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Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksenyhtend
perustehtdvinion koostaaja kehitttu kielenai
ja pitiu niita ylla julkisina kanneskokoelmia
sallisina arkistoina.Nimiarkisto kokoaa suomen- ja saamenkielisianimiaineistojatutkimuksenja nimistonhuollontarpeisiin.Arkisto
ja arvokastatietoa paitsi
tarjoaaainutlaatuista
nimistdn- ja kielentutkijoidenmy0s monien
muidenalojentutkijoidenja harrastajienkiiytt00n. Sukututkijoille arkisto ta4oaa lbhinnii
kiintoisaaoheis-ja taustamateriaalia;
genealogisia piiiitelmia ei Nimiarkiston kokoelmien
pohjaltajuurikaanvoi tehde.
Arkistossaon nykyisin noin 2,6 miljoonaa
paikannialkuperiiistiitai niihin rinnastettavaa
milippua sekii niiden pohjaltatehdyt mittavat
valtakunnallisetnimikokoelmatja -hakemistot.
Arviolta 95 Yo maammesuomen-ja saamenkielisistiiperinteisistiipaikannimistion keriitty,
ja keruutydjatkuu edelleen.Henkilonnimikokoelmissaon 480 000 nimilippua etu- ja puhuttelunimiii ja asiakirjanimienpoimintakokoelmissa619 000 nimilippuapaikan-ja henkilonnimiii. Karttakokoelmissaon runsaat36
000 karttalehteiija kirjaston kokoelmissanoin
8 000 nidettii.

kielten tutkimuskeskuksen
nimitoimisto l97G1993.
Arkiston toiminta keskittyi aluksi paikannimien ker66miseenja tallentamiseentutkimustavarten. My0hemmineli vuodesta1957
liihtien toiminta laajenikAsittamiiinmyris henkildnnimien ja muiden nimien keruun ja nimistonhuollon.Vuonna 1994KKTK:n toiminnat organisoitiinuudelleenja nimistOntutkimus
ja -huolto erotettiin arkistosta.Nimiarkiston
jiii lahinniikokoelmienarkistointija
tehtavaiksi
systemointi,erilaisten hakemistojenlaadinta,
arkiston tietopalvelu ja arkistoon kuuluvan
kirjastonhoito. Arkisto osallistuumyris tutkipaikannimipankki-ja paikannimuskeskuksen
joiden yhtentitarkoitukmikartastohankkeisiin,
senaon saattaakokoelmatietojahelppokiiytt6iseenmuotoonja edistiiii n6in tutkimusta.
Paikannimikokoelmat

Ensimmiisen ehdotuksenpaikannimistontallentamiseksiteki O. A. F. LonnbohmKotikielen Seurassa1876.Varsinaisiinkaytannontujulkaisi Muiloksiin johtaneenkeruuohjelman
naismuis-to-Yhtiovuonna1878.Keruunavulla
pyriuiin saamaantalteen liihinnii erikoisia, siNimiarkiston historiaa
salloltaan hiimitrtyneitti nimiii sekd sellaisia
nimiti jotka voisivat valaista muinaisiaoloja
tai joihin liittyy esimerkiksi asutushistoriaa
Nimiarkistonhistorianvoi katsoaalkavanvuovalaisevatarina.Tavallistennimien - Mottilst.
desta1915,vaikka vanhimmatkokoelmatovat
jo
periiisin
viime vuosisadalta.Nimiarkiston Pekkolot, Rantaniityt - kerii"dmistiiei pidetty
tarpeellisena.Keruun tuloksenasaadutmuisedeltajidovat olleet Tieteellistenseurainpaikan-nimitoimikunta19I 5-1950, Sanakirjasiiii- tiinpanot on sidottu Paikkainnimiaja paikalti6n paikannimijaostol95l-1958, Sanakir- listarinoita-nimiseksikokoelmaksi,joka muojasiiiitidn nimistdjaos1959-1966,Suomennidostaa Nimiarkiston vanhimman kokoelman.
miarkiston stiiititi 1967-1976ja Kotimaisten Siihen on arkistossatetty 12 300 nimiviitettti
mv0s
kasittavahakemisto.Maininnanansaitsee
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O. A. F. Ldnnbohmin laajarq painamatta jiiiineen paikannimisankirjan kasikirjoitus vuosisadanvaihteesta.
My0s Suomalais-ugrilaisella seuralla ja
SuomalaisenKirjallisuuden Seuralla oli vuosi
sadan alkukymmenellii omia paikannimien
keruuhankkeitaan. Mutta vasta 1915, jolloin
useat tieteel-liset seurat piLi*tiviil yhdisttid voimansa ja perustivat paikannimitoimikunnan,
alkoi paikannimien systemaattinen keruu. Nyt
keruun kohteeksi hyvaksyttiin koko paikannimistri, niin luonnonpaikkojen kuin talojen, kylien ja viljelysmaidenkin nimet, niin harvinaista
sanastoa tai tarinaperinnettii sisiiltdvit nimet
luin Kotope llot, Rwtalat ja Rii himtiet.
Nimiarkiston paikannimikokoelmat ovat
piiiosin kielitieteellisen koulutuksen saaneiden
keriiiijien kentiiltd tallentamaa suullista perimiitietoa. Keruun systemaattisuus tarkoittaa sita,
ettii keruualueen kaikki nimet otetaan mukaan
ja kaikista nimistii tallennetaan samat tiedot.
Nimilipussa on ensimmiisenii tiettyjen ohjeiden mukaan yleiskielistetty nimen hakuasu
alleviivattuna (esim. Riuttavuori). Sen jiilkeen
on merkitty nimen murremuoto karkeahkolla
tarkekirjoituksella ja nimen paikallissijataivutus (riuttavuari : riuttqvuqrel/a). Seuraavaksi
nimilipussa on paikan sijainti: pitAj4 kylfl talo
ja karttasignumi.
Lipun seliteosassa on ensimmiiiseni mainittu, minkii lajisesta paikasta on kyse (miiki,
talo jne.) ja usein selitetty vielii sanallisesti
kohteen tarkkaa sijaintia. Tiimiin jiilkeen lipulle
on kirjoitettu kaikki se nimeli tai paikkaa valaiseva muistitieto, jonka nimioppaat ovat kertoneet. Esimerkiksi talonnimilipuissa on usein
tietoja asumuksen iasta, vanhoista asukkaista j a
nykyisistii omistajista. Lipulla on myos selitys
nimeen sisaltyvien murresanojen merkityksestii
siten kuin oppaat ovat niitd selittiineet (.riutta
appell. :'este maastossa"sen voivat muodostaa
kivirykelmii, metsiiryteikkO jne.') tai maininta,
jos sanan merkitystii ei endii tunneta. Mytis
tiedot samaanrypiidseen kuuluvista muista nimistii mahdollisista rinnakkaisnimistii ja virheellisistii karttanimistii samoin kuin tiedonantajan nimi tai nimikirjaimet on usein mainittu.
Arkistossa nimilippuihin leimataan keruupitiijiin ja keriiiijiin nimi sekii keruuvuosi.
Alkuperiiiskokoelmat on jiirjestetty pitajittain aakkosjiirjestykseen,ja ne kiisitt6vdt suo-

mefielisiii nimia yhteensii 2 580 000 nimilippua Suomestaja l0hialueilta, ndistii luovutetun
Karjalan nimiA on runsaat 320 000 nimilippua.
Saamenkielisiti nimi6 on yhteensd 27 500 nimilippua Suomesta, Petsamostaja Norjan Lapista. Lisiiksi paikannimikokoelmia on ltiiKarjalasta, Vienasta, Aunuksesta ja vepsiiliiisalueelta, samoin Virosta. Kokoelmiin liittyy
yleensii keruukertomus, ja valtaosa vuoden
1934 jiilkeen keriityistii kokoelmista on paikannettu karttoihin.
Paikannimikokoelmiin sistiltyy runsaasti
henkilonnimiainestq minkii vuoksi myds sukututkijan ja sukunimien tutkijan kannattaa
kayffita paikannimikokoelmia. Etenkin vierasperiiisiii henkilOnnimiii, esim. talonnimind
kil\lte/./ryjl sukunimi4 on syytl etsi6 seke iiiinneasun ett?i mahdollisten kirjoitusazujen kohdalta (Jumperi - Ljungberg, Rompsi - RcsmsiRoms - Broms). Vesilahden Toivolan kyliistii
on tieto pellonnimestd Yiskinmaa, ja ker'di$a
mainitsee, ettA lahellA on ennen ollut Viskin
torppa. Toisella kerii"iijiille on samasta kylastii
merkitty pellonnimi Fiskinku lmo (murt. viskinkulma) ja mainintq ettii Fiskin Ulla on aikoinaan viljellyt kyseista peltoa. Nimien hakuasut
vaihtelevat keruuajankohdan suositusten ja
keriiijien tietojen ja taitojen mukaan, tiiysin
yhteniiiseen linjaan ei ole ollut mahdollista
piiiistii.
Tutkimusmahdollisuuksien helpottamiseksi
ja monipuolistamiseksi alettiin pitiijiinkokoelmi sta laatia I 950Juvulla valtakunnalli sta nimi hakemistoq ns. yleishakemistoa, johon tehtiin
noin 560 000 viitetta. Hakemistossa kustakin
nimestl on yleiskielistetty hakuasuja maininta,
missti pitiijiinkokoelmissa nimi esiintyy. Esimerkiksi nimestii Halisevq on tieto Luopioisten, Tottijiirven ja Vesilahden kokoelmissa. Jos
haluaa tiettiii, minkti lajisista paikoista on kyse,
tiiytyy turvautua alkuperiiiskokoelmiin, joista
selviiiii, ettii Luopioisissa Halisevq on talonnimi, Tottijiirvella pellonnimi ja Vesilahdessa
sukunimi.
Uudemmat pit?ijiinkokoelmat on kopioitu ja
j6rjestetty yhteniiisiksi aakkosellisiksi yleiskokoelmiksi, joissa on siis aivan samattiedot kuin
alkuperiiisissii nimilipuissa. Suomen, luolutetun Karjalan ja Liinsipohjan suomenkielisten
nimien yleiskokoelma kasitttu 2 153 000 nimilippua ja muut alueelliset yleiskokoelmat yh-

teensi 96 000 nimilippua.Yhdessdyleishakemistostaja yleiskokoelmastasaa vahalla vaivalla tietoa nimien levikisti ja yleisyydestii,
mitkb seikat puolestaanvoivat antaaviitteita
nimien iiisttija my6s seudunazutushistoriasta.
Vanhojen asiakirianimien poimintakokoelmat
Tieteellisetseuratperustivatvuonna1909Paikannimikomiteankeriiyttiimdiinnimistriti Valtionarkistossa(nyk. Kansallisarkistossa)
siiilytetavista l5OOluvunasiakirjoista.Keruu aloitettiin Uudenmaanja Ahvenanmaanpaikannimistcistii. Niimii aineistot sisiiltiivit etupaiassA
vain kyliinnimia,ja nejulkaistiin l920luvulla.
Satakunnanasiakirjanimikokoelmankokosi
tohtori Gunvor Kerkkonen 1927-1943. HiLn
poimi nimist0n Satakunnantilikirjasarjasta
vuosilta 1540-1573ja teki lisiiksi poimintoja
yleisen tilikirjasarjan Satakuntaa koskevista
asiakirjoista sek6 keskiaikaisistapainetuista
liihteistii.Kokoelmasisalttukylannimienlisiiksi talonnimetja jonkin veran luontonimiiija
henkilOnnimii! ja se on aakkostettupaikannimien mukaanyhtendiseen
aakkosjiirjestykseen.
Kokoelmanlaajuuson noin 50 000 nimilippua
(n. 200 000 nimimerkintaii).Satakunnasta
on
lisiiksi SatakunnanMaakuntaliiton Nimiarkistoon deponoima34 000 arkistolipunpitijittiiin
jfiestetty kokoelma.Kokoelmassaon maanmittaushallituksen
arkistonisonjaonkartoistaj a
asiakirjoista poimittuja paikannimiii 1700luwlta.
Paikannimikomitea
keriiytti viela Varsinaisvuosina1927-1957,
SuomenasiakirjanimistOn
ylrteensiinoin 75 000 nimilippua, sekii aloitti
Hiimeen nimien keriiyttiimisenvuonna 1948.
Komitea lopetti toimintansavuonna 1957 ja
luovutti valmiit kokoelmansaSanakirjasiititidn
nimistojaokseneli nykyisen Nimiarkiston haltuun" jossa tydti on jatkettu Valmiina ovat
Hiimeen,Pohjanmaan,
KdkisalmenKarjalanja
Viipurin Karjalan laajat kokoelmat.Myos Savostaon koossayli 60 000 nimilipun kokoelma, mutta edelleenon k6ynnissdpaikan- ja
henkiltinnimienpoiminta Savon maantarkastusluetteloiden1500-ja 1600Juvunktisikirjoituksista.
Himeen nimistOii keriisi aluksi maisteri Irja
Puranen.Hdnen kokoamansaaines on jarjes-
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tetty pitiijittain ja edelleenneljiinneskunnittain
kyliinnimenmukaisesti.Lisiiksi on omina ryhminiiiin pieni miiiird sukunimiii ammatinnimid
ja harvinaisiaristimiinimia. Koko aineistossa
on noin I I 000 nimilippuaja sesaatiinNimiarkistoonvastavuonna1979.
Jo edelliseniivuonna eli 1978 oli piiiitetty
keriiytttiii Hdmeennimist6 kokonaanuudelleen,
koska kyseessi on varsin keskeinen alue.
Maisteri Timo Alanen on ktiynyt lapi 50 000
sivua alkuperiisiii asiakirjojaeli Hiimeen linnalainin voudintilit vuoden 1539 maakirjasta
aina vuoden l57l hopeaveroluetteloonsaakka
ja t6ydennyksenamm. muutamiaRuotsinvaltionarkistoon jiUneita kymmenysluetteloita.
Poimintakokoelmaon tehty erityisesti nimist6ntutkimuksentarpeita varterL mutta siitii on
apua myOssukujen,talojen ja asutushistorian
tutkimukseerqsillii poimittu asiakirja-aineisto
on ollut huomattavastilaajempikuin aiemmin
Suomenasutuksenyleisluetteloavarten selvitetty asiakirja-aineisto.PoimintatyOvalmistui
loppuvuodesta1997 ja kertynyt aineisto, yhteensi 80 000 nimilippua, saatiinjtirjestettyii
kiiyttOkuntoonviime vuodenlopussa.
Kokoelmaan on poimittu kaikki paikannimet, tosin neljiinneskuntien
nimet systemaattisestivain 1560-luvulleasti,jolloin niidenkirjoitusasuoli jo vakiintunut. Henkil6nnimistdon
poimittu kaikki lisdnimet, jotka useimmiten
ovat talonnimieja kaikki naistennimet.Yleisimmiit miestenetunimet(Anders,Erich, JAns,
Mats jne.\ ja yleisen etunimen sisiiltdvat sonloppuiset patronyymit (Andersson, Persson,
Sffietsson) on kirjattu vuotta 1547 vanhemmista asiakirjoista.Kansanomaiset
nimiasutja
harvinaiset kirjoitusmuodot on kirjattu koko
ajalta.Nimiasun lisiiksi lipussaon paikannustieto hallintopfthjLn, neljiinneskunnanja kyliin
tarkkuudella^mikiili tiedot ovat selvinneet
asiakirjoista,vuosi, jolta asiakirja on periiisin,
Kansallisarkiston asiakirjan sdilytysnumero,
asiakirjanlaatuja sivunumero.Kyseessdon siis
viitekortisto,jonka avulla voi helposti loytiiii
alkuperiiisenasiakirjarqmikiili haluaatarkempaa tietoa asiayhteydestA"
muttajoka sellaisenaankin on arvokas nimistontutkimuksenl6hde.
Hiimeen poimintakokoelma on jarjestetty
kahdeksiosaksi.Toinen osa kiisittiiii veroluetteloistapoimitun aineiston,jossa nimisto tois-
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tuu vuodestatoiseenja on voitu osittainkopioida aiempinawosina laadituistaluetteloista.
Toisen osan muodostaasakkoluetteloistakeriitty aineisto,jonka nimimerkinndtovat ainutkertaisiaja jolla on siten suurempitodistusarvo. Molemmissaosissa nimet on jiirjestetty
hallintopitiijittaiirL paikannimet, henkilonnimet
ja lisiinimet omiksi ryhmikseen.Eri vuosilta
olevat,samaapaikkaatai samaahenkilOiikoskevat merkinndt on pyritty kirjoittamaansamalle lipulle- Sakkoluettelokokoelman
kylennimilippuihin on merkitty aina my0s sen henkilon nimi, jonka yhteydessiikylannimi on
asiakirjassamainittu. Selaamallakaikki kylannimie koskevat liput tutkija voi suhteellisen
vahalla vaivalla selvittaie sakkoluetteloiden
sistiltimdnhenkilonnimist6n.
Henkil6nnimiaineistot
Henkilcinnimitutkimuksen
tarpeisiin on hanpuhtaaksikittu SuomenSukututkimusseuran
kirjoit-tamien seurakuntien historiakirjojen
mikrokorttikopiot,jotka ulottuvat l600luvun
loppupuo-leltawoteen 1850, samoin ndiden
pohjalta tehdyn Interrntionsl genealogical
infuxin, ns. IGl-hakemistonSuomenosuuseli
Suomenliitineittiiisetetu- ja sukunimiluettelot.
Vanhaa aineistoaedustaavielii aakkosellinen
luettelo Pohjois-Karjalassa
wonna 1890 kayt6ssii olleista sukunimista.Siinti on joka nimestiimainittu pitajittaisetlukumiiiiriitiedot.
NykynimistoiiedustavatViestrirekisterikeskuksen laatimat suomalaistenetunimiluettelot
vuosilta l98l ja 1992. Suomalaistensukunimiluetteloitaon useilta vuosilta: Kansanel,ikelaitoksenluettelo vuodelta 1970, jossa
nimet on jiirj estettyaakkosellisesti,
frekvenssin
mukaisestija sananlopusta aakkostettuna,Viiluettelot vuosilta 1983,
estOrekisterikeskuksen
jfiestettyine mik1985ja 1990aakkosellisesti
j
rokorteilla a vuodeltaI 995 TRlP-tietokantana.
Arkistossaon niin ikiiiin Ruotsin aakkosellinen
sukunimiluettelovuodelta 1986. Luetteloissa
on nimien listiksi tiedot nimenkantajienlukumiiiiristii- mutta ei muutatietoa.
Varsinaisia henkilOnnimikokoelmiaNimiarkistossaon yhteens6noin 480 000 nimilippua.Etunimiii ja niiden muunnoksiaon keriitty yleisdlle suunnatuissakeruukilpailuissa
vuosina 1958ja 1972.Yarhempi aineistosii-

49

hen tehtyine viitteineen on jiirjestetty aakkoselliseksi kokoelmaksi,ioka kasittaa 102 000 nimilippua. Vuoden 1972 avoimessa yleis6kilpailussa kertynyttd aineistoa on arkistokuntoon
muokattuna 170 000 nimilippua ja koululaiskilpailussa tullutta kiisittelemiitcintd aineistoa
189 000 nimilippua. Tampereen seudulta etenkin koululaiset osallistuivat innokkaasti kilpakeruuseen: Tampereen kouluista kertyi liki 9
000 nimilippua ja Kangasaltakin noin 6 500
nimilippua. Kokoelmat ovat pyynnOstii tutkijoiden kaytettavisse.Vanhoj en puhuttelunimien
tuntemus auttaa usein etenkin suku- ja talonnimien alkuperin selvittelyssd. Aina ei viilttiimiittii tule mieleen, ettii esim. sukunimien
Hqnttu, Iivonainen, Jantunen, Junttila, Juppi ja
Juti kkolq taustalla on henkildnnimi Johannes,
josta kansankielessdtunnetaan toistasataa erilaista muunnosta.
Pitajittainen 20 000 nimilipun henkilonnimikokoelma sisiiltiiii ptiiiasiassa vuoden 1970
jiilkeen keriittyjii kollinimia: lempi- ja haukkumanimiii ja puhuttelunimiii. Vanhemmat k6llinimiliput on saatu arkistoon paikannimikokoelmien yhteydessir,ja ne on jatefiy paikannimikokoelmiin. Myos jo mainittuihin etunimikokoelmiin sisiiltyy runsaasti kollinimiii.
Pienempiii erikoiskokoelmia ovat mm. A. V.
Koskimiehen 5 800 nimilipun kokoelma etu- ja
sukunimiii ja vanhoista painetuista liihteistii
poimittu I 800 nimilipun kokoelma saamelaisia
henkilonnimiii.
Karttakokoelmat
Karttakokoelmissa on runsaat 36 000 karttalehtea. Kartat ovat valtaosin tiiltii vuosisadalta"
vanhoja hi storialli sia karttoj a Nimiarki stossaei
ole. Vuodesta 1996 liihtien arkistoon on koottu
myOs paikannimien levikkikarttojen kokoelmaa, joka kdsittii?i nyt 2 225 karttaa" karttaluonnosta tai -kopiota.
Suomestaja liihialueilta keriittyihin paikannimikokoelmiin liittyviii paikannusmerkintojii
sisiiltiiviii dokumentin luonteisia karttalehda ja
-piirroksia on 9 000. Karttoja on kayteuy nimikokoelmien liitteenii vuodesta 1934, ja aina on
pfttty kayftamaiAn mahdollisimman uutta ja
tarkkaa karttaa eli tavallisimmin uusinta peruskarttaa. Tiimii kartta-aineisto on jtirjestetty pitajittain.

--

Karttanimistdn tarkastuksen yhteydessii
kertyneiti, tarkastusmerkintojasisaltavid peruskarttojaja niiden kenttiivedoksiavuodesta
1959 alkaenon karttalehdennumeronmukaisessajtirjestyksessinoin 14 000 karttalehtei.
Karttasarjoihinkuuluu noin 12 000 karttalehtee
Suomest4 Inm. Hermelinin maakuntakartat
vuosilta 1798-99, vendldiset topografikartat
Etela-Suomestavuosilta 1870-1917, osittain
aukollisia sarjoja pitajankarttoja,taloudellisia
karttoja, topografisia karttoja" tiekarttoja ja
tiiydellinen peruskarttasarjavuoteen 1990.
Kartat ovat eri karftatyyppienlehtijaon mukaisessajiirjestyksessd.Suomenulkopuolelta arkistossaon mm. noin 500 karttalehteiikiisittiivii
Itii-Karjalankartastol940Juwn alusta.Satunnaisesti kertyneita karttoja Suomestaja ulkomailta on noin 400 karttalehteaja samanveran
karttoja sisiiltyy Nimiarkistossa siiilytettiiviiiin
Pertti Virtarannan arkiston karttakokoelmaan,
jonka kartoista suurin osa on entisenNeuvostoliiton alueelta.

koeLnissaon vain viihiin. Lehtileikekokoelmaa,
johon on koottu sanoma-ja aikakauslehdistii
poimittuja nimistriaiheisiaartikkeleita, on kartutettu vuodestal92l akaen Lehtileikkeistl
on aakkosellinenja aiheenmukainenkortisto ja
vuodesta1990 liihtien artikkeliviitteet on viety
TRlP-tietokantaan.
Arkistossaon tehtv viitekortistoa tutkimuksessakiisitellyistii nimista. Sitii kartutettiin valikoiden vuoteen1993 asti, mutta senjilkeen
hanke on ollut keskeytyksissd.Hakemistoaon
tarkoitus jatkaa konemuotoisena.Opinniiytetoisse kAsiteltyjennimien viitehakemistoaalettiin tehda atk-muotoonvtronna 1994ja se k?rsittiia tiitii nykyi 34 259 viitette. Hakemistot
eiviit ole kattaviaeli mitiidn sellaistatiedostoa
tai hakemistoaei ole olemassa"misti aukottomasti ndkisi, onkojotain nimei tutkittu.
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Nimiarkiston palvelut

Nimiarkistoon avoinnaarkisinklo 8.00-16.00,
mutta arkistoa esitellii:in sopimuksenmukaan
Nimistdkirjasto
ryhmille iltaisinkin. Nimien tai kokoelmien
sistiltoii koskeviin tiedusteluihinvastataansekb
pu-helimitse ettii kirjeitse. Varsinaista tutkiNimiarkiston kirjasto on maanainoa onomastinen erikoiskirjasto.Tavoitteenaon hankkia muspalveluaei ole voitu jarjesu4 koska arkokoelmiin kaikki Suomessailmestynyt ja
kistossaon vain kaksi vakituista ty<)ntekijiin.
muuallakin ilmestynyt Suomennimi$oe kesitKokoelmat ovat piiAosinavohyllyissii,ja niistd
televii kirjallisuus sekii nimistOntutkimuksen on olemassapitajitteiset ja aineiston keriiSjiin
tai leheffSjanmukaiset kortistot sekii joitakin
teoriaa kiisittelevii tai metodologisestitai niaiheenmukaisia kortistoja. Konemuotoisten
mist0nhuollonkannaltakeskeinenkirjallisuus
hakemistojen keytostii on sovittava arkiston
ulkomailta. Kirjastoa ei ole pystytty karhrttapiiivystiijiin kanssa. Tutkijoiden kaytdssd on
maanjfiestelmiillisesti, joten tavoitteeseenei
kopiokone ja mikrokorttien lukulaite. Mitiiiin
ole aivan ylletty. Kirjaston kokoelmaton vdja
haisiekasikirjoituksia vanhoja eripainoksia aineistoja ei lainat4 mutta kokoelmistavoi
tilata kopioita hrtkimusta ja nimist0nsuunnitlukuun ottamattaluetteloitu Helsingin yliopisja
kirjastolaitoksen
llElKA-tietokantaan
telua varten.
ton
Nimiarkistossaon vuosittainnoin 900 kirkorkeakoulukirjastojen yhteiseen LINDAjattua tutkijakiiyntii! minka lisliksi tutkimustietokantaan.Kirjasto tiiydentiiii Nimiarkiston
keskuksenomat nimistOntutkijatja -huoltajat
aineistojaja on tutkijoiden kaytettavissbarkiskeyftavat arkistoa piiivittiiin. Viime vuosina
ton tiloissa.
Nimiarkisto on esitellyt aineistojaanmyOs
Kirjastossaon noin 8 000 nidett6.Kokoelniiyttelyin:vuonna1995Mmiarkistollaoli oma
miin on hankittuja saatulahjoituksinakielitieosastoTurun Sukumessuill
teellisiii liihinnii onomastisiateoksiaja kausi4 1997valmistettiin
julkaizuja seka paikallishistorioitaja muita
arkiston toimintaa ja kokoelmia seka Juvan
nimistria esittelevdniiyttely Juvankirjastoonja
historiateoksia,sanakirjoja,kartastojaja haku1998 vastaavaUrjalan nimia ja Nimiarkiston
liki
400
teoksia.Kasikirjoituskokoelmissa
on
kokoelmia esittelevi nlyttely PentinkulmannimistOntutkimuksenalalta tehtya laudatur- tai
piiiville, Urjalan Laukeelan kirjastoon. Tiinli.
lisensiaatintydtii vanhin vuodelta 1906. Varsikirjaston koon
naista sukututkimuskirjallisuutta
wonna Kotimaistenkielten tutkimuskeskus
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yhtenii Euroopan rakennusperintOpdivien jiirjestrijlinii ja osallistuu teemawoden tapahtumiin eri tavoin. Suomessapiiivien teemana on
paikannimet.
Lisiitietoa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen muista arkistoista ja ajankohtaisista
asioista saa tutkimuskeskuksen kotisivuilta
Internetistd, osoitteesta vrylw.domlang.fi .
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