
708

Suomen Eläinlääkärilehti 2007, 113, 12

Suomen Eläinlääkärilehti on ollut 
sähköisenä jäsensivuilla vuodesta 
2003 alkaen osoitteessa: www.
sell.fi/Pages/jasenille, kohdassa 
eläinlääkärilehti,

Siellä voit lukea lehtiä numeroit-
tain. Jos tiedät, kenen kirjoittama 
artikkeli on missäkin numerossa, 
niin selaamalla vuosikertoja saat 
jutun tietokoneen näytölle ja voit 
sen halutessasi tulostaakin.  

Mikäli sinulla ei ole tarkkaa 
viitetietoa, kannattaa ottaa avuksi 
kaikille avoin tietokanta eViikki: 
www.tiedekirjasto.helsinki.fi /eviik-
ki/. Sinne on tallennettu tiedot 
Viikin tiedekirjaston kirjoista ja 
sarjojen osista sekä muun muassa 
kotimaisista eläinlääketieteen leh-
tiartikkeleista. Se on vapaasti ver-
kossa käytettävissä, käyttöohjeet 
on linkitetty palveluun ja kopiot 
artikkeleista voi tilata tiedekirjas-
ton maksullisen kaukopalvelun 
kautta. 

Jos avaat kaksi Internet-selainta 
rinnakkain ruudullesi, niin saat 
haettua Eläinlääkärilehden artik-
kelit aiheen mukaan viitelistana 
yhdelle näytölle ja SEL:n jäsensi-
vuilta lehden sähköiset numerot 
toiselle näytölle.

”Mitäköhän koirista on viime 
aikoina kirjoitettu Eläinlääkärileh-
dessä?”

Vapaateksti: suomen eläinlääkä-
rilehti
Asiasana: KOIRA
Rajaus: artikkelit  
Rajaus: vuodet 2003-

Tulos 41 viitettä
Otsikot – vain listaus
Vaihda Suppea – saat viitetiedot
Vaihda Laaja – saat mm. asiasanat 

Viikin tiedekirjasto palvelee eläinlääkäreitä

Miten löydän Eläinlääkärilehden 
artikkelin Internetistä?

Asiasanoja voi etsiä vasemman-
puoleisesta Agriforest-sanastosta 
ja käyttää niitä Asiasana-lokerossa. 
Näin haku tarkentuu esimerkiksi 
juuri siihen eläimeen, josta on 
kyse. 

Vapaatekstiin voi laittaa myös 
vaikkapa sairauden ja katkaista sen 
lopusta tähtimerkillä: lonkkavi*. 

Jos haluat Eläinlääkärilehdessä 
julkaistut lonkkaviasta kertovat 
artikkelit, niin yhdistä Vapaateksti-
kentässä suomen eläinlääkärilehti 
AND lonkkavi*.

Tekijä-kenttään voit laittaa kir-
joittajan nimen, jos tiedät artikkelin 
kirjoittajan. 

eViikissä on myös kansainvälis-
ten tieteellisten lehtien artikkeleita, 
suomalaisten kirjoittamia. Viittees-
sä on linkin takana tilauslomake, 
jonka avulla voit tilata kopiot 
artikkeleista tiedekirjaston kauko-
palvelun kautta. 

Katso myös:
Eläinlääkärin tiedonlähteet
• Www.tiedekirjasto.helsinki.fi/

tiedonhaku/elainlaakarit/
• Keskeiset eläinlääkärin tarvitse-

mat tiedonlähteet kootusti

Ota yhteyttä:
• Www.tiedekirjasto.helsinki.fi 
• Puh. lainaus (09) 1915 8040
• Kysy kirjastosta: www.tiedekir-

jasto.helsinki.fi , kohta Palvelut 
ja siellä Yhteydenotto

• Viikin tiedekirjaston kaukopal-
velu www.tiedekirjasto.helsinki.
fi , kohdat Palvelut ja siellä Kau-
kopalvelu

• Kirjaston palveluhinnasto
 Www.tiedekirjasto.helsinki.fi, 

kohta Palvelut ja siellä Hinnas-
to
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