
Finnan valikoima - ja kansikuvakarusellinen päivitys  

19.12.2018 / 25.1.2019 / 31.1.2019 

 

Finnan vuosikellosta näet, milloin on oma vuorosi 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vnMMab9wJZwIfnbQCXZpAULzMoMBa_mkaCZP9NjucVg/edit?usp=sharing  

Kansikuva- ja valikoimakaruselli  

1. laita listan nimi Finnan vuosikelloon  

2. kirjaudu finnatoimitus- -tunnuksilla Lapin verkkokirjastoon ( lapinkirjasto.finna.fi)  

3. tee uusi lista ja nimeä se samalla nimellä, jonka olet laittanut Finnan vuosikelloon 

- Lista tehdään Suosikkeihin, jonka löydät omista tiedoista kohdasta Suosikit 

- Lisää uusi, kirjoita siihen listan nimi ja klikkaa +-merkkiä 

4. tee haku valitsemastasi aiheesta tai etsi kirja kirjallaan (esim. palkitut kirjat, lainatuimmat kirjat…) 

5. lisää tekemääsi listaan haluamasi teokset hakutuloksesta klikkaamalla nastan kuvaa 

 

huom. Ota kansikuvakaruselliin mukaan vain kirjat, joissa on olemassa kansikuva. 

6. avautuvasta valikosta valitse oma listasi ja tallenna 

7. kun listasi on valmis, pääset takaisin suosikit kansioon, 

1. kun klikkaat hakutuloksessa ruutua, jossa lukee tallennettuna 

2. siirryt omien tietojen kautta suosikit kansioon 

8. Jos haluat lisätä valikoimaluetteloosi kuvauksen, siirry omien tietojen kautta suosikit-kansiossa 
näkyvään listaasi klikkaamalla listan nimeä 

a. Voit muuttaa listan otsikkoa ylemmästä kynästä 

b. Alemmalla kynällä pääset lisäämään listaan kuvauksen, joka näkyy asiakkaalle. Voit tähän 
kertoa esim. aiheesta lisää tms. Tämä kenttä ei kuitenkaan ole pakollinen täyttää.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vnMMab9wJZwIfnbQCXZpAULzMoMBa_mkaCZP9NjucVg/edit?usp=sharing


 

 

9. muuta lista yksityisestä julkiseksi klikkaamalla listasi nimeä suosikit-luettelossa  

 

 

10. Klikkaa Listan julkinen linkki : sivulle avautuu tekemäsi lista. Kopioi sivun osoitekentästä, esim. 
https://lapinkirjasto.finna.fi/List/638668  listan numero, tässä tapauksessa 638668 

11. lähetä listasi linkkinumero sekä listan nimi sähköpostilla osoitteeseen kohalappi@rovaniemi.fi, laita 
otsikoksi Finna, viestiin tieto, mihin haluat listasi laitettavan esim. Kansikuvakaruselli/Talvi tai 
Valikoimakaruselli/Tieto. Laita listasi linkkinumero myös listasi kohdalle Finnan Vuosikelloon.  

12. Voit tehdä listan etukäteen valmiiksi. Listalla olevia teoksia voi poistaa ja lisätä uusia, ja ne 
päivittyvät automaattisesti Finnaan näkyville laitettuun listaan.  

 

Kuvan lisääminen Valikoimakaruselliin  

13. Valikoimakaruselliin tarvitaan kuva, joita löytyy esim. Pixaby, Flicks tai itse ottamasi kuva. Huomioi 
tekijänoikeudet. Huom. Kansikuvakaruselliin ei tarvita kuvaa! 

14. Nimeä löytämäsi kuva samalla nimellä kuin valikoimalistasi.  

15. Kuvan näkyvä koko karusellissa on korkeus 300 pikseliä, leveys n. 210 pikseliä. Jos kuva on 
leveämpi, raunat jäävät näkymättömiin. Huomioi tämä, jos kuvassa on tekstiä.  

16. Siirrä kuva kohalappi@gmail.com - Driveen kansioon Finnan kuvat.  
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