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Tutkimuskirja I I Iisuutta verkossa

Seurakunnallista ja monenlaisia muita suku-

tutkijoiden hyödyntämiä arkistoaineistoja on

viime vuosikymmeninä digitoitu esimerkiksi

Suomen Kansallisarkiston toimesta. Aineisto

on yleensä kaikille avointa ja varsin toimivien
kâyttöliittymien kautta kuka tahansa pääsee

lukemaan historiallisia lähteitä kotikoneeltaan.

Sukututkimusta ei kuitenkaan tehdä pelkästään

alkuperäislähteiden varassa vaan myös aikai-

sempaa tutkimusta kannattaa hyödyntää.

Menneislryttä tarkastelevien tieteenalojen,

historian, etnologian, kansatieteen tai vaikkapa

folkloristiikan tutkimukset voivat tarjota ylei-

sempää taustoitusta esivanhempien elämänpii-

ristä, mutta toisinaan myös yksityiskohtaista

tietoa juuri omista sukulaisista. Aikaisemmin

tätâ tietoa lö)'tääkseen täytyi odotella uusimman

Genoksen ilmestymistä tai lähteä kirjastoon'

kirjakauppaan tai divareihin. Nykyään myös

u I kaisuarkistojen anti
le

o

Pasi Saarimäki

f ukututkijat voivat nykyään hyödyntää sähköisessä muodossa paitsi arkisto-

\aineistoja myös tutkimuskirjallisuutta. Artikkelissa tarkastellaan Jyväskylän

J ja Tampereen yliopistojen sähköisten julkaisuarkistojen luonnetta, sisältöjä,

tekstien löytämistä ja hyödyntämistä. Arvioinnin kohteena ovat erityisestiSuomen
h istoriaa käsittelevät opi n näytetyöt ja ri n na kkaisj u I ka isut.

tutkimuskirjallisuutta on mahdollista lukea ver-

kossa. Yhden väylän sähköiseen tutkimuskir-
jallisuuteen tarjoavat tänä päivänä kä¡ännössä

kaikista Suomen yliopistoista löyt)'vät sähköiset

julkaisuarhstot. Yliopistokirjastoihin perustet-

tiin 1990-luvuilla verkkojulkaisualustoja, joissa

julkaistiin opinnäy.tteitä, lähinnä pro gradu-tut-

kielmia ja yliopistosarjojen väitöskirjoja, mutta

myös lisensiaatintöitä ja alempia opinnäytteitä.

Varsinaisia julkaisuarkistoja alettiin perus-

taa 2000-luvun puolivälistä alkaen. Nykyään

niissä voidaan säilyttää sähköisessä muodossa

opinnäy'tteiden ohella myös artikkeleita joko
alkuperäisinä tai rinnakkaisjulkaisuina, verkko-
lehtiä, julkaisusarjoja, monografioita, artikkeli-
kokoelmia, matrikkeleja, raportteja, esitelmiä,

postereita, konferenssipapereita, oppimateriaa-

lia, nuotti-, audio- ja videomateriaalia, valoku-
via, ja mitä erilaisimpia alkuperäislähteitä.

lulkaisuarkistoissa on 1990-lu\,'ulta läh-

Sukututkijoiden kiinnostuksen kannalta potentiaalisia* yliopistollisia julkaisuarkistoja

Helsingin yliopiston avoin digitaalinen arkisto ja julkaisualusta Helda: http://www.helsinki.
fi/kirjasto/fi/avuksi/yliopiston-julkaisut/helda/ ja opinnäytteiden julkaisupalvelu E-thesis:

http://ethesis. helsi nki.fil.
Itä-Suomen yliopiston sähköiset julkaisut: http://epublications.uef.filjulkaisutyypit/.

Jyväskylän yl iopiston JYX-j u I kaisua rkisto : https://jyx'jyu.fi.

Lapin yliopiston sähköinen julkaisuarkisto Lauda: https://lauda.ulapland.fil.

Oulun yliopiston julkaisuarkisto Jultika: http://jultika.oulu.fil.

Ta m peieen yl iopiston avoin ju I kaisu"lç:: Trepo: https://trepo.tu n i.fil.
Turun yliopiston avoin ju lka isuarkisto UTUpub: https://www. utupub.fil.

ÅUo niaiemin julkaisuarkisto, joka on Kansalliskirjaston hallinnoima: https://www.d oria.fi/

handle/1 0024 /3981 .

* Yliopistot joissa on historian, etnologian, kansatieteen tai folkloristiikan oppiaineita.
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Séhkoisten julkaisuarkistojen anti
sukututkijoille
Pasi Saariméki

ukututkijat voivat nykyéén hyodyntééi séhkbisesséi muodossa paitsi arkisto-
aineistoja myés tutkimuskirjallisuutta. Artikkelissa tarkastellaan Jyvéskylén
ja Tampereen yliopistojen séhkoisten julkaisuarkistojen luonnetta, siséltojé,

tekstien lbytéimistéja hyédyntéimisté. Arvioinnin kohteena ovat erityisesti Suomen
historiaa késittelevét opinnéytetyotja rinnakkaisjulkaisut.

Tutkimuskirjalllisuutta verkossa
Seurakunnallista ja monenlaisia muita suku—
tutkijoiden hyodyntfimiéi arkistoaineistoja on
viime vuosikymmeninéi digitoitu esimerkiksi
Suomen Kansallisarkiston toimesta. Aineisto
on yleenséi kaikille avointa ja varsin toimivien
kfiyttéliittymien kautta kuka tahansa paisee
lukemaan historiallisia léhteitéi kotikoneeltaan.
Sukututkimusta ei kuitenkaan tehdéi pelkéistéiéin
alkuperéiisliihteiden varassa vaan myos aikai-
sempaa tutkimusta kannattaa hyédyntéiéi.

Menneisyyttéi tarkastelevien tieteenalojen,
historian, etnologian, kansatieteen tai vaikkapa

folkloristiikan tutkimukset voivat tarjota ylei-
sempfiéi taustoitusta esivanhempien elfimfinpii-
ristéi, mutta toisinaan myés yksityiskohtaista
tietoa juuri omista sukulaisista. Aikaisemmin
téitfi tietoa léytéiéikseen tfiytyi odotella uusimman
Genoksen ilmestymistéi tai lfihteé kirjastoon,
kirjakauppaan tai divareihin. Nykyéiiin myos

; imimifimwi was» WWWWL '. , 5* 3-! ”iséé vim? ; w: galaxy-are saga ma»: :2

tutkimuskirjallisuutta on mahdollista lukea ver-
kossa. Yhden viylén séihkéiseen tutkimuskir-
jallisuuteen tarjoavat tini pfiivfinéi kéytfinnossi
kaikista Suomen yliopistoista loytyvéit séihkoiset
julkaisuarkistot. Yliopistokirjastoihin perustet-
tiin 1990-luvuilla verkkojulkaisualustoja, joissa
julkaistiin opinnéiytteiti, léihinnéi pro gradu-tut-
kielmia ja yliopistosarjojen v‘alitéskirjoja, mutta
myos lisensiaatintéité ja alempia opinniiytteité.

Varsinaisia julkaisuarkistoja alettiin perus-
taa 2000-luvun puolivéilisté alkaen. Nykyééin
niisséi voidaan séiilyttéiéi séihkoisesséi muodossa
opinnéytteiden ohella myos artikkeleita joko
alkuperéiisini tai rinnakkaisjulkaisuina, verkko-
lehtiéi, julkaisusarjoja, monografioita, artikkeli-
kokoelmia, matrikkeleja, raportteja, esitelmiii,
postereita, konferenssipapereita, oppimateriaa-
lia, nuotti-, audio— ja videomateriaalia, valoku-
via, ja mitii erilaisimpia alkuperéiisléihteitéi.

Iulkaisuarkistoissa on l990~luvulta 15h-

Utkijoiden kiinnostuksen kannalta potentiaalisia" yfiopistollisia julkaisuarkistdjész _
kingin yliopiston avoin digitaalinen arkisto ja julkaisualusta Helda: http://wwwhels

kirjasto/fi/avuksi/yliopiston-julkaisut/helda/ ja opinnéytteiden julkaisupalvelu E-thg
‘p://ethesis.helsinki.fi/. ‘
_, uomen yliopiston s'éhkoisetjulkaisut: http://epublications.uef.fi/julkaisutyypit/.

3s éskylén yliopiston JYX-julkaisuarkisto: https://jyx.jyu.fi.
join yliopiston séhkoinen julkaisuarklsto Lauda: https://lauda.u|apland.fi/.
glun yliopiston julkaisuarkisto Jultikaz. http://jultika.oulu.fi/.
(mpereen y|i<>piston avoin Julkaisua'k's’m TrePOI https://trepo.tuni.fi/.

a?“ run yliopiston avoin julkaisuarkisto UTUPUb3 h’C’Cps://www.utupubfV.
W 4 :Akademin julkaisuarkisto,joka on KansalliSkirjaston,hallinnoima: httpszllwww
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sehus oppiaineen "suomen historia" mukaan
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Suomen historian oppiaineen aakkosellinen aineistolistaus JYX- julkaisuarkistossa. https:,/jyx.jyu.f i,/browse?value

=Suomen+historia&type=oppiaine. Luettu 18'9'2019'

tien etenevässä määrin tavoiteltu tutkimusten

avointa julkaisemista (open access, OA), mikä

tarkoittaa aineiston vapaata' ilmaista ja estee-

töntä saavutettavuutta. Käytännössä þse on

internetverkossa sijaitsevasta, digitaalisessa tie-

dostomuodossa löytyvästä materiaalista' Avoin

saatavuus edistää tieteellistä Yuorovaikutusta'

kun tutkimukset ovat tutkijoiden helposti saata-

villa, mutta myös edistää tieteen yhteiskunnal-

lista vaikuttavuutta, kun esimerhksi sukututki-

jat voivat hyödyntää tutkimustuloksia'

Opinnäytetyöt ja rinnakkaisjulkaisut

Tarkastelen sähköisen tutkimuskirjallisuuden

saatavuutta kä¡täen esimerkkeinä |yväsþlän

Avoimen tiedon keskuksen ja Tampereen yli-

opistokirjaston julkaisuarkistoja. Sukututki-

muksen kiinnostuksen kohteista johtuen keski-

tyn Suomen historian oppiainetta edustaviin tai

aihepiiristä tehtyihin opinnälteisiin ja rinnak-

kaistallennettuihin artikkeleihin. Kyseiset jul-

kaisuarkistot voivat tarjota näiden ohella myös

muunlaista sukututkijoita kiinnostavaa aineis-

toa, vaikkapa kaikille avoimia verkkolehtiä'

Esimerkiksi |argonia on kulttuureja, historiaa ja

perinnettä koskevaa tutkimusta julkaiseva open

access-verkkojulkaisu, jota julkaisee Historian

ja etnologian laitoksen tutkijat ry. Lehden tekstit

julkaistaan avoimesti paitsi lehden omilla netti-

sivuilla myös pysyvästi rinnakkaistallennettuina

ja kaikkien luettavissa fYX-julkaisuarkistossa'
Kokonaisuudessaan JYX sisältää yliopis-

tossa tuotettuja tai sen kokoelmista digitoituun

muotoon muutettuja aineistoja: rinnakkais-

tallenteita, opinnäytteitä, esitelmiä, postereita'

e-kirjoja, tutkimusraportteja, konferenssijul-

kaisuja ja avoimesti saatavia tutkimusaineis-

toja. Kokoelmasta pääosa toimii open access-

periaatteella, osa on tekijänoikeudellisista syistä

käyttöoikeuksiltaan rajoitettuja. Trepo, joka

on muodostettu 2019 Tampereen yliopiston

TamPub:sta ja Teknillisen Yliopiston DPub:sta,

sisältää kuvauksensa mukaan henkilökunnan

kirjoittamien tieteellisten artikkeleiden rinnak-

kaistallenteita ja yliopiston muita avoimia jul-

kaisuja ja opinnäytteitä kandidaatintutkielmista

väitöskirjoihin.
Kaikkien alojen pro gradu-tutkielmia löytyy

fYX:stä 30.7.2019 tehdyn tarkastelun perusteella

yli 18 000 kappaletta ja näistä Suomen historian

graduja on 310' Esimerkkinä mainittakoon

Valtteri Kangasmäen pro gradu Tiløn väkeä ia
naøpureita: v ørhaismodernin møaseutuyhteisön

sosiaølinen kenttä jø kontøktinmuodostus Vuori-

m¡ien tiløllø 1 507 - I 8 I 3, vuodelta 20 1 1. Treposta

löytyy puolestaan ylempien korkeakoulututkin-

tojen opinnäytteitä - pro gradut, diplomifyöt'

syventävät työt (lääketiede) ja lisensiaatintyöt -

M

640$ a hnmzlllyhjyufi/bmme’value :Suqmenehlslmiasuype nawnme

m WWMm

)W
.

m. .UL- WM»): r: a; wwwg‘erir)‘~ warm. mu.
Awaumaumwmmmwmwm

— Selaus oppiaineen "Suomen historia" mukaan —
) AM

) H‘-

ocA-cosvanuxiunopansruvwxvr III-0".“

) (W , V. , , ,
, “kw “mm—m - w

) mm mm”. ' , w
M“

) w

’ “h“ VHMIWW
2 M

Mun—.4 K-m/ lAu— LvmqqN‘mxxh-r-umn8mm mu;

’ "" Awammamm om! mus

: mm Mmhmmmw MIMINJM.‘ w..’wW Wh—Amflnw‘vvuhwhn
amines! .701:

) H I“ '
W

’ Mb-‘l

7 I“! MWM

unannom

’ W lumnmvnh ~4...»W.ww ta‘ ~sn1 Wham mm

— mmm"“mmumWt:Newmum brill-SanmMmum
W. . . MAn mm
mm mum-n mimmmmpmmnm
“in P, r . ., ' '

Alia:
Adam! r» A . , :7. .\(v§.|u.-'v.-'_-, warm
M Altman}: mwnmmmmWWefiumwmn wwdu Dim um «we»: mu - mo

Suomen historian oppiaineen aakkosellinen aineistolistaus JYX-julkaisuarkistossa. https://jyx.jyu.fi/browse?va|ue

=Suomen+historia&type=oppiaine. Luettu 18.9.2019.

tien etenevfisséi méi’cirin tavoiteltu tutkimusten
avointa julkaisemista (open access, OA), mikii
tarkoittaa aineiston vapaata, ilmaista ja estee-
tfintéi saavutettavuutta. Kiytéinnosséi kyse on

internetverkossa sijaitsevasta, digitaalisessa tie-
dostomuodossa lbytyvéistéi materiaalista. Avoin
saatavuus edistééi tieteellistéi vuorovaikutusta,
kun tutkimukset ovat tutkijoiden helposti saata-

villa, mutta myos edistéiéi tieteen yhteiskunnal-

lista vaikuttavuutta, kun esimerkiksi sukututki-
jat voivat hyodyntéiéi tutkimustuloksia.

Opinnfiytetyotja rinnakkaisju|kaisut
Tarkastelen séhkoisen tutkimuskirjallisuuden
saatavuutta kéyttfien esimerkkeinii véiskylén
Avoimen tiedon keskuksen ja Tampereen yli-
opistokirjaston julkaisuarkistoja. Sukututki-

muksen kiinnostuksen kohteista johtuen keski—
tyn Suomen historian oppiainetta edustaviin tai
aihepiiristéi tehtyihin opinnéiytteisiin ja rinnak-
kaistallennettuihin artikkeleihin. Kyseiset jul-
kaisuarkistot voivat tarjota nfiiden ohella myiis
muunlaista sukututkijoita kiinnostavaa aineis—
toa, vaikkapa kaikille avoimia verkkolehtié.
Esimerkiksi Iargonia on kulttuureja, historiaa ja
perinnettii koskevaa tutkimusta julkaiseva open
access-verkkojulkaisu, jota julkaisee Historian
ja etnologian laitoksen tutkijat ry. Lehden tekstit
julkaistaan avoimesti paitsi lehden omilla netti-
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sivuilla myos pysyvéisti rinnakkaistallennettuina
ja kaikkien luettavissa IYX-julkaisuarkistossa.

Kokonaisuudessaan IYX siséltéiéi yliopis-
tossa tuotettuja tai sen kokoelmista digitoituun
muotoon muutettuja aineistoja: rinnakkais-
tallenteita, opinnéiytteité, esitelmifi, postereita,
e-kirjoja, tutkimusraportteja, konferenssijul-
kaisuja ja avoimesti saatavia tutkimusaineis-
toja. Kokoelmasta péiéiosa toimii open access—
periaatteella, osa on tekijéinoikeudellisista syista
kéiyttéoikeuksiltaan rajoitettuja. Trepo, joka

on muodostettu 2019 Tampereen yliopiston
TamPubzsta ja Teknillisen Yliopiston DPub:sta,
siséiltéiii kuvauksensa mukaan henkilokunnan
kirjoittamien tieteellisten artikkeleiden rinnak-
kaistallenteita ja yliopiston muita avoimia jul-
kaisuja ja opinnéiytteitéi kandidaatintutkielmista
vfiitoskirjoihin.

Kaikkien alojen pro gradu-tutkielmia 16ytyy
IYX:stéi 30.7.2019 tehdyn tarkastelun perusteella
yli 18 000 kappaletta ja néiistéi Suomen historian
graduja on 310. Esimerkkinéi mainittakoon
Valtteri Kangasméien pro gradu Tilan véiked ja
naapureita: varhaismodernin maaseutuyhteisb‘n
sosiaalinen kenttc'i ja kontaktinmuodostus Vuori—
mfien tilalla 1807—1883, vuodelta 2011. Treposta
léytyy puolestaan ylempien korkeakoulututkin-
tojen opinnéytteitii — pro gradut, diplomityot,
syventéivéit tyot (lééketiede) ja lisensiaatintyot —
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yhteensä 30 216kappaletta. Aiheensa kannalta

Suomen historiaa edustavia pro graduja näistä

on 146 kappaletta.

Pro graduja on luettavissa sähköisinä julkai-

suina sitä kattavammin mitä lähempänä nyþ-
päivää ne on hyväksytty. Tä11ä hetkellä gradut

velvoitetaan tutkinnon saamiseksi toimittamaan

sähköisinä kokoversioina yliopistokirjaston jär-

jestelmiin, mutta kaikki gradut eivät ole vält-

tämättä avoimesti luettavissa. Gradujen avoin

verkkojulkaiseminen on ainoastaan suositus.

Molemmissa yliopistoissa opiskelija voi gradua

järjestelmiin ladatessaan olla antamatta avoi-

men verkon julkaisulupaa. Tällaisiinkin töihin
voi kuitenkin tutustua kirjaston rajatun käytön

päätteillä, sillä Suomen perustuslain mukaan

julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintoto-
distuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö on
julkinen viranomaisen asiakirja. Harvinaisem-

missa tilanteissa gradu voi olla myös tekijän-

oikeussyistä rajoitetusti kirjastolla luettavissa.

Käytännössä toistaiseksi naþryydeltaan rajat-

tujen gradujen määrä on varsin pieni: esimer-

kiksi |YX:stä tällaisia Suomen historian graduja

löytyy kautta aikojen ainoastaan 12 kappaletta'

Tampereen yliopiston aikaisemmassa TamPu-

bissa taas esimerkiksi vuonna 2018 hyväksy-

tyistä graduista ainoastaan vajaa 20 prosenttia ei

ollut avoimesti sähköisesti saatavilla.

Kaikkien alojen väitöskirjoja löytyy fYX:sta
puolestaan 2114 kappaletta ja Suomen historian

väitöskirjoja näistä on 33. Tampereen yliopis-

tolla väitöskirjoja löytyy Treposta 3777 kappa-

letta, joista Suomen historiaa käsitteleviä on 15.

Tampereen yliopistosta mainittakoon esimerk-

kinä Tiina Miettisen väitöskirja lhanteista irrøl-

laan. Hämeen møaseudun nainen osana perhetti)

ja asiakirjoja 1600-luvun alusta 1800-luvun

alkuunvuodelfa2012.
Merhttävä määrä Suomen historiaa käsit-

televää tutkimuskirjallisuutta löytyy julkaisuar-

kistoissa rinnakkaisjulkaisuina. Rinnakkais-

julkaiseminen tarkoittaa jollain tieteellisellä

tai muulla foorumilla julkaiseman tekstin

- koskien niin artikkeleita, kirja-arvosteluja

kuin vaikkapa blogi-tekstejä - tallentamista

avoimesti kaikkien saataville yliopistokirjaston

julkaisuarkistoon joko samanaikaisesti varsi-

naisen tekstin kanssa tai siten, että se avautuu

luettavaksi vasta viiveajan (embargo) jiilkeen.

Rinnakkaisjulkaiseminen edelþää, että siihen

on lupa kustantajalta, joka määrittäâ embargon

keston: 6-24, joskus jopa 36 kuukautta. Yleisin

käytössä oleva embargo on 12 kuukautta. Tämä

viiveaika on kä¡össä myös Genoksessø julkais-

tujen tekstien rinnakkaisjulkaisuissa.

// jy x.jy u.Ii / br owse?va I u e

nakkaistallennettuina

.julkaisuarkistossa.

YX sisältää yliopis-
koelmista digitoituun
neistoja: rinnakkais-

esitelmiä, postereita,

.teja, konferenssijul-

:avia tutkimusaineis-

toimii open access-

noikeudellisista syistä

tettuja. Trepo, joka

âmpereen yliopiston
Yliopiston DPub:sta,

kaan henkilökunnan

artikkeleiden rinnak-
n muita avoimia jul-
ndidaatintutkielmista

rdu-tutkielmia lö¡yy
rkastelun perusteella

stä Suomen historian
'kkinä mainittakoon
gradt Tilan urikeri ja
tin møøseutuyhteisön
tctinmuodostus Vuori-
odelta2011. Treposta

r korkeakoulututkin-
gradut, diplomityöt,

) ja lisensiaatintyöt - Tiina Miettisen väitöskirjan kokoelmasivu Trepo-julkaisuarkistossa. https:,/trepo.tu ni.fi/handle/10124/66932.
Luettu 18.9.2019.
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yhteenséi 30 216 kappaletta. Aiheensa kannalta
Suomen historiaa edustavia pro graduja néiistéi
on 146 kappaletta.

Pro graduja on luettavissa séhkoisinéi julkai-
suina sité‘. kattavammin mitéi léihempéinéi nyky-
péiviiii ne on hyvéiksytty. T5115. hetkelléi gradut
velvoitetaan tutkinnon saamiseksi toimittamaan
siihkoisinéi kokoversioina yliopistokirjaston jar-
jestelmiin, mutta kaikki gradut eivéit ole vilt-
téiméittéi avoimesti luettavissa. Gradujen avoin
verkkojulkaiseminen on ainoastaan suositus.
Molemmissa yliopistoissa opiskelija voi gradua
jérjestelmiin ladatessaan 011a antamatta avoi-
men verkon julkaisulupaa. Tallaisiinkin toihin
voi kuitenkin tutustua kirjaston rajatun kiyton
péfitteilléi, silléi Suomen perustuslain mukaan
julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintoto-
distuksen saamiseen johtanut opinnéiytetyé on
julkinen viranomaisen asiakirja. Harvinaisem-
missa tilanteissa gradu voi olla myos tekijéin-
oikeussyistéi rajoitetusti kirjastolla luettavissa.
Kéiytéinnosséi toistaiseksi néikyvyydeltéiin rajat-
tujen gradujen méiéiréi on varsin pieni: esimer-
kiksi JYX:stéi téillaisia Suomen historian graduja
loytyy kautta aikojen ainoastaan 12 kappaletta.
Tampereen yliopiston aikaisemmassa TamPu-
bissa taas esimerkiksi vuonna 2018 hyvéiksy—
tyistéi graduista ainoastaan vajaa 20 prosenttia ei

ollut avoimesti séihkoisesti saatavilla.
Kaikkien alojen véitoskirjoja loytyy IYX:sta

puolestaan 2114 kappaletta ja Suomen historian
véitoskirjoja néistfi on 33. Tampereen yliopis-
tolla viiitoskirjoja loytyy Treposta 3777 kappa-
letta, joista Suomen historiaa kfisittelevifi. on 15.
Tampereen yliopistosta mainittakoon esimerk-
kiné Tiina Miettisen vfiitoskirja Ihanteista irral-
laan. Hiimeen maaseudun nainen osana perhetta'
ja asiakirjoja 1600-luvun alusta 1800—luvun
alkuun vuodelta 2012.

Merkittéivfi méiéiréi Suomen historiaa k'alsit-
televéiéi tutkimuskjrjallisuutta loytyy julkaisuar-
kistoissa rinnakkaisjulkaisuina. Rinnakkais-
julkaiseminen tarkoittaa jollain tieteellisellfi
tai muulla foorumilla julkaiseman tekstin
- koskien niin artikkeleita, kirja-arvosteluja
kuin vaikkapa blogi-tekstejéi — tallentamista
avoimesti kaikkien saataville yliopistokirjaston
julkaisuarkistoon joko samanaikaisesti varsi-
naisen tekstin kanssa tai siten, ettéi se avautuu
luettavaksi vasta viiveajan (embargo) jéilkeen.
Rinnakkaisjulkaiseminen edellyttéifi, ettéi siihen
on lupa kustantajalta, joka mfiirittéiéi embargon
keston: 6-24, joskus jopa 36 kuukautta. Yleisin
kiytosséi oleva embargo on 12 kuukautta. Tami
viiveaika on kfiytosséi myés Genoksessa julkais-
tujen tekstien rinnakkaisjulkaisuissa.

Tiina Miettisen véiitoskirjan kokoelmasivu Trepo-julkaisuarkistossa. https://trepo.tuni.fi/hand|e/10024/66932.
Luettu 18.9.2019.
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Rinnakkaisjulkaisu voi olla sisällöltään a)

käsikirjoitusversio ennen vertaisarviointia, b)

tekijän versio - vertaisarvioitu ja julkaisemiseen

hyväksytty käsikirjoitus, joka vastaa sisällöltään

lopullista julkaisua, tai c) kustantajan versio -
mukana myös viimeistelty ulkoasu taittoineen,

logoineen ja sivunumeroineen. Suomalais-

ten yliopistokirjastojen rinnakkaisjulkaisuissa

esiintyy kahta jälkimmäistä tapaa, joista tekijän

versio, "frnal draft" on yleisin. Näin toimitaan

myös fyväskylän ja Tampereen yliopistoissa.

Kahdessa ensimmäisessä tapauksessa nimek-

keen sivunumerot voivat rinnakkaisjulkaisussa

erota alkuperäisestä nimekkeestä. Tästä syystä

rinnakkaisjulkaisua omassa tutkimustyössä

hyödynnettäessä tulisi viitata sivunumeroiden

osalta aina alkuperäiseen julkaisuun.

fYX:sta löyryy sähköisessä muodossa

yhteensä 8869 'ärtikkelia'i Suomen historian

oppiaineen osalta sähköisiä tekstejä lö¡yy lähes

190 kappaletta, jotka kä¡ânnössä kaikki ovat

rinnakkaisjulkaisuja joistain muualla julkais-

tuista teksteistä. Esimerkiksi Merja Uotilan rin-
nakkaisjulkaisu Aviottomana syntyneen pojan

tie käsityöläiseksi 1800-luvun alkupuoliskolla'

on julkaistu vuonna syksyllä 2015 Genoksen

numerossa neljä. Koska 12 kuukauden embar-

goaika on kulunut umpeen jo aikaa sitten,

artikkeli on kenen tahansa luettavissa "final

draft"-muodossa. Treposta löytyy sähköisiä

artikkeleita yhteensä 4051 kappaletta. Oppiai-

nekohtainen haku ei ole julkaisuarkistossa mah-

dollista, mutta tamperelaisten historiantutkijoi-
den tekstejä toki lö¡yy rinnakkaistallenteina

iso joukko. Esimerkkinä mainittakoon fohanna
Annolan artikkeli 'The Initiation of State Cont-

rol ofPoor Reliefin Finland and Sweden, 1880-

1920' vuodelta 2016, joka lö¡ry alun perin jul-
kaisusta Revøe d'Histoire Nordique 22:l (2016).

Sähköisen tutkimuskirjallisuuden löytämi-
nen ja käyttö
Kuinka sukututkijat voivat löytää kiinnostavia

tutkimuksia julkaisuarkistojen suuresta aineis-

tomassasta? Ensinnäkin kannattaa pitää silmällä
juuri lukemansa artikkelin tai kirjan lähdeluet-

teloita. Löytyykö toisen käden lähteenä käy-

tettyjen tutkimusten bibliografisista tiedoista

mahdollisesti julkaisuarkistoihin viittaava

verkko-osoite? Aktiivisemmassa etsinnässä voi
puolestaan tukeutua tutkimuskirjallisuuden

sähköisiin hakupalveluihin. Erilaisten hakusa-

nojen yhdistelmiä voi kokeilla Finna.fi-palve-

lussa, joka on yliopistokirjastojen, AMK-kirjas-
tojen, museoiden, arkistojen, yhteiskirjastojen,

erikoiskirjastojen ja yleisten kirjastojen yhtei-

nen hakupalvelu. Hakupalveluissa on indek-

soitu julkaisuarkistojen sähköiset tekstit yleensä

valmiine verkkolinkkeineen varustettuna.

fos oman sul'un vaiheet sijoittuvat jonkin
tietyn yliopiston alueelle, voi olla perusteltua

hyödyntââ myös yliopistokirjastojen omia haku-
palveluita. Iyväsþlän yliopiston tapauksessa

JYKDOKIA, ja Tampereen yliopiston osalta

TUNILIBII{.. fos hakee erityisesti sähköisessä

muodossa olevia tekstejä, haku kannattaa rajata
elektronisiin julkaisuihin. Toisaalta sähköiseen

tutkimuskirjallisuuteen voi päästä käsiksi ylei-
sempien hakukoneiden, esimerkiksi Googlen

kautta. Hyödyllinen voi olla myös tieteellisten
julkaisujen etsimiseen luotu Google Scholar-
palvelu. fulkaisuarkistojen tekstit on indeksoitu

näihin hakupalveluihin.

Sähköistä kirjallisuutta voi etsiä myös suo-

raan sähköisistä julkaisuarkistoista. fYX:n ja

Trepon käyttöliittymät ovat keskenään varsin

samanlaisia, vaikka yksittäisissä toiminnoissa

on eroja. Nimikkeitä voi erilaisten hakusanojen

yhdistelmillä hakea toisaalta pääsivuilta, jolloin
etsintä kohdistuu kaikkiin aineistotyyppeihin.

Toisaalta haun voi kohdistaa yksittäisiin aineis-

totyyppeihin. Hitaampi tapa peratâ julkaisuar-

kistojen antia on käydä laitoksittain tai oppiai-

nekohtaisesti lävitse nimikkeitä pääotsikoiden

mukaisessa aakkosj ärj estyksessä. Vastaava aak-

kosellinen selaaminen onnistuu myös esimer-

kiksi julkaisuvuosien tai avainsanojen osalta.

Löydetyn mielenkiintoisen nimekkeen

kokoelmasil'u tarjoaa bibliografiset ja muut

kuvailutiedot ja opinnäytteiden osalta lö¡yy
myös abstrakti ja listaus asiasanoista. Silrrlta

löytyy myös tekstitunniste / verkko-osoite
(URl), joka ilmaisee nimekkeen sijainnin jul-
kaisuarkistossa. Kokoelmasivun kautta pääsee

lukemaan myös varsinaista nimekettä. Sähköi-

sen linkin kautta pdf-muodossa olevan tiedos-

ffi4E@@

Rinnakkaisjulkaisu voi olla siséilloltaéin a)
kasikirjoitusversio ennen vertaisarviointia, b)
tekijéin versio — vertaisarvioitu ja julkaisemiseen
hyvéiksytty kéisikjrjoitus, joka vastaa siséilléltaan
lopullista julkaisua, tai c) kustantajan versio —
mukana myos viimeistelty ulkoasu taittoineen,
logoineen ja sivunumeroineen. Suomalais—
ten yliopistokirjastojen rinnakkaisjulkaisuissa
esiintyy kahta jélkimmaista tapaa, joista tekijéin
versio, ”final draft” on yleisin. Niin toimitaan
myos Jyvaskyléin ja Tampereen yliopistoissa.
Kahdessa ensimmaisessa tapauksessa nimek-
keen sivunumerot voivat rinnakkaisjulkaisussa
erota alkuperaisesta nimekkeestéi. Tastéi syysta
rinnakkaisjulkaisua omassa tutkimustyéssa
hyodynnettaesséi tulisi viitata sivunumeroiden
osalta aina alkuperéiiseen julkaisuun.

IYX:sta loytyy séihkoisesséi muodossa
yhteensa 8869 ”artikkelia”. Suomen historian
oppiaineen osalta sahkoisiéi tekstejéi loytyy lahes
190 kappaletta, jotka kaytéinnéssii kaikki ovat
rinnakkaisjulkaisuja joistain muualla julkais-
tuista teksteistéi. Esimerkiksi Merja Uotilan rin-
nakkaisjulkaisu ’Aviottomana syntyneen pojan
tie kasityéléiiseksi 1800—luvun alkupuoliskolla’
on julkaistu vuonna syksylla 2015 Genoksen
numerossa neljéi. Koska 12 kuukauden embar-
goaika on kulunut umpeen jo aikaa sitten,
artikkeli on kenen tahansa luettavissa ”final
draft”—muodossa. Treposta loy’cyy séihkoisiéi
artikkeleita yhteenséi 4051 kappaletta. Oppiai—
nekohtainen haku ei ole julkaisuarkistossa mah-
dollista, mutta tamperelaisten historiantutkijoi-
den teksteja toki loytyy rinnakkaistallenteina
iso joukko. Esimerkkina mainittakoon Johanna
Annolan artikkeli ”The Initiation of State Cont—
rol of Poor Relief in Finland and Sweden, 1880-
1920’ vuodelta 2016, joka loytyy alun perin jul-
kaisusta Revue d’Histoire Nordique 22:1 (2016).

Séhkoisen tutkimuskirjallisuuden otémi-
nen ja kéytto
Kuinka sukututkijat voivat loytéia kiinnostavia
tutkimuksia julkaisuarkistojen suuresta aineis-
tomassasta? Ensinnakin kannattaa pitaéi silmalléi
juuri lukemansa artikkelin tai kirjan lahdeluet-
teloita. Loytyyké toisen kiden léihteena kay-
tettyjen tutkimusten bibliografisista tiedoista
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mahdollisesti julkaisuarkistoihin viittaava
verkko—osoite? Aktiivisemmassa etsinnasséi voi
puolestaan tukeutua tutkimuskirjallisuuden
sahkéisiin hakupalveluihin. Erilaisten hakusa-
nojen yhdistelmiéi voi kokeilla Finna.fi-palve-
lussa, joka on yliopistokirjastojen, AMK-kirjas-
tojen, museoiden, arkistojen, yhteiskirjastojen,
erikoiskirjastojen ja yleisten kirjastojen yhtei-
nen hakupalvelu. Hakupalveluissa on indek-
soitu julkaisuarkistojen séihkéiset tekstit yleenséi
valmiine verkkolinkkeineen varustettuna.

Ios oman suvun vaiheet sijoittuvat jonkin
tietyn yliopiston alueelle, voi olla perusteltua
hyodyntéiii myos yliopistokirjastojen omia haku-
palveluita. vaskylan yliopiston tapauksessa
IYKDOKIA, ja Tampereen yliopiston osalta
TUNILIBIA. Ios hakee erityisesti sahkoisessa'.
muodossa olevia tekstejéi, haku kannattaa rajata
elektronisiin julkaisuihin. Toisaalta sahkéiseen
tutkimuskirjallisuuteen voi paasta kasiksi ylei-
sempien hakukoneiden, esimerkiksi Googlen
kautta. Hyédyllinen voi olla myos tieteellisten
julkaisujen etsimiseen luotu Google Scholar-
palvelu. Iulkaisuarkistojen tekstit on indeksoitu
naihin hakupalveluihin.

Séihkoistéi kirjallisuutta voi etsiéi myos suo-
raan sfihkoisistéi julkaisuarkistoista. IYX:n ja
Trepon kéiyttéliittymat ovat keskenéiéin varsin
samanlaisia, vaikka yksittfiisissa toiminnoissa
on eroja. Nimikkeitéi voi erilaisten hakusanojen
yhdistelmilléi hakea toisaalta paésivuilta, jolloin
etsintéi kohdistuu kaikkiin aineistotyyppeihin.
Toisaalta haun voi kohdistaa yksittiiisiin aineis-
toty'yppeihin. Hitaampi tapa perata julkaisuar-
kistojen antia on kaydéi laitoksittain tai oppiai-
nekohtaisesti lavitse nimikkeitéi paaotsikoiden
mukaisessa aakkosjéirjestyksesséi. Vastaava aak—
kosellinen selaaminen onnistuu myos esimer-
kiksi julkaisuvuosien tai avainsanojen osalta.

Loydetyn mielenkiintoisen nimekkeen
kokoelmasivu tarjoaa bibliografiset ja muut
kuvailutiedot ja opinnéiytteiden osalta loytyy
myos abstrakti ja listaus asiasanoista. Sivulta
loytyy myos tekstitunniste / verkko-osoite
(URl), joka ilmaisee nimekkeen sijainnin jul—
kaisuarkistossa. Kokoelmasivun kautta paasee
lukemaan myos varsinaista nimekettéi. Séihkoi-
sen linkin kautta pdf—muodossa olevan tiedos-
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rssa olevan tiedos-

ton voi avata joko internet-selaimella suoraan

tai kotikoneella lataamisen jälkeen jollain pdf-
lukuohj elmalla luettavaksi.

Sähköisessä muodossa olevaa tutkimuskir-
jallisuutta voi käyttää omassa tutkimuksessa

samoin kuin mitä tahansa kirjallisuutta, mutta
kirjaan tai paperiartikkeliin verrattuna pdf-
tiedosto tarjoaa käytössä olevasta lukuohjel-
masta riippuen tutkimuksen tekoa nopeuttavia

ominaisuuksia. Luettavan tiedoston kokoa ja
muotoa voi halutessaan muuttaa, Ja eri sivuilla
voi navigoida nopeasti pikanäppäinten avulla.
Sukututkija voi etsi-komennolla hakea nimek-
keestä suoraan tietoja esimerkiksi sukunimen,
paikkakunnan, þlänimen tai vaikkapa talon-
nimen perusteella. Tiedostosta voi haravoida

myös yksittäisiä lauseita, ja omia muistiinpa-
noja kirjoittaa tarvittaessa kommentti-osioon.
Oleellisen tiedon löydyttyä voi suorat lainaukset

kopioida tiedostosta kätevästi omaan tekstinkä-
sittelyohjelmaan. Muistathan merkitä viitetie-
toihin ja lähdeluetteloon aina myös käyttämäsi

sähköisen julkaisun verkko-osoitteen! Näin tut-
kimus on helposti myös muiden tiedonjanoisten
löydettävissä.

Monet meistä pitävät miellyttävämpänä
lukea tieteellistä tekstiä mieluummin paperista

kuin tietokoneen näytöltä. Pdf-tiedosto onkin
mahdollista tarvittavin osin tulostaa luettavaksi.

Näin aikaisemman tutkimuskirjallisuuden hyö-
dyntämisessä vanhat hyväksi havaitut tavat ja

tekniikat säiþät uusien rinnalla. I

FT Pasi Saarimifü on Genoksen toimituksen
jäsen ja tutkijatohtori Iyväsþlän yliopiston
Historian ja etnologian laitoksella.

Lähteet

Säh köpostitiedonan not
Iyväsþlän yliopiston avoimen tiedon keskuksen

avoimen tiedon palvelupäällikkö Irene Ylösen
sähköpostitiedonanto 1. I 1.2017.

fyväsþlän yliopiston historian ja etnologian kou-
lutussuunnittelija Satu Matikaisen suullinen
tiedonanto 30.7.2019.

|yväsþlän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen
julkaisukoordinaattori Sini Tuikan sähköpos-
titiedonannot 12.8.2019 ja 13.9.2019.

I1wäsþlän yliopiston tutkijatohtori Matti Roiton
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ton voi avata joko internet-selaimella suoraan
tai kotikoneella lataamisen jélkeen jollain pdf—
lukuohjelmalla luettavaksi.

Séhkéisesséi muodossa olevaa tutkimuskir—
jallisuutta voi kéyttéiii omassa tutkimuksessa
samoin kuin mitéi tahansa kirjallisuutta, mutta
kirjaan tai paperiartikkeliin verrattuna pdf-
tiedosto tarjoaa kéytéssii olevasta lukuohjel-
masta riippuen tutkimuksen tekoa nopeuttavia
ominaisuuksia. Luettavan tiedoston kokoa ja
muotoa voi halutessaan muuttaa, ja eri sivuilla
voi navigoida nopeasti pikanéippéiinten avulla. '
Sukututkija voi etsi-komennolla hakea nimek—
keestéi suoraan tietoja esimerkiksi sukunimen,
paikkakunnan, kylénimen tai vaikkapa talon-
nimen perusteella. Tiedostosta voi haravoida
myés yksittéiisiéi lauseita, ja omia muistiinpa-
noja kirjoittaa tarvittaessa kommentti-osioon.
Oleellisen tiedon léydyttyéi voi suorat lainaukset
kopioida tiedostosta kitevéisti omaan tekstinkéi-
sittelyohjelmaan. Muistathan merkiti viitetie-
toihin ja léihdeluetteloon aina myés kéiyttéimiisi
séihkéisen julkaisun verkko-osoitteen! Niiin tut-
kimus on helposti my6s muiden tiedonjanoisten
léydettéivisséi.

Monet meistéi pitéivéit miellyttéivfimpéinéi
lukea tieteellistéi tekstiéi mieluummin paperista
kuin tietokoneen néiytéltéi. Pdf-tiedosto dnkin
mahdollista tarvittavin osin tulostaa luettavaksi.
Néin aikaisemman tutkimuskirjallisuuden hyb-
dyntéimisesséi vanhat hyvéiksi havaitut tavat ja
tekniikat séiil'yvit uusien rinnalla. I

FT Pasi Saarimiiki on Genoksen toimituksen
jéisen ja tutkijatohtori véiskyléin yliopiston
Historian ja etnologian laitoksella.

Léhteet

Séihképostitiedonannot
véiskyléin yliopiston avoimen tiedon keskuksen

avoimen tiedon palvelupéiéillikké Irene Ylésen
séihképostitiedonanto 1.1 1.2017.

viiskylin yliopiston historian ja etnologian kou-
lutussuunnittelija Satu Matikaisen suullinen
tiedonanto 30.7.2019.

véiskyliin yliopiston Avoimen tiedon keskuksen
julkaisukoordinaattori Sini Tuikan séihkfipos-
titiedonannot 12.8.2019 ja 13.9.2019.

vfiskyléin yliopiston tutkijatohtori Matti Roiton
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séihképostitiedonanto 14.8.2019.
véiskyléin yliopiston tohtorikoulutettava Petteri

Impolan siihkfipostitiedonanto 1 5.8.2019.
Tampereen yliopiston kirjaston tietopalvelusuun—

nittelija Tapani Lehtiléin séhképostitiedonan-
not 16.9.2019 ja 17.9.2019.

Verkkosivustot
Finna.fi-hakupalvelu: Mikéi Finna on? <https://

www.finna.fi/Content/about> (luettu
31.7.2019).

Finna.fi-hakupalvelu. <https://www.finna.fi>
(luettu 18.9.2019).

Google. <https://www.google.fi/> (luettu
18.9.2019).

Google Scholar. <https://scholar.google.fi> (luettu
18.9.20 19).

Helsingin yliopiston kirjaston avoimen julkai-
semisen opas: rinnakkaistallennus. <http://
libraryguides.helsinki.fi/oa/green> (luettu
30.7.20 19) .

Iargonia-verkkolehti. <http://jargonia.fi/> (luettu
1.8.2019).

IYKDOK. <htps://jyu.finna.fi> (luettu 18.9.2019).
véskyléin yliopiston Avoimen tiedon keskuksen

blogi: Gradut avoimiksi. <https://osc.jyu.fi/fi/
blogi/gradut-avoimiksi> (luettu 31.7.2019).

véiskyléin yliopisto: Avoin tiede Iyussa: Rinnak-
kaistallentaminen. <https://openscience.jyu.fi/
fi/rinnakkaistallentaminen/miten-rinnakkais-
tallennan> (luettu 31.7.2019).

véiskyliin yliopiston pikaohjeet graduille Kas-
vatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa.
<https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/
opiskeluohjeet/pikaohjeet/gradu> (luettu
13.8.2019).

véiskyléin yliopiston arvosteluprosessikaavio.
<https://opiskelu.jyu.fi/fi/ohjeet/kohderyhmit-
tain/maisterin_tutkielmien_tarkastus__arvos-
telu_prosessi_jyu> (luettu 13.8.2019).

Tampereen yliopiston opiskelijanopas, valmistu-
minen/opinnéiytetyiit/pro Gradu —tutkielma.
<https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasi-
kirja/uni/4680/4702?page=3109> (luettu
30.7.2019).

Tampereen yliopiston kirjaston oppaat. Avoin
julkaiseminen: rinnakkaistallentaminen.
<https://libguides.tuni.fi/avoinjulkaiseminen/
rinnakkaistallentaminen> (luettu 31.7.2019).

Tampereen ylipisto, ajankohtaista: Yliopiston uusi
julkaisuarkisto Trepo avautui. <https://www.
tuni.fi/fi/ajankohtaista/yliopiston-uusi-ju1kai-
suarkisto-trepo-avautui-> (luettu 3 1.7.2019).

TUNILIB. <https://tuni.finna.fi/> (luettu
18.9.2019).
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Suku 2O2O -tapahtuma:
Sukukirja vaihe vaiheelta

Suku 2020 -tapahtuma on perjantaista sunnun-
laihi n 27. -29.3. 2 02 0 Ke u r u u I I a. M a a m m e s u u r i n
vuotuinen sukututkijoiden koulutustapahtuma
järjestetään nyt 43. kerran ja teemana on suku-
kirjan toteutus.

Suku 2020 -tapahtuman järjestää Suomen
Sukutuikimusseura. Pääyhteistyökumppanit
ovat Printek ja Keuruun kaupunki. Jenny ja Antti
Wihurin rahasto tukee tapahtuman järjestä-
mistä.

Sukukirja-aiheinen esitelmäohjelma

Tapahtuman esitelmät esitetään Keuruun yhteis-
koulun (Jussi Rainiontie 5) juhlasalissa ja audito-
riossa I a uanta i na ja su n n u nt aina 28.-29.3.2020.
Kaikki esitelmät ovat ilmaisia - tervetuloa
isommallakin joukolla kuulemaan!

Tarkemmat tiedot löydät seuramme kotisivuilta
www.genea logia.fi /suku -202O

Suku 2O2O -tapahtuman
koulutuspäivät

Syvemmälle suvun tietoihin

Suku 2020 -tapahtuman koulutuspäivä per-
jantaina 27.3.2O2O klo 12.00-j8.00 Keuruulla
Hotelli Viikinhovissa (Unio Sarlinintie 2). Bussi-
kuljetus Keuruun rautatieasemalta klo'1,l.50.

Geneettisen sukututkimuksen työpaja

Suku 2020 -tapahtuman koulutuspäivä per-
jantaina 27.3.2020 klo 12.00-18.00 Keuruulla
Hotelli Viikinhovissa (Unio Sarlinintie 2). Bussi-
kuljetus Keuruun rautatieasemalta klo jj.50.

Hinia koulutuspäiville on 39 euroa sisältäen
lounaan noutopöydästä ja iltapäiväkahvin.
I lmoittautuminen Sukututkijan verkkokaupassa
kauppa.genealogia.f i

Kirjallisuus
Ala-Kryn¡ luuso 2016: Ylipistokirjastojen rooli

an im es s a j ulkaí s em i s e ss a. Informaatiotut-
kimuksen ja interaktiivinen median pro
gradu. Tampereen yliopisto. <http://urn.fi /
URN:NBN:fr :u ta-20 | 67 0 722420>.

Annola, Johanna 2016: The Initíation of State
Control of Poor Relief in Finland and Sweden,
I 880 - I 9 20. Rinnakkaisjulkaisu. <http://urn.fi /
URN:NBN:fi :uta-20 1810 72267 7 >.

Kangasmäki, Valtteri 2071: Tilan ttäkeä ja naa-
p ureit a: y arh ai s m o d e r nin m aa s eutuy ht e i s ö n
sosiaølinen kenttä ja kontaktinmuodostus Vuo-
rimäen tilalla 1807-i883. Suomen historian
pro gradu. I1wäskylän yliopisto. <http://urn.fi/
URN:NBN:fi :jyu -20 1 1041210632>.

Miettinen, Tllna 2012: Ihanteista irrallaan.
Hämeen maaseudun nainen osana per-
hettd ja asiakirjoja 1600-luvun alusta
1 800 Juv un alkuun. Acta Unive¡sitatis
Tamperensis 1 756. Tampere University
Press, Tampereen yliopisto. <http://urn.fi/
urn:isbn:978-9 51 - 44-BBB7 ',0>.

Mäkilä, Annastiina 2009: Yliopistollisten opinnäyt-
teiden julkaiseminen internetissä. Ennen ja nyt
9 I 2009. <httptl/www.ennenjanyt .netl200g I 09 I
yliopistollisten-opinna¡tteiden-julkaisemi-
nen-internetissa/>.

Uotila, Merja 2015: Aviottomana syntyneen
poj an tie käsityölÌiiseksi I 800 -luvun alkupuo-
liskolla. Rinnaþ&aisjulkaisu. <http: I l,tr n.ñl
URN :NBN: fi : j1.u -20 1 5 1230 41 48>.
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Suku 2020 -tapahtuma:
Sukukirja vaihe vaiheelta

Suku 2020 -tapahtuma on perjantaista sunnun-
taihin 27.-29.3.2020 Keuruulla. Maamme suurin
vuotuinen sukututkijoiden koulutustapahtuma
jéirjestetéiéin nyt 43. kerran ja teemana on suku-
kirjan toteutus.

Suku 2020 -tapahtuman jérjestéiéi Suomen
Sukututkimusseura. Pééyhteistyékumppanit
ovat Printek ja Keuruun kaupunki. Jennyja,Antti -
Wihurin rahasto tukee tapahtuman jérjestfi-r ;
mista'.

Sukukirja-aiheinen esiteiméiohjelma {.

Tapahtuman esitelméit esitetaan Keuruun yhtei5-‘ "
koulun (Jussi Rainiontie 5) juhiasalissa Ia audito-
riossa Iauantaina Ia sunnuntaina 28.—29.3.2020.,
Kaikki esitelmat ovat ilmaisia- tervetuloa -.
isommallakin joukolla kuulemaan!

Tarkemmat tiedot loydat seuramme kotisivuiitaw
www.genealogia.fi/suku-2020

Suku 2020 ~tapahtuman
koulutuspéiivéit

Syvemméille suvun tietoihin

Suku 2020 -tapahtuman kouiutuspéivéi per-
jantaina 27.3.2020 k|o12.00—18.00 Keuruulia
Hotelli Viikinhovissa (Unio Sarlinintie 2). Bussi-
kuljetus Keuruun rautatieasemalta klo 11.50.

Geneettisen sukututkimuksen ty6paja

Suku 2020 -tapahtuman koulutuspéivé per-
jantaina 27.3.2020 k|o12.00—18.00 Keuruulia
Hotelli Viikinhovissa (Unio Sarlinintie 2). Bussi-
kuljetus Keuruun rautatieasemalta klo 11.50.

Hinta koulutuspéiville on 39 euroa siséiltéien
lounaan noutopéydésté ja iltapéivékahvin.
llmoittautuminen Sukututkijan verkkokaupas§a
kauppa.geneaiogia.fi , 1,,

.. $1.5.
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