
Turun NELLI kutsuu kammariinsa 
tutustumaan tarjoamuksiin 

  

     

  

Turun yliopiston NELLI-portaalin 
käyttäjää kutsutaan istahtamaan 
sohvannurkkaan monille VERKKARIn 
lukijoillekin kenties jo tutun NELLI-
hahmon viereen tutustumaan portaalin 
tarjoamuksiin, jotka on aseteltu esille 
ruudun oikeassa laidassa olevaan 
hakemistoon.  

Mielestäni tämä aloitussivu, jonka hakemistosta esimerkiksi tilastoja, 
sanakirjoja tai hakuteoksia etsivä voi saada yhdellä näpäyksellä esiin listaukset 
halajamistaan aineistoista tarvitsematta tutustua Aineistonvalinta-toiminnon 
saloihin, vaikuttaa huomattavasti helpommin lähestyttävältä ja 
houkuttelevammalta kuin Helsingin yliopiston NELLin sinänsä tyylikäs 
aloitussivu.  

Turun NELLIn hakemistosta pääsee myös taulukkoon (Aineistot 
tieteenaloittain), jonka avulla voi hahmottaa yhdellä silmäyksellä miltä kaikilta 
aloilta aineistoja on tarjolla ja jonka kautta pääsee listauksiin eri alojen 
aineistoista.  

Sen verran olen Turun NELLIä jo ehtinyt hehkuttaa, että tiedän joidenkin 
täkäläisten kollegojen vierastavan NELLI-hahmoa (joka puhuttelee kyllä omaa 
lapsenmielistä sieluani). Hakemiston tarpeellisuuttakin on joku ehtinyt epäillä, 
mutta voittopuolisesti se on ainakin minun lähiympäristössäni herättänyt 
ihastusta.  

Yllytän tutustumaan Turun NELLIin, jonne pääsee HY:n NELLIn kautta 
näpäyttämällä linkkiä Vaihda portaalia ja valitsemalla listasta Turun 
yliopiston. (Turun yliopiston www-sivujen kautta Helsingin yliopistolainen ei 
Turun NELLIin löydä, vaan joutuu omaan NELLIimme.)  

Meidän NELLIimmekin olisi täysin mahdollista kehittää vähän vastaavanlaista 
hakemistoa, joka palvelisi sellaisia käyttäjiä, jotka eivät malta ohjeisiin ja 
oppaisiin tutustua eivätkä osallistua kursseillekaan. Ainakin oman kirjastoni 
palvelutoimistossa on tavattu asiakkaita, jotka ovat tulleet tekemänsä pikahaun 
jälkeen ihmettelemään, miksei esimerkiksi joku kansainvälinen lehtiartikkeli 
löydy NELLIstä, vaikka heille näin on väitetty, jotkut jopa kotimaisiin 
tietokantoihin kohdistuvan eli oletusasetuksen mukaisen pikahaun jälkeen.  

Opiskelija-asiakas, joka tulee kirjaston palvelutoimistoon kyselemään 
NELLIstä, saadaan opastamalla löytämään tarvitsemansa lähteet, mikäli niitä 
on tarjolla. NELLIä työhuoneessaan tai tutkijakammiossaan ihmettelevä 
opettaja, tutkija tai jatko-opiskelija on meille huomattavasti haasteellisempi 
asiakas. Useampikin opettaja- ja tutkijatuttuni ja –ystäväni on ilmaissut 

 



käyttävänsä lähinnä ejournals-tietokantaa ja FinELibin aineistosivua silloin, 
kun elektronisia aineistoja käyttää, vaikka NELLIn olemassaolosta tietäisikin 
ja sitä vilkaisemassa olisi käynytkin, koska löytää niiden kautta nopeasti ja 
helposti tietämänsä ja tarvitsemansa. Tämä ei olisi sinänsä ongelma, mutta jos 
verkkoaineistojen käyttöä on mieli laajentaa, asiakkaille pitäisi pystyä 
tarjoamaan mahdollisuuksia löytää myös jotain sellaista itselleen tärkeää, jota 
ei vielä osannut etsiäkään tai tietänyt tai muistanut olevan tarjolla. Tähän 
hakemisto olisi mielestäni oiva keino.  

Haluan esittää Turun NELLIn tekijöille, Teppo Kahtolalle ja kumppaneille, 
onnittelut innovoivasta portaalikehittelystä ja kiitokset esimerkistä, joka 
rohkaisee.  
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