lähetyksessä. 
 
Medic: /medic/ 

 

Kuukauden kysymys ja vastaus 
 
K:   Terveysportin SFINX -tietokanta ei tunnu toimivan omassa organisaatiossani,  
onkohan se Terkolla käytössä? 
 
V:   Terkko on hankkinut SFINX -tietokannan käyttöoikeudet Helsingin yliopiston verkkoon. 
Siten se on käytettävissä esimerkiksi päärakennuksemme asiakaskoneilla.  
Tervetuloa! 
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http://www.terkko.helsinki.fi/feednavigator/
http://www.terkko.helsinki.fi/medic/


Meilahden kampuksen lehdistötiedotteet huhtikuu 2006   (Päivi Lehtinen)  

• Kysteiini avuksi yläruoansulatuskanavan syöpien torjuntaan? 
• Munuaisensiirtopotilaan mahavaivat syytä tutkia ja hoitaa ennen siirtoleikkausta 
• Suomessa kehitetty sydämen vajaatoimintalääke tehokas ja turvallinen 

sepelvaltimotautipotilaan hoidossa 
• Vaurio solun "aistinantennissa" voi johtaa vakavaan sikiön kehityshäiriöön 
• Uutta tietoa keskushermoston rappeumasairauksien tautimekanismeista 

 

 

http://savotta.helsinki.fi/halvi/tiedotus/lehti.nsf/e1e392ad852e72f5c225680000404fa8/0cbb27e8437fe5c5c225715b001a24bf?OpenDocument
http://savotta.helsinki.fi/halvi/tiedotus/lehti.nsf/e1e392ad852e72f5c225680000404fa8/e14043d5ba8c88e7c2257155001a2c80?OpenDocument
http://savotta.helsinki.fi/halvi/tiedotus/lehti.nsf/e1e392ad852e72f5c225680000404fa8/b86eb1b5a1e5c09cc2257154003aa6a1?OpenDocument
http://savotta.helsinki.fi/halvi/tiedotus/lehti.nsf/e1e392ad852e72f5c225680000404fa8/b86eb1b5a1e5c09cc2257154003aa6a1?OpenDocument
http://savotta.helsinki.fi/halvi/tiedotus/lehti.nsf/e1e392ad852e72f5c225680000404fa8/3ac2b6435f6d3928c225713f001c97ec?OpenDocument
http://savotta.helsinki.fi/halvi/tiedotus/lehti.nsf/e1e392ad852e72f5c225680000404fa8/5859409ae07703cfc2257139001e25e1?OpenDocument
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