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Tässä 
numerossa:

Jyväskylän yliopiston kirjaston johtajana on syyskuun 
alusta lähtien toiminut yhteiskuntatieteiden tohtori, 
dosentti Kimmo Tuominen. Ennen Jyväskylään tuloaan 
Kimmo työskenteli kuusi vuotta Eduskunnan kirjas-
ton palvelujohtajana. Vuoden 2010 alusta lähtien hän 
on toiminut myös Suomen tieteellisen kirjastoseuran 
puheenjohtajana. Kirjaston kehittämisessä Kimmo 
painottaa markkinoinnin ja viestinnän lisäksi sauma-
tonta yhteistyötä kehittyvän yliopiston tutkimuksen ja 
opetuksen sekä muun toiminnan kanssa.
Lämpimästi tervetuloa! 
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Jyväskylän yliopistosarjojen ohjeet uudistuivat

Uudistuneet ohjeet Jyväskylän yliopistosarjoissa julkaiseville ilmestyivät lukuvuoden 
alussa. Jyväskylän yliopisto julkaisee kuutta yliopistosarjaa, joissa julkaistaan pää-
asiassa yliopistossa tehtäviä väitöskirjatutkimuksia. Yliopistosarjoissa julkaisemista 
koordinoi yliopiston kirjastossa toimiva julkaisuyksikkö. 

Uudistuneessa ohjeessa kuvataan julkaisuprosessin vaiheet sekä väitöskirjan ulko-
asuun ja rakenteeseen liittyvät asetukset, joiden avulla väittelijä voi valmistella käsikir-
joituksensa julkaisuvalmiiksi. Lisäksi ohjeessa esitellään Word-ohjelmalle tarkoitettu 
väitöskirjamallipohja ja kerrotaan väitöskirjaan sisältyvien artikkeleiden rinnakkaisjul-
kaisemisesta väitöskirjan liitteenä. 

Väitöskirjamallipohjassa asetukset ovat valmiina

Julkaisuyksikkö ja tietohallintokeskus ovat koostaneet MS Word 2003- ja 2007 -ohjel-
mille tarkoitetun väitöskirjamallipohjan, jossa yliopistosarjojen ohjeessa kuvatut 
asetukset ovat valmiina.

Mallipohjan käyttö helpottaa väitöskirjan asetusten noudattamista ja nopeuttaa 
väitöskirjan julkaisuprosessia. Se soveltuu väitöskirjatyönsä aloittaneiden lisäksi myös 
pidemmälle ehtineille, sillä mallipohjaan on helppo lisätä jo olemassa olevaa tekstiä. 
Julkaisuyksikkö neuvoo väitöskirjantekijöitä mallipohjan käytössä. Lisäksi tietohal-
lintokeskus tarjoaa lukuvuoden aikana koulutusta mallipohjan käyttöön. 

Word 2007:ssa väitöskirjamallipohjan saa käyttöönsä valitsemalla vasemman yläkul-
man Offi ce-painikkeesta "Uusi" ja "JYU-mallipohjat".



Artikkeleiden rinnakkaisjulkaisemiseen tarvitaan lupa

Jyväskylän yliopistosarjoissa ilmestyvät väitöskirjat julkaistaan verkkojulkaisuina ja 
tarvittaessa niistä valmistetaan myös painettuja kappaleita. Väitöskirjan julkaiseminen 
yliopistosarjoissa on väittelijälle maksutonta edellyttäen, että väittelijä antaa luvan väi-
töskirjansa verkkojulkaisemiseen.

Artikkeliväitöskirjaa tekevän on pyydettävä lupa väitöskirjaansa sisältyvien artikkelei-
den uudelleenjulkaisemiseen sekä painetun että sähköisen väitöskirjan liitteenä. Lupa 
on saatava sekä kustantajalta että mahdollisilta muilta kirjoittajilta. Ohjeita tieteelli-
seen rinnakkaisjulkaisemiseen on koottu yliopiston Open Access -sivustolle osoitteeseen 
https://www.jyu.fi /tutkimus/rinnakkaisjulkaiseminen. 

Olsbo, P. & Rainivaara, S. 2010. Ohjeita Jyväskylän yliopistosarjojen kirjoittajille.
Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuja 45. ISSN 0358-7541, ISBN 978-951-39-4028-7.
Ohjeet osoitteesta http://urn.fi /URN:NBN:fi :jyu-2010992541

Mitä tällä Open Access -ajattelulla ja siihen liittyvällä käsitteellä rinnakkaisjulkaisemi-
nen tarkoitetaan ja miten ne vaikuttavat Jyväskylän yliopistossa tehtävään tutkimuk-
seen? Tämä selviää hiljattain avatuilta ohjesivustoilta (JY:n kotisivu -> Tutkimus -> 
Open Access/Rinnakkaisjulkaiseminen tai suoraan https://www.jyu.fi /tutkimus/rinnak-
kaisjulkaiseminen). Lisätietoja: Marja-Leena Harjuniemi, puh. 260 3372
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Julkaisuamanuenssi Sini Rainivaara

Tutkijan kumppaniksi

Rinnakkaisjulkaisemisen 
ohjesivustot avattu

Jyväskylän yliopisto haluaa 
suuntautua avoimen tiedon 
ja osaamisen instituutiok-
si. Tutkimustiedon avoin 
saatavuus on yliopiston 
strategiaan kirjattu tavoite. 
Tämän tueksi, avoimen jul-
kaisemisen edistämiseksi, 
rehtori kehottaa tutkijoita 
rinnakkaisjulkaisemaan tut-
kimusartikkelinsa yliopiston 
digitaaliseen Open Access 
-arkisto JYXiin vuoden 2011 
alusta alkaen (Rehtorin ke-
hotus 28.5.2010).

https://www.jyu.fi/tutkimus/rinnakkaisjulkaiseminen
https://www.jyu.fi/tutkimus/rinnakkaisjulkaiseminen
https://www.jyu.fi/tutkimus/rinnakkaisjulkaiseminen
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2010992541


Pääkirjaston uusi infopiste

Pääkirjaston 2. kerroksen palvelupiste on uudistunut. Uuteen infopisteeseen on yhdis-
tetty tietopalvelun päivystys ja lukusalipalvelut. 

Infopisteestä voit kysyä apua, jos jonkun tieteenalan kokoelmat ovat hakusessa, kirja 
hukassa tai tarvitset vapaakappalekokoelmasta tilatulle aineistolle säilytyspaikan. In-
fosta saat neuvoja tiedonhakuun ja opastusta tietokantojen ja verkkoaineistojen käyt-
töön. Tarvittaessa sinut ohjataan infosta informaatikon tai muun asiantuntijan luo.

Muutoksen myötä 2. ja 3. kerroksen lukusalien palvelupisteet poistuivat käytöstä. 
Henkilökunta on kuitenkin hyvin tavoitettavissa 2. kerroksen infosta, arkisin ma - pe 
klo 10 - 16. Puhelimitse voit ottaa yhteyttä numeroon (014) 260 3432.
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Suoraan lähteille

Tehosta tiedonhankintaasi ja oikaise turhat mutkat tutustumalla oman tieteenalasi tie-
donhankintasivuihin ja verkkokursseihin, osallistumalla kirjaston järjestämään koulu-
tukseen tai varaamalla itsellesi tiedonhaun ohjausaika.
Lue lisää https://kirjasto.jyu.fi /tiedonhaku

https://kirjasto.jyu.fi/tiedonhaku
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Lyhytlainat – tenttijän uusi oljenkorsi

Pääkirjaston kurssikirjojen yö- ja viikonloppulainaus on uudistumassa. Osa kurssikir-
joista muutetaan lyhytlainoiksi, joiden laina-aika on yksi vuorokausi tai viikonloppu 
(pe-ma). Lyhytlainat on helppo erottaa muiden kotiin lainattavien kurssikirjojen jou-
kosta  kansitarran ja sinikeltaisen selkänauhan perusteella. Kurssikirjoista on edelleen 
luettavissa myös käsikirjakappaleet, joita ei lainata. Ne on merkitty kahdella keltaisel-
la selkänauhalla.

Lyhytlainan voi lainata automaatilla mihin aikaan päivästä tahansa. Kirja palautetaan 
seuraavana arkipäivänä kirjaston sulkemisaikaan mennessä automaatilla. Lyhytlainoja 
ei voi uusia eikä varata. Myöhästymismaksu on korkeampi kuin muilla kotiin lainat-
tavilla kirjoilla (10 €/kirja).

Kurssikirjoista on usein pulaa erityisesti tenttipäivien alla. Nopeasti kiertävien lyhyt-
lainojen toivotaan helpottavan tilannetta. Muista kokoelmista (pääkirjaston 2. ja 3. 
kerros, kampuskirjastot) yö- ja viikonloppulainoja lainataan toistaiseksi vanhaan ta-
paan palvelupisteistä. 

Lisätietoja:
https://kirjasto.jyu.fi /lainaus/yo-ja-viikonloppulainat

Kirjastonhoitaja Annikki Järvinen

https://kirjasto.jyu.fi/lainaus/yo-ja-viikonloppulainat
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eTentti - helppo tapa tenttiä

Tänä syksynä voit suorittaa eTenttinä kaikkien tiedekuntien tenttejä. Aivan kaikkea 
ei vielä ole mahdollista eTenttiä, mutta tenttivalikoima kasvaa jatkuvasti. eTentti 
tutuksi -video antaa ohjeet siitä, miten eTenttiin voi ilmoittautua ja missä ja miten 
kaikki tapahtuu:  https://www.jyu.fi /hallintokeskus/opiskelijoille/how-to/etentti

Uno Cygnaeuksen kansakoulu-
laitosta koskevan ehdotuksen 
mukaan opettajia kouluttava 
seminaari sijoitettiin Jyväskylään 
1863. Cygnaeus piti tärkeänä 
naisten koulutusta ja kansan-
kielisiä oppikirjoja sekä käsillä 
tekemistä. Kirjaston pienoisnäyt-
telyyn on koottu Fennica-koko-
elmasta mm. seminaarilaisten 
tekemiä ensimmäisiä suoma-
laisia oppikirjoja ja Seminaaria 
käsitteleviä historianteoksia.

Unon Seminaarin henki -pienoisnäyttely 22.9. - 19.11.2010
kirjaston 2. krs:n vitriinissä

Valokuvat: Harri Hirvi ja Annikki Järvinen

https://www.jyu.fi/hallintokeskus/opiskelijoille/how-to/etentti

