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Kuulumiset

• Kommentteja ja kysymyksiä videon aiheista

• Mistä Celiaan liittyvistä asioista haluat nyt keskustella?

• Kirjoita ”post it –lappuja” flingaan!
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Lainaus ja kuuntelu 
verkossa
Celianet www.celianet.fi

• Sivu selaimessa (tietokoneella 
tms.) 

• Lainaus, ohjeet ja lainojen hallinta

• Kuuntelu suoratoistona selaimessa

• Rekisteröinti ja asiakashallinta

Pratsam Reader –sovellus

• Älypuhelimelle tai tabletille 
asennettava mobiilisovellus

• Lainaus ja kuuntelu
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www.celianet.fi
• Ilman kirjautumista unohtuneiden tunnusten tilaus, ohjeet, 

kirjahaku jne.

• Ohjeet kirjastoille www.celianet.fi/kirjaston-ohjeet

Kirjautuneena

Lainaus, lainojen hallinta ja kuuntelu selaimessa

• Kirjojen lainaus (voi lainata myös sovellukseen)

• Omat lainat –sivulta uusiminen, eräpäivät: 

laina-aika 28 vrk, poistuvat automaattisesti myös sovellukselta.

• Celianet-kuuntelu suoratoistona selaimessa

Omat asetukset

• Esim. salasanojen vaihto:

- henkilöasiakas voi vaihtaa Celianetin ja sovelluksen salasanat 

samoiksi.

Liittäminen palveluun

• Näkymä esille vain rekisteröijien tai pääkäyttäjän tunnuksilla.
4

http://www.celianet.fi/kirjaston-ohjeet


Celianet-harjoitus 
Avaa www.celianet.fi ja kirjaudu Celianet-tunnuksillasi

• Etsi, mistä unohtuneet tunnukset voisi tilata uudelleen.

• Hae lista Celianetin uutuuksista ja lainaa jokin niistä sovelluksella 

kuunneltavaksi.

• Lainaa toinen äänikirja kuunneltavaksi Celianet-kuunteluun ja aloita 

kuuntelemaan kirjaa.

• Celian äänikirjoilla on 28 päivän laina-aika, jos ne ovat kauno- tai 

tietokirjallisuutta. Oppikirjojen laina-aika on 1,5 vuotta, jonka jälkeen 

ne poistuvat Celianetin lainoista ja Pratsam Reader –sovelluksesta. 

• Katso, mistä voit poistaa kirjan tai jatkaa lainaamasi kirjan laina-aikaa.
5

http://www.celianet.fi/


Mobiililaitteelle 
Pratsam Reader -sovellus
• Celian äänikirjoja voi hakea, lainata ja kuunnella tabletilla ja 

älypuhelimella, maksuttomalla Pratsam Reader -sovelluksella.

• Lainatut kirjat poistuvat sovelluksesta automaattisesti 
eräpäivän jälkeen.

• Varatut kirjat tulevat suoraan sovelluksen kirjalistalle.

• Pratsam Reader -sovellus haetaan Google Play- tai App Store –
sovelluskaupasta.

• Ohjeet: www.celianet.fi/kuuntelu-sovelluksessa/

• Kullakin yksiköllä vain yhdet sovellustunnukset.

• Voit asentaa sovelluksen omaan puhelimeesi ja olla kirjautunut 
tunnuksillanne, mutta kuunnella voi vain yksi kerrallaan.

6

https://www.celianet.fi/ohjeet/kuuntelu-sovelluksessa/


Kirjaudu, hae ja kuuntele

1. Kirjaudu

2. Avaa vasemman 

yläreunan valikko 

lainataksesi kirjoja.

3. Kuuntele ja muokkaa 

nopeutta yms. 7



Pratsam Reader -harjoitus 
Asenna sovellus Play Kaupasta tai App Storesta, nimi pratsam reader

• Kirjaudu Pratsam Reader –tunnuksilla ja avaa sovellus 

• Lainaa joku kirja sovelluksessa.

• Kuuntele kirjaa ja säädä äänen nopeutta.

• Avaa Asetukset ja muuta kirjalistan järjestys.

• Lataa kirja kuunneltavaksi offline-tilassa. Paina haluamasi kirjan kohtaa hetken 

aikaa, niin saat valikon näkyviin.

• Poista laina latauksesta takaisin suoratoistoon. 

• Ohjeet sovellukseen Celianetissä www.celianet.fi/kuuntelu-sovelluksessa/

• Video-ohjeet YouTubessa kanavalla celiakirjasto > soittolistat > Ohjeet
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Celianet-harjoitus rekisteröintiin
1.Googlaa hetugeneraattori ja luo keksitty hetu.

2. Avaa www.celianet.fi ja kirjaudu Celianet-tunnuksillasi 

• Avaa rekisteröintinäkymä kohdasta Asiakashallinta. 

• Avaa Lisää asiakas ja valitse vaihtoehdoista.

• Kun testailet rekisteröintiä, luo keksitty asiakas ja liitä sukunimeen TESTI 

(Testi-Virtanen, Mättö-Testi yms.). 

• Anna oma, oikea s-postiosoitteesi.

HUOM! Celia poistaa tunnuksillasi rekisteröidyt ”asiakkaat” maaliskuun 

aikana.
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Celian palvelut tutuksi

1. Tutustu Celian palveluiden käyttöön niin kuin olisit 

asiakas. Kuuntele ainakin 1 kirja /vuosi kirjaston 

yhteistunnuksilla.

2. Tutustu Celian videoihin

Celian palvelut kirjastoissa youtu.be/l0v01VU9rgU

Celian palvelut kouluissa youtu.be/4v-pqBuype0

3. Mieti, mihin kohtaan omaa työtäsi voit liittää Celian

palveluista kertomisen ja käytön (kirjavinkkaus, 

selkoaineiston kysyjä, ryhmien opastus, seniorien 

lukupiiri…)

Tuttua palvelua on helppo opastaa 

ja jakaa tietoa eteenpäin!
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Jaa tietoa

Kirjastoilla on mahdollisuus Celian äänikirjojen 
avulla poistaa lukemisen esteitä monilta.

Siksi tieto palvelun olemassaolosta saisi levitä 
laajalle.

Tilaa esitteitä ja julisteita ym. jaettavaksesi 
www.celia.fi/tilaa-celian-esitteita

Upota sivustolle tms. Celian tuottamaa 
aineistoa
https://youtu.be/b1YDCw3nqec
https://youtu.be/XPf_bXgWg9I

Tutustu Celian materiaaleihin ja tee oma 
versio aiheesta

www.celianet.fi/materiaalit-kirjastoihin

Esimerkki Vanamo-kirjastojen YouTube-
kanavalta https://youtu.be/znUbOxw-s5M
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Tietoa Celia-palvelun käyttöönotosta 

Lappeenrannan kirjaston sivuilla.

Tekijä Miia Ahokainen. Kerro tekijä, jos jaat kuvan.

http://www.celia.fi/tilaa-celian-esitteita
https://youtu.be/b1YDCw3nqec
https://youtu.be/XPf_bXgWg9I
http://www.celianet.fi/materiaalit-kirjastoihin
https://youtu.be/znUbOxw-s5M


Yhteystiedot

• Chat-ikkuna sivustoilla celianet.fi ja celia.fi

• Sähköposti palvelut@celia.fi

• Celianet.fi/ohjeet

• Celianet.fi/kirjaston-ohjeet

• FB-ryhmät

Celia-ryhmä kirjastoille (yksityinen)

Celian verkkopalvelujen tuki (julkinen)

• Seuraava Teams-kyselytunti:

Tiistaina 10.5.2022 klo 9.00-9.30 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
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https://www.celianet.fi/ohjeet/
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https://www.facebook.com/groups/celiakirjastoille
https://www.facebook.com/groups/1807372759590704
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRiOTRlMWUtZGE0Ni00YTNjLTg1Y2UtZGQwZmZjN2E4ZTQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%223e51776e-ca14-4706-b87d-d8a32a7b20a9%22%7d


Tehdään yhdessä lukemisesta yhdenvertaista!

palvelut@celia.fi
elina.kilpio@celia.fi


