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Tänä keväänä Triangeli-päivät järjestettiin kauniissa järvimaisemissa Kuopion 
yliopiston kampuksella. Paikalla oli noin 350 osallistujaa. Triangeli-päivien 
ohjelmassa oli tarjolla monia kiinnostavia esityksiä kolmen päivän ajan. 
Esitykset löytyvät Linnea2-sivuilta. Seuraavassa on joitain poimintoja 
erityisesti mieleen jääneistä ajankohtaisista asioista. Yhtenä vahvana teemana 
esityksissä ja puheenvuoroissa esillä oli käyttäjänäkökulma. 
Kirjastojärjestelmiltä vaadittiin entistä enemmän käyttäjäläheisyyttä.  

Triangeli-päivien pääpuhujana oli Tamar Sadeh Ex Librikseltä. Hän piti 
erittäin selkeän ja perusteellisen esityksen ”Google Scholar versus Metasearch 
systems”. Aluksi hän esitti kysymyksen, tuleeko Google Scholar-palvelu 
korvaamaan metahakujärjestelmät. Kuten Tamar sanoi Google Scholarista: It’s 
Google; people love it! Metahausta kertoessaan Tamar käytti esimerkkinä mm. 
Nelliä. Esityksessään hän kävi läpi perusteellisesti molempien 
hakujärjestelmien vahvuuksia ja heikkouksia ja oli sitä mieltä, että metahaussa 
on selkeästi enemmän vahvuuksia. Lopulta hän päätyi suositukseen 
kirjastoille: esitelkää loppukäyttäjille Google Scholar ja kertokaa sen 
rajoituksista ja eduista. Google Scholarin rinnalle on muuten tulossa Windows 
Live Academic, johon on indeksoitu aineistoa tietojenkäsittelyopin, fysiikan ja 
sähkötekniikan aloilta tällä hetkellä.  

Taina Rytkönen-Suontausta esitti käyttäjän näkökulman Triangeliin 
kahdesta roolistaan; suunnittelijana (KuY / oppimiskeskus) ja opiskelijana (JY, 
JoY). Hän piti hyvänä, että Nellistä pääsee kaikkiin tietokantoihin, mm. 
Kuopuksen, Savonia-AMK:n että Vaarin aineistoihin. Taina oli kokenut Nellin 
etäkäytön hankalaksi.  

SFX/MetaLib-käyttäjien päivän aloitti Amsterdamin yliopistosta Marco 
Streefkerk. Hän esitteli Amsterdamin yliopiston MetaLibin 
käytettävyystutkimuksia ja niiden pohjalta tehtyjä käyttöliittymämuutoksia. 
Amsterdamissa digitaalisen kirjaston käyttö on paljon yleisempää kuin 
fyysisessä kirjastossa käynti. Marco ennustikin fyysisten kirjastojen siellä 
vähitellen poistuvan. Poistumisen nopeus riippuu alasta. Hän totesi myös, että 
on helppo nimetä Metalibin ongelmia, mutta niiden korjaaminen onkin 
haastavaa. Kuitenkin hän esitteli hyvältä tuntuvia parannuksia käytettävyyden 
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suhteen, joita he olivat tehneet. Hän vaati käyttäjälähtöistä järjestelmien 
kehitystyötä.  

Nina Hyvönen Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta puhui tulevaisuuden 
näkymistä. Hänen nosti esille, että Nelli on rakennettu järjestelmätoimittajien 
ja kirjastohenkilökunnan ehdoilla, ei asiakkaiden ehdoilla. Tämän seurauksena 
palvelu on vaikeakäyttöinen. Hänenkin näkökulmastaan jatkossa suunnittelu 
olisi tehtävä asiakkaiden ehdoilla.  

Teppo Kahtola kertoi Turun yliopiston Nellistä. Turussa oli ollut käytössä 
elektroninen lukusali, jota asiakkaat edelleen halusivat käyttää Nellin 
tultuakin. Kirjastossa sitten päätettiin, että Nelli oli saatava käytettävyydeltään 
lähemmäksi elektronista lukusalia. He uusivat Nellin ulkoasua ja laittoivat 
mm. uuden hakemistovalikon kaikkien sivujen oikealle laidalle. Heidän 
kokemustensa mukaan asiakas saa siten paremman käsityksen 
aineistotarjonnasta ja löytää erityyppiset aineistot helpommin. Uusien 
palveluiden kehittäminen on kuulemma helppoa ja he ovatkin tekemässä koko 
ajan lisää parannuksia.  
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