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Tekstiviin eiden ia kiriaffisuuslu ett elon
laatimisesta
Monen sukututkijan tyo vaikeutuu siinii vaiheessa, kun tekeilla olevaan sukukirjaan tai
artikkeliin pitaa laatia liihteenii kaltettyjen
kirjojen luettelo. Tietoa on haalittu kokoon
pitkan ajan kuluessaeri julkaisuista, mutta tutkimusinnossa on unohdettu kirjoittaa muistiin
teoksen nimi ja kirjoittaja. Jiilkeenptiin on hyvin tydliistii selvittaa, misti jokin yksittainen
kopiokoneella otettu sivu tai muistikirjaan jiiljennetty virke on otettu. Voi ktiydii niinkin, ettii vuosien kuluessa on kokonaan unohtunut
se, etta jokin osa omaa sukututkimusta ei perustukaan itse tehtyyn tutkimukseen, vaan on
lainattujonkun toisentyosta.
Sukututkimus on yksi historiantutkimuksen alalajeista.Vaikka ei olisikaan historiantutkimuksen ammattilainen, pitaa silti noudattaa hyviin tieteellisen tycin periaatteita. Eras
ntiistii periaatteista on se, ettei mitaan toisten
tutkimuksista lainattua tietoa saa esittaa omanaan. Lainata saa, mutta on aina selviisti ilmaistava, mistii ajatus, tieto tai suorasanainen
sitaatti on periiisin.

Miksiliihteeton mainittava?
Hyvti tutkija merkitseeainakaikki kaftamansii liihteetniikyviin, olivatpane kirjoja tai dokumentteja.Johdonmukaiset
viittauksetliihdeteoksiinja asiakirjoihinovat tieteellisentutkimuksen perusvaatimuksia.
Huolellisesti tehtyinii ne lisiiiiviittutkimuksenarvoaja tutkijan
luotettavuutta.
Liihteeton merkittavamuistiinaina,vaikka
ei milloinkaanaikoisijulkaistatutkimustansa.
Pienimmissiikin,
vain liihiomaisillejaetuissa
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sukuselvityksissii on mainittava liihteet, joihin
tutkimus perustuu. My0s Internetissii julkaistavissa tutkimuksi ssa on liihteet kerrottava.
Lfideviitteistii on hyOtyii itsellekin, kun
muutaman kuukauden tai vuoden tutkimustauon jiilkeen palaa jatkamaan keskenerdisen
sukuhaaran selvittelyii. Muutamassa hetkessti
saaselville, mitii asiakirjojaja millaista kirjallisuutta on siihen mennessiitullut kaytya lApi.
Ltihteiden tarkan merkinnan tarkoituksena
on ohjata muut tutkijat alkuperiiismateriaalin
kimppuun. Niista he voivat itse varmistua,ettii tutkimuksessaesitetyt piiiitelmiit ovat oikeita - tai vilariit. Kun lahde on merkitty, voi itsekin samalla tavoin toisten tutkimuksista tarkistaa, onko kirjoittaja ymmiirtiinyt asian oikein ja mita liihdeteoksessaoikeastaan sanotaankaan.
Lahdeluettelosta voi lukija arvioida tutkimuksen yleistii tasoa - kaikki ltihteethiin eiviit
ole yhta luotettavia. Varsinkin Internet-liihteisiin on syytii suhtautua varauksellisesti. Internetissii julkaisukynnys on hyvin matala eikti
kukaan valvo sinne vietyjen tietojen totuudellisuutta.
Hyvien tutkimusten ltihde- ja kirjallisuusviitteet voivat ohjata muut tutkijat uusien 16hdesarjojen pariin, mika puolestaan edistiili
yleisesti koko sukututkimusharrastuksentason
kohoamista.
Kirjoittajalla on ikuisesti oikeus oman
tekstinsii sisiiltdon. Kukaan ei saa esittiiii
omissa nimi ssiiiin toisten tutkimusta, kirj oitusta tai osaa niistti, ei edes silloin, kun kyseessii
on hyvin vanha teos. Kirjoittajan oikeutta ei
pidii sekoittaa tekijiinoikeuteen, joka liittyy
teoksen myymiseen ja siita tekijalle tulevaan

korvaukseen.Tekijiinoikeudetvanhenevattekijdnoikeuslaissamiiiirdtyn apn kuluttua.
Teksti pysyy kuitenkin aina kirjoittajansanimissii. Aleksis Kiven ieokset siiilyviit hiinen
kirjoittaminaan,vaikka niidentekijiinoikeudet
ovatjo aikaasittenvanhentuneet.
Sukutut$oiden piirissii liikkuu usein mojoisneenkertaankopioitujasukututkimuksia,
ta ei kdy ilmi tekijin nimeil. Tiillaisilla anonyymeillii tutkimuksillaon kuitenkin tekijansii, ja myOsniiden kirjoittajan oikeuksia on
kunnioitettava. Nimettomiiikiitin tutkimuksia
ei saaesittiiiiomissanimissiiin.

(Uniform ResourceName).Tdmlitunnusvastaa kirjojenISBN-tunnusta.Kun verkkojulkaisulla on {lRN-tunnus,ei sensisiiltoiieniiiivoi
muuttaaja tiedonhakuohjelmatloytavat sen
aina,vaikka sen www-osoiteolisikin vaihtunut.
L?ihdekirjoistavoi lainata ainoastaankirjoittajan omia ajatuksiaja tutkimustuloksia.
Joskirjoittajaon lainannutjonkun toisenteosta, jota itsekin haluaisilainata,pitaa etsiatzima
alkuperiiisteos.
Kaikessatutkimuksessa
on pyrifiava kavttamaan
alkuperiiisaineistoa.

Mitenpaljonvoi lainata?

Mitdsaalainata?
Kaikista julkaistuista (painetuista)teoksista
saalainatatietoja pyytiimaltitlupaa kirjoittajalta. Myos ns. julkaisemattomistateoksista
(kuten yliopistojenpro gradu -tutkimuksista)
saa lainata tietoa. Jokaisenlainatun tiedon
kohdalleon kuitenkin aina merkittdvalahdeviite.
Julkaisemattomien
teostensuhteenon oltava varovainen.Kaikkia kiisiin kulkeutuneita
monistenippuja tai sukututkimusohjelmista
printattujaraporttejaei ehkiiolekaantarkoitettu yleiseenkAyttoon.Jos tiillainen tutkimus
loytyy jostakin yleisesttitai sukututkimusseuran kirjastosta,niin se on tarkoitettujulkiseksi; muussatapauksessa
sitAon varmintapitiiii
yksityisenii.Yksityiseksitarkoitetustatekstistii ei saamitAanosaalainatailman tekijan lupaa.
Internetin sukututkimukset on tarkoitettu
julkisiksi ja niita voi periaatteessalainata.
Www-sivujen luonteentakiatiillaisiin elektronisiinjulkaisuihinon hankalaaviitata.Liihteenti voi klyfiAa,vain sellaistamateriaalia,joka
(periaatteessa)siiilyy ikuisesti muuttumattopysymana.Www-sivut eiv6tole luonteeltaan
via, vaan niiden tieto voi muuttuapiiivittiiln,
sita voi tulla lisiiii, vaihtua tai hiivitii kokonaan.Tallaiseenjatkuvastimuuttuvaanja eliiv66nmateriaaliinei voi viitata sillii tavoin,ettii 20 vuotta myrihemminsamaaasiaatutkiva
voisi l0ytiH samanliihteen.
Internetliihdettd voi kuitenkin huoletta
kAtrfttril, ios sille on annettu URN-tunnus
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Nyrkkisiiint0nii voi pitiiii sit4 ettei suora>sana
sanaltaalkuteosta noudattava sitaatti saisi olla
paria kolmea virkettii tai yhtA kappaletta pidempi. Tiillaiset sitaatit on osoitettava kllrfidmiill ii lainausmerkkejii.
Jos referoi alkuteosta omin sanoin ja lyhenttien, voi lainattu alue olla laajempikin.
Parhaassatapauksessavoi kokonaisen tutkimuksen sisiillon tiivistiiii muutamaan virkkeeseen.
Joka tapauksessaon l6hde ilmaistava, ottipa katkelman liihdeteoksestasuoranasitaattina
tai ajatuslainana.

Mitenlainatutkohdatmerkitaan?
Kirjastatai asiakirjastalainatunkatkelmanvalittomaan yhteyteen merkitaan lyhyesti ns.
tekstiviitteendldhdeteos.Tekstiviitteet ovat
hyvin suppeita.Artikkelin tai kirjan loppuun
kootaankirj allisuus- j a liihdeluetteloksi
kaikki
ne teoksetja asiakkjar,mihin on aiemmin
tekstissii viitattu. SiinA esitetaiinviitetiedot
laajemmintietyn ktiytdnndnmukaan.
Eri tieteenaloilla on noudatettuerilaisia
viittaustapoj
a. Seuraavassa
esitettytekstiviitekafiinto on vuosienkuluessavakiintunuthumanististen alojen tutkimuksessa.Kirjallisuusluettelonlaadinnastaon puolestaantehty
kansainviilinen standardi (Kirjallisuusviitteiden laatimisesta,nro SFS5342),jota kaikkien
kirjoittajienolisi hyvii noudattaa.

sulkumerkkien
sisdlld
Tekstiviitteet
tai alaviitteend

stiksi hevonen ja lehmli. Lehmiist?i saatiin maitoa,
mitii pula-aikaanjaettiin myds muille Lokomon talossaasuville.(Maasilta1997: 25.)

Tekstissii liihdekirj aan viitataan vain lyhyesti.
Viitteet voidaan esittaa kahdella tavalla, joko
keskella tekstiii sulkumerkkien sisiillti tu alaviitteenti. On makuasia, kumpaa kaytantoa alkaa noudattaa. Kummassakin systeemisstion
etunsaja haittansa. Valitussa kaytannOssaon
kuitenkin pysyttiivii koko artikkelin tai kirjan
ajan.

Jos tekstiii lainataan sana sanalta, kiiytetdiin
lainausmerkkej ii. Myds t?illai sessa tapauksessa
kerrotaan kenen teoksesta ia miltii sivulta lainaus on periiisin.
Sjiiblomin mammaja pappa pitivlit mm. lehmiiii ja
hevosta."Sjdblomin lehm,in ansiostamaitoa saatiin
Lokomon talossa elintarvikepulan aikaankin. Hevosta taas ei pidettu tydhevosena, vtum nvlmrna
valjasti sen kiesien eteenja joslrus jop ratsasti sil1!i", kerrotaan Mari Maasillan toimittamassali,qiassa (1997:25\.

Sulkumerkkisysteeminetuja ja haittoja:
- niikee heti, kenen tutkimukseen viitataan
- voi olla aluksi raskastalukea
- alaviitteet siiiistyviit varsinaisten lisiihuomautusten merkintiiii varten

Huolellisuus tekstiviitteiden tekemisessd ei
ole saivartelua. Systeemi on selkei ja yksinkertainen, kun sen on ymmiirtiinyt. Tiirkeintti
on se, ettii lukija ymmtirtaid,mika on kirjoittajan omaa ajatustatai tietoa ja mikii on toiselta
lainattua.

Alaviitesysteemin etuja ja haittoja:
- teksti on liihdeviitteisiin tottumattomalle
kevyempti?i luettavaa
- tekstinktisittelyohjelmien
automaattiset
alaviitteet voivat aiheuttaa ongelmia julkaisuja taitettaessa

KirjalIisuusviiteluettelo
julkaisun
loppuun

Kun tekstissa lainataan tietoa jonkun toisen
julkaisusta, merkitiian sulkeissa tai alaviitteenii lainatustateoksestakolme tietoa: kirjoittajan sukunimi, teoksen painovuosi ja sivu,
jolla siteerattu asia mainitaan, esimerkiksi
(Harjunmaa 1992: 3) tai (Ryto 1999: 81*85).
Tlimii tekstiviite tulee valittomasti lainatun
kohdan yhteyteen.
Jos lahdeteosta lainataan vain yhdessd
virkkeessd, tulee tekstiviite sulkumerkkien sislille samanvirkkeen sisii6n. Seuraavassatekstikatkelmassa vain jiilkimmiiisessii virkkeessti
on lainattu liihdeteosta:

Artikkelin tai kirjan loppuunkootaankirjallisuusluetteloksikaikki ne teokset,joihin on
aiemmintekstisstiviitattu. Timii luettelojiirjestetiiiin aakkosjarjestykseen
yleensii kirjan
tekijiin sukunimenmukaan.Jos kirjan tekijaa
nimenstimuei tiedetii,niin teosaakkostetaan
kaan.

pakolliset
Kirjallisuusviitteen
tiedot

Samallatavoin kuin Sjriblominmafirmaja pappa
eliviit solussa,olivat perheenkotieltiimetkinsopuija Mauri-kissastiivdt samaltakusia. Jasse-koira
pilta Maasilta L997:25).
Jos lainattu katkelma on useamman virkkeen
mittainen, tulee tekstiviite sulkeissa omaksi
lauseekseer4joka paattyy pisteeseen.
Olgaja Kalle SjdblomasuivatLokomontalossa.
Sjdblominmanunaoli eliiinrakasihmineqjolla oli
Viinikassaasuessa
Jasse-koiran
ia Mauri-kissanli-
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Kirjallisuusviitteessii
on pakollisenamainittava tdssdjtirjestyksessiitekijii, julkaisuaika,
julkaisun nimi, painos, kustannuspaikka,
kustantajaja ISBN-numero.
Kirj allisuusviitteentiedot otetaanensisijaisestikirjan nimiolehdeltiieli julkaisun alussa
olevaltalehdelta,joka sisiilttiatiiydellisimm?it
tiedotjulkaisusta.Josnimiolehtipuuttuu,otetaantiedotjostakinmuualtakirjasta.
jossa
Kaikki tiedot otetaansiin6muodossa,
julkaisussa,
kirjoitusvirheineenne esiintyviit
kin. Mitiiiin omia tulkintoja tai lyhentelyjaei

tule tehdii. mutta mahdolliset virheiden korjaukset tai tismennykset voi lis6tii hakasulkeisiin. Esimerkiksi kirjoittajan nimen perd"0n
voidaan lisiitii sulkeissatieto hdnen tunnetummasta nimivariantistaan tai nimimerkin oikeasta nimesta. Judln, Jacob [Jaakla JuteiniJ
tar Korppi, Kristian [Milco WaltariJ.
Se, ettii kirjan viitetiedot otetaan suoraan
siinii muodossa mite ne kirjan nimiOlehdellii
ovat, johtaa toisinaan standardin niikrikulmasta eptijohdonmukaisuuteen.Vanhoissa kirj oi ssa voi teoksen nimeen sisaltyii kirjoittajan tai
kustantajan nimi. Esimerkiksi ensimmiisen
suomenkielisen kirja4
Mikael Agricolan
teoksen Abckiria, kustantajatiedot otetaan sellaisenaan suoraan kirjasta: Tulkittu Suomen
Turus mutta paynettu Stocholmisa Amund
Lauritzen poijalda Herran syndimen wodesta:
MDLIX.
Tekijfln nimi
Kirjallisuusviitteessii tekijiin nimi mainitaan
jfiestyksessd sukunimi, etunimi. Jos kirjalla
on useita tekijoita, merkitaan viitteeseen jokainen tai vain ensimmiinen tekijii, jolloin
muiden asemestamerkitaan esimerkiksi er a/.
(oka on lyhenne latinankielisistii sanoista el
a/li suomeksi 'ja muut'). Kokoomateoksen
toimittaja tai toimittajat mainitaan samalla tavoin kuin tekijat, paitsi ettii nimen tai nimien
jtilkeen lisiittitin (toim.)
Julkaisuaika
Julkaisuaika voidaan merkita yhteen kustannustietojen kanssa: kustannuspaikka: kustqntaja, wosi. Julkaisuaika voidaan merkita
myds heti tekijan nimen jiilkeen'. Virtqnen,
Leea 1994.
Uusintapainetuista kirjoista mainitaan ainoastaan painovuosi. Ensimmiiistii julkaisuaikaa ei mainita. Tarvittaessa se voidaan lisitii
hakasulkeisiin: Erasmus Rotterdamilainen

Julkaisun nimi
Julkaisunnimi merkitaiiinsiin6 muodossakuin
se esiintyy kirjan nimiOsivulla(nimeii ei siis
oteta kirjan kannesta!).Alaotsikko erotetaan
piiiiotsikostakaksoispisteelltiminkii jiilkeinen
osa nimedkirjoitetaanpienellaalkukirjaimella, esimerkiksiAmor,genus&familia: kertomuksiq lransanperinteestritu Punatukkaiset
ovat inlohimoisia: arj en uskomukset.
Painos
Ensimmiiistiipainostaei yleensiimerkit6,mutta kaikl<imuuton mainittava.Painostiedot
esitetiidn siin6 muodossakuin ne kirjassaovat,
esimerkiksi:
2.p.tuNcikOisp.tu 3., uudislettu
painos.
Kustannuspaikkaj a kustantaja
Kustantajatiedot
mainitaanmuodossakustanrruspaikka: kustantaja.
Kustannuspaikka
tarkoittaakustantajan
kotipaikkakuntaa,ei siis sita paikkakuntaa,
missii kirja on painettu.Monet kustantajatkAfltaviit suurtenkirjapainojenpalveluja,muttatiitii
varsinaisenpainotyOntekijaa ei kirjallisuusviitetiedoissamainita.
Vaikka siis SuomalaisenKirjallisuuden
Seurankustantamankirjan Pohjoismaidenkuvctusv. 1626 painotyonon tehnyt mikkeliltiinen Liinsi-SavoOy, niin teoksenjulkaisijatietoihin merkitaan silti pelkastiianHelsinlci:
SuomqlqisenKirjalliwuden Seurq. Jos kirjan
kustantajanaon kunta, merkitaankustannuspaikka siitti huolimatta,etti se kay ilmi kustantajannimest6:Artj cirvi: Artj drvenkunta.
Tunnetuista,laajalevikkisistdsanoma-ja
aikakauslehdistii
ei yleensiimainita kustantaj aaj a kustannuspaikkaa.
Standardinumero
- kirjoilla
Josjulkaisulla on standardinumero
ISBN (InternationalStandardBook Number)
ja kausijulkaisuillaISSN (InternationalStandard SerialNumber) - mainitaanse viitetiedoissa kirjaintunnuksineensiinii muodossa
kuin seteoksessa
on.
Suomessastandardinumerosysteemi
otettiin kiiyttoon vasta vuonna 1972,joten sitii
julkaisuissaei ole tiitii tunnusta.
vanhemmissa
Vuonna 1972tai senjtilkeen tehdyissiijulkai-

Ie6r[]ssq|.
Moniosaisesta teoksestamainitaan vain alku- ja loppuvuosi. Jos osien lukumdiirii ei vie16 ole tiiynnii, merkitdan alkuvuosi ja ajatusviiva- esim. 1984-.
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suissatai vanhojen julkaisujen lisa- ja nakoispainoksissaon standardinumero.
Suomessaei yleensii ole ollut tapana merkitii kirj allisuusluetteloonISBN- ja ISSN-numeroita. Standardinumerotiedostaon kuitenkin suurta hyotyti silloin, kun lukija yrittaa
saada kasiinsti jonkin harvinaisen, pienipai
noksisenjulkaisun. Kaikki suomalaisetjulkaisut, joilla on standardinumero,l0ytyviit ainakin Helsingin yliopiston kirjastosta ja niistii
kirj astoista,j oilla on ns. vapaakappaleoikeus.
ISBN-numeroa ei pidti sekoittaa kirjan
kannessa mahdollisesti olevaan viivakooditunnukseen, EAN-numeroon. EAN-numeroa
ei milloinkaan mainita kirjallisuusluettelossa.
Kirjaston kirjoilla on usein kirjaston itsensd
antama identifiointinumero, joka loytyy kirjaston omasta viivakoodista. Myoskiiiin tiitii
numerosarjaa ei tule sekoittaa ISBN-numeroon eikii sita mainita kiriallisuusluettelossa.

Muutviitetiedot
ovat paEdellamainitutkirj allisuusviitetiedot
kollisia. Naiden listiksi kirjan viitteessdvoidaanmainita muut tekijiit (kutenkaantajittu
kuvittaja),sivumtiiiriija se,mihin sarjaanteos
kuuluu.Kirj allisuusviitteissa
on pyrittiivti yhdenmukaisuuteen.
Jos yhdestiikirjastakertoo
vuoksi kerniimii lisiitiedot,on yhteniiisyyden
rottavane muistakinjulkaisuista.
Muilla viitetiedoillaon samallatavoin kuin
pakollisillaviitetiedoillaomapaikkansakirjallisuusviitteessii.
Jiirjestyson seuraava:

sulkeisiin. Pelkkii sarjan nimi ei riitii, vaan
my6s numero on mainittava.
Huomautuksiin voi li siitii tiiydentiivii tietoja, kuten esimerkiksi mistii alkuperdinen julkaisu on saatavissa.Tiimii on erityisen tiirkea
tieto silloin, kun viitataan pienilevikkiseen
julkaisuun, vain ulkomailla saatavilla olevaan
teokseentai vaikkapa julkaisemattomaan kasikirjoitukseen.

Viittaaminen
artikkeliin
Kun viitataanartikkeliin,joka on ilmestynyt
joko lehdessa
tuleekirtai kokoomateoksessa,
jallisuusviitteestiihiemanedellisestiipoikkeava.
Artikkeli aakkostetaantekijdnsii nimen
mukaan.Artikkelin kirjoittajan ja artikkelin
nimenjiilkeen merkitaanjoko ajatusviivantai
sananJulkaixtssa;jdlkeentiedot siitti kirjasta
tai lehdestii,missii artikkeli on ilmestynyt.
Viitteenloppuunlaitetaansivut,joilla artikkeli esiintyy.
Kirja, jossa artikkeli on ollut, esitet,iiin
aakkostettuna
toimyoskirj allisuusluettelossa
mittajan nimen mukaan.Samateos esiintyy
kahdesti: koko
siis kirjallisuusluettelossa
teoksentoimittajansekiiartikkelinkirjoittajan
nimenmukaan.

Mistiiapua,jos kirjallisuuspuuttuu tietoja?
luettelosta

Tekijiin sukunimi, tekijiin etunimi j ulkaisuaika. Teoksen nimi: teoksen alaotsikko.
Muut tekij!it. Painos. Kustannuspaikka:
Kustantaja. Laajuus. (Sarjamerkintii).
Iluomautukset.Standardinumero.
LaajuudellatarkoitetaanyleensiiteoksensivuEsipuheet,jotka usein on numeroitu
maanaa.
latinalaisinnumeroin,mainitaanerikseen,esimerkiksiIX, 206 s. Moniosaisistateoksistailmoitetaanosienlukumiiiirii.
Josteoskuuluujohonkin sarjaan- esimerKirjallisuudenSeuranTiekiksi Suomalaisen
- merkitiiiin sarjatiedotkaaritolipas-sarjaan
'))

Kirjastojen aineistotietokantoihin on tallennettu kaikki kirj allisuusluettelossatarvittavat tiedol Puuttuvia ISBN-numeroita tai muita pikkutietoja voi hyvin tarkistaa niistii.
Kirjastojen henkilokunnalta kannattaa pyytaa apua silloin, kun kirjallisuusluettelon laadinnassatulee eteenerikoisempia ongelmia.
laatimiStandardin Kirjallisuusviitteiden
sesta (nro SFS 5342) voi tilata Suomen Standardisoimisliitosta.

itteistd
Esimerkkejdkirjallisuusvi
ErasmusRoterodamus[ErasmusRotterdamilainenl 196I [530, suomennosvuodelta
16701.CullainenKiria NuorucaistenTapain
Sijwollisudest.HelmerWinter SuomenTurussawonna 1961.
Fortelius- Walter 1999. Kaksituhattavuotta
yksisarvisia. - Tieteessiitapahtuu, nro 6,
1999,s.3542.ISSN0781-7916.
Friedell,Egon 1996.Uudenajan kulttuurihistoria. 8. p. Helsinki: WSOY. 3 osaa.ISBN
951-0-15776-7.

Helsinki: Suomenkotiseutuliitto-Suomalaisen
KirjallisuudenSeura.ISBN 951-717 -599-X.
Paasilinna,Erno (toim.) 1990. Matkoja vanmatkakuvauksia
hassaSuomessa:
Elias Lonnrotista Urho Kekkoseen. Helsinki: Otava.
ISBN951-l-10077-7.
Perinnetieteen
terminologia.I 984. Uudistettu
painos. Helsinki: Helsingin yliopiston Kanlaitos. (Helsinginyliopiston
sanrunoustieteen
Kansanrunoustieteen
laitoksen toimite 1).
ISBN951-45-3448-7.

Simonsuuri,Lauri (toim.) 1984.Kotiseudun
tarinoita.Kuvittanut Veikko Vionoja. Toinen
painos.Helsinki: Suomalaisen
Kirjallisuuden
ItkonerLT. I. 1990[1913].Koltan-Lapissa
ke-7
-3
-8.
ISBN
9
5
|
17
45
Seura.
viittalvellal9l3 . MatkojavanhassaSuomesAlbin 1982U8631.Suomalainen
Stjerncreutz,
sa: matkakuvauksiaElias L6nnrotista Urho
Meri-sanakirja,
kirjoittanut Albin StjernKekkoseen.Toim. Erno Paasilinna.Helsinki:
jaRitari. 2. p. Helsincreutz,Overstiluutnantti
Otava.S. 208-220.ISBN 95l-l-10077-7.
ki: SuomalaisenKirjallisuudenSeura.ISBN
Kankaanpdd,
Matti J. 1999.Sukututkimuksen 957-777-286-9.
- Genosnro 2,1999, s. 123-126.
maiiritelma.
Vasara,Raimo 1998.MouhijarveleisiavihitISSN0016-6898.
tyja 1839-1899.[Tampere:Raimo Vasara.]
Omakustannejulkaisu,
sAilytteillamm. TamMaasilta,Mari (toim.) 1997.Viinikka Nekapereen
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