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Tehdenvai teeftcien?
Muisti kantaauseintiettyjatapauksiasentakia,
eftaniihin liittyy jokin selkeatunne.Eriiiinaivojiiljen sainparikymmenta
!'uottasittensetiiniesi
tellessiivanhemmant),tt,irensahuvilaa.Setiini
na)'tti paikkojaja kertoi taustoja.Takanaeen ehdittyaainhiin selittiaivanmuinamiehiniijoutuneensatekemAAn
senitse,kun ei ollut lo),tan',t
tarpeeksihyvii?imuuraria.
"Min taiytytehla ifte," jos k,iytetaannyky,ian
muodikkaitamurresanoja
eli sanotaan
asikkalalaisittain.
Takkatoimija toimii hyvin,vaikkeiLeo Miikelaollutkaanammattimuurari.
Hanellaoli Duuja wosikymmenien
teknikon
koulutus
metailisepankokemus.Niinpiion ymmiinettava4
ettahan
saimydstiiletja laastinmieleisekseen
tulisijaksi,
vielapaaivanviimeisenpiidlle.Materiaalinvaihto tuntuimielenkiintoiselta
haasteelta.
Histodantutkimustaon verrattu rakentamiseen.Tunnetuimman
versionesiniTurunemeritusprofessori
Pentti VirrankoskijAahyvaisluennossaan.Jotta syntyy seinaa tai tyttiiren huvilan takkaa pitAAolla tiilia, laastiaja ammattitaltoa.
Kun rakennusaineetmuunnetaanhistoriaksi.
ensintarvitaanasiakirjojaja muita liihteita;ne
Mutta
ovatsiistiilia. Ilmanniitaei synnyseinaa.
tiilet eivAtkestii sellaisenaa4
kauniistikaan
ladottuin4 vaanne pitiiii sitoatoisiinsalaastilla.
Historiantutkimuksen
muurausainetta
ovatyleisja taustatiedot.
Vain niihin yhdistymalliiyksiftaisistii asiakirjatiedoista
tulee tutkimusta.Tarvikokonaistuntemusta
ennen
taan menneisyyden
kuin voidaanpuhuatutkimuksesta;muutenl ihdekokoelmatpysyvat vain liihdekokoelmina.
Historiankirjoitus
ei ole liihteidenjulkaisemista
vaan enerrrman,kokonaisuudenrakentamist4
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palapelinkokoaeletyneliimanja menneisyyden
mlsta.
Muttakasatiiliaja paljulaastiaeivatmuuraudu seiniiksiitsest6?in,
vaikkane molemmatolisiyat olemassa
ja vielapamuurarikinselsomassa
kauhakAdessiiAn.
Tarvitaanvielii kolmasosatekija eli ammattitaito.
Muurarinpitaatietiiii,miten
sein,itehdaiin.
ja yleensiimuussakin
Historiantutkimuksessa
tieteessatiista bidosta on tapanakaltt,iA hienoa
sanaametodi.Tamatutkimuson tehty talla ja
tallA metodilla.Samoistatiilisti ja laastistasaa
ja mita
erilaisiaseiniasenmukaanmita osataan
halutaan.
jokseenkin
Virrankoskikaytti metodi-sanaa
merkityksessa
kuin ammattitaito.
Tama
samassa
oli ymm,irrettav,iahiinenaikanaaqjolloin kaikki
historiantutkimusymmiirettiin rankelaisittain
menneisyyden
etsimiseksien an sich. Senjalkeeneli l9T0luvustaja varsinkinviihanmy6hemminhistoriaankin
levisi yhteiskurtatieteista
muoto,kasityssiit4 ettei
toisenlainen
metodinen
yksittiijnentutkimusole mitiiiin,jollei sesitoudu
tieteenteoriaan.
ja paraTdmd kausi diskurssialyseeneineen
digrnankonteksteineen
alkaakuitenkinolla menneentalvenlumia, silla tyhjnnsanaheliniin
aika
poentisessa
on ohi, muutenkinkuin itanaapurin
litiikassa.Historiaon tatanykyeottanuttaasitsiirrettya
selleenolla historia4ei menneisyyteen
mallintamista
kusosiologiaa
tai marxilaisuuden
luneisiinrr-rosisatoihin.
Pa.lataansukunrtkimukseen.Mitzi tekemista
tiililla, laastillaja muurarillaon sukututkimuksessa?Sopivatkovertauksettiinne?Sukututkimuson tosinnimensiimukaisesti
sukuElkhus
ja
yleisimmin
tavallisimmin
sillii ymmutta
!4,
nimitneldan
su\usla ia kaikkeinvleisimmin

- saatavientietojen
menomaanesivanhennnista
kokoarnista.Sukututkija haluaa tietea isovanja niiidenvanhemmat
jne.
hempansa
vanhemmat
Historianhrtkimuksen rakennusvertauksen
kannalta
kysymyksessa
on oikeastaan
vaintiilien
keriiiiminen.rakennustarvikkeiden
kokoaminen.
Toisaaltase ei ole mikaiiinvain, piiinvastoin.
Ei yksik,untakkavalmistuilman tiiliri, ja Virrankoskeakinvoidaan hieman muishrttaasiitzi,
etta metodinrajoittaminenpelkkiun tiilien ja
laastinyhdistiimiseen
liian kapea
on oikeastaan
ndkemys.Historiantutkijanammattitaitoonkuuluu myostaito hankkiatiilia, tietiia mistaniita
ja kykytuodanerakennuspaikalle.
saadaan
Jokaisensukututkijanja esi-isienselvitt?imistii
suunnittelevan
ensimnii.inenkysymys onkin:
mistatiedotloytyvat?Tavallisesti
tiissatarkoitetaanensinvainhenkil<iiden
nimiiija ruosiluk-uja
sekiikotipaikkoja,koskasekintuntuujo siniinsa
suureltahaasteelta.
En aio vastatatiihankysymykseen,
koskasiihenmenisiainakint,im,ikevAtkausi,
vaanpohtia
esitelmain
aihettatehdenvai teettAen.Kannattaako liihteiietsimaan
tiilia itse leipoaniita ei sen
sijaansaaeikamuutenkaan
valmistaa- vai paljoku
kata
toinen?
Vastzusriippuutilanteesta
eli omastaajastakylyistajataidoistaosatahiemanruotsi4maltisopiskellavanhanruotsin
ta ja kiirsivallisyydestii
ja kiisialantaito- mihinmeneenoinwosi mikiili
- ja henkiaikoohallitaasiakirjatkohtalaisesti
sestiikypsyydesta.Jokainensukututkija, aivan
jokainenjonka tunnen,tekeealussa
toistaiseksi
virheit4enemmiin
tai vahemman,
vaikkak-uinka
yrittiiisi parhaansa.
Vaatii aika lailla henkistakanttiatunnustaaaijoskusmydstoisille,ettii silloin
nakinitselleen,
uranalkuaikoina
tuli valituksisemelkernvaaner
ihanoikeaMaria Heikintytiir,jonka syntymitaika
samajamuutenkinna),ttitiism,iaoli suunnilleen
viin.Kun ei vielaole taitoaeikaalussamukaoikein aikaakaan
tarkistaahistoriakirjojen
tietoja
rippikirjasta"nykya,ininternetinkaudellaviela
vdhemmiinkuin ennerLvirheitii tuleevaistiimatta
parinkolmensukupolven
kohdalla.
Entii jos etsityttti tiilet asiantuntijalla?Taima
on luonnollisestimahdollist4 mutta ongelmana
on rah4 sopivanhenkilo loltaminenja valitetluottamuspula.
tavanuseinkaytiinnossa
Jolleiole
itsevht,trnoerillahistoriantutkimuksesta
tai su-

kututkimuksestAon tavattomanvaikeaaarvioida
tyonviemiiaika.Kaikkeinyleisinharhaluulo
on
jostain,nokuvitellatieto.jenolevanotettavissa
peastijavauhdilla.
kunhan
vainosaa.
En muistaainakaan
suoraltakadelt,ikuulleeni
kertaakaankenenkaiinsanovanteetetynsukututkimuksen,siistietojenkoonnir\tulleenhalvalla.
Saattaa
oll4 ettajoku on jossainollut tyytyvliinen hintaan,muttapaljonyleisempiia
on ihmetella,mitentyo maksoiniin paljon.Samatihmisetovat kylle valmiitamaksamaan
vaikkapalakimiehillemelkeinmitatahans4kaltannossa
vahintiiAn500mk tunti ynnaarvonlisavero,
mitase
nyt sittenlieneekd?in
euroissa.
Toinenyleinenharhaluuloon oletta4 ettaammanitutkijaelsiitiedotjostainmuustaaineistosta
k-uinhanastaja.
Niiinhanei tietenkiiiinole,silloin
k-unpuhutaanpelkastatiilien kokoamisurakasta.
Kenellatahansaon samatkirkollisetasiakirjat,
jne. Ammattitutkija
henkikirjat
kay aineistoa
lapi
ja nopeammin
tietysti paljon luotettavammin
kuin harrastaja.
Tyo kuitenkinmaksaaja vie aika4 vaistiimatta. Eivatkatiedotvalttiimafia
silti koskaanldydy,
mikiiiinei ole varkoskahistoriantutkimuksessa
maa.Tilaajienon vaikeaymmartigsellaist4efia
joku on todella kayftiinyt padkymmentatuntia
jotain asia4joka ei L-uitenkaan
hakeakseen
selvia eikApaljastu.
Suk-ututkimuksen
tilaaminenrinnastuumonien mielessiitavaranostamiseen.
Kun maksetaan tietty hint4 ol€tetaar saatavanmita halun6inei ole, silla menneisyys
taan.Valitettavasti
kaupan.
ei ole suoraan
Tieteellisen
kirjoittajatkayftaviit
tutkimuksen
yleisestitutkimusapulaisia
tiilten kokoamiseen,
eivattietenkaan
kaikki eivlitkiikaikissatoiss,iiin.
Apulaisetovatuseimmiten
opiskelijoit4ja urakkaa helpottaase, ettii tilaaja tietaatarkkaanmita
ja miH pitaisi l6y1iiii. Palkkatasosta
haetaan
kayyleensaSuomenAkatemian
normeja
tetatan
Tallainentyon teettiiminensujuutavallisesti
ja erittliinh1.vin.Parhaimmillaan
ongelmitta
siija mestarisuhde;
nuoretpinii syntyyoppipoikaja piiiisevatsita
tavattyota ammattikoulutuksena
Hykauttaedelleen
kiinni omiintutkimuksiinsa.
viii apulaisia
saaedullisesti.
Joskussyntyyongelmia.JosavaatteEino Juminun
tikkalanTampereen
historian,huomaatte
tehneenosanapulaisen
urakoista.Tyrini loppui
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L:uitenkinhelsinkilaisylteen,sillii kaupungin tavan kuvan kaikestamenneisyydesui
hamasta
mielestiiki{oittajan piti ka},triupaikallistatyiiarkeologian
alustanykyajanuusavuttomiin.
volmaa.
Historia poikkeaamuista tieteistaverbaaliEntamika on sukututkimuksen
laasti,jos ihsuudellaan.
Kolmasseinanpystyttaimiseksi
vaamisistAsin,ins,lsaatavat
henkilotiedot
ovattiilia?
dittu asia oli Vinankosken pera,inkuuluttama
Siistiedottoisiinsayhdistiivahistorianyleistieta- merodi,siistaitosaadaaikaankiisikirjoitus
mys?
Oikeastaan
tah:inliinyy kaksi asiaa"se ena
Laastillaei ole valttaimatta
sukututkimuksessa tutkija hahmottaa
ensinkokonaisuuden
omassa
samaamerkitysta kuin muussa historiantutki- piiiikopassaar;
oivaltaamiten"nainseon" ja toimuksessasilla pelkkatiilien osuuson tielysti seksikirjoittaatiiman lukijoilleen Historiantutkija ei kokoatietojaankirjaksisaksillaja liimalla
paljonsuurempi.
Laastiavaaditaan
kuitenkinheti
ja tietaiiesivan- ei edessurffaamalla
ja skannaamallavaanmylsilloin,kun halutaanymmart,iai
hempientai muidentutkittujenyhteiskunnallinen lyttiiiifaktojaaivoissaan
muokatakseen
niistiitieasema,keitAhe olivat venathrinamuihin ihmiteellistiihistoriankirjoitusta.
Kirjoitusprosessi
on
siin,ja rakentaa
heilleelamakertaa.
Mitii tarkoit- kysymysten
tekemistiija niihin vastaamista
seka
taavaikkapanykyajallevierasammattinimike?
tulostenesittiimista
mahdollisimman
hyvin.
Muutamaviikko sittensainkirjeen.Eriis suPentti Vinankoskiesiniiiiitse hyviin mallin
Lututkijakysyi,mitii tarkoittaasiltavouti.HAnei
metodistauudessa
onnistuneesta
Suomenhistojotenhain riassaan.
ollut lolranlt selvaavastausta
mistrian,
Lukekaa!Kirja on hyvilesimerkkisiit4
otti kaksikirjekuorta,joistatoisessahanpostitti mitenhyvaantutkimukseen
kuuluvatyhtahyvin
jominullekysymyksensaja
kuin huumorikin,
toisessa
hanolettisaa- tilastot,pienoiseliimiikenat
vansaselkeanvastauksen.Maksustatai hinnasta pa vitsit, sekatietysti sujuvanormaaliteksti.Hyhanei puhunutmit,ian.
kokonaisuus
va tutkimuson sekayhtenainen
etta
laadittu,muutenkinkuin asiasiSiltavouti? Osaisin vastata kysymykseen, monipuolisesti
muttaminultaolisi kestan',tpuoli paiveekirjoir
salloltaan.
taa vastaust4enkaole sittenkainvarmakysyjiin
UudenSuomenhistorianainoahuonopuoli
kasillaan,
Niinpa vastasinvain lyhyesti: on paino,silla sitaei jaksakannetella
tyytyvaisyydesta.
paikallishistoria.
HalvinlieneeomaNaskun lojuusohvallaselallii:in.
ostakaa
Tehdenvai teettaen?
Setekeekukaosa4oli
tolani,joka maksoitietii.iikseni
vain 100mk kappale,ja ainakinse on perusteellisin.
Historiaan kysymyksessiisitten setiini tai Turun yliopiston
ja se
Muut teettavat,
varsinkinne
kuuluukolme osaa-ranhin arkeologiasta
emeritusprofessori.
jatkuu 1960Juwlle.Talonhaltijaluettelo
joilla on varaa.
on erillinen.
Kiiltannossa historioidenteeniiminenei ole
On tietystikiitetuiviialahteiietsimaanmyds kiinni pelkastiirahastavaanmonestamuustakin
Mitii urakkaankuuluu,mistaloytiiatekilaasti4 silla vastakokonaishistorian
taju antaa asiasta.
mittakaavan.Kymmenenpolveaesivanhempia jain,mitii maksa4koskavoi odottaatuloksiaja
mi$a oikeastaan
on kysymys?
on vain kymmenenpolvea esivanhempi4jos
Sukututkimustente€ttiiminenselyAllArahalla
heista on tehty pelkka luettelo tai jonkinlainen
juurikuvio,nimineenja ruosilukuineen.
Tietysti on jokseenkinuusi ilmio, ei tietystiaivankokoja selvastiyleistymiissiivarsinjo siitiikin selviaauseimmitenihan mukavia naisuudessaa4
kio sukuseurojen
mydui. Tiilla hetkellii Suomesasioitakutenolivatkopitkaikiiisiaja missapain
satehd,iankaikkia muitakintilaushistorioitasilasulvat.
ja kaikki muuttiedot? la menneisyydella
liion kysyntaiitaloyhtioista
Mi$a etsii?Siltavoudit
muotitiede;
en
lahde
Yksittai$enpaikallishistorioiden
ohellakannat- keyrityksiin.Historia on
ja toisenarybmatiissa veuimiiiin yhteyksia tuotemerkkeihintai
taa muistaamaakuntahistoriat
historian brandeihin.
nii historianyleisesitykset.
Suomalaisen
Erastilaushistorioiden
alalaji vakiintuiSuoilmestyi muutauusimpanakokonaisesityksena
ma viikko sittenPentti VinankoskenSuomen messajo noin 70 wotta sitteneli paikallishistoilmiti, kuntienja
historiaI ja tr. Suosittelen
lampimastikaikkien riat. Ne ovattaiysinsuornalainen
kaupunkienomattieteellisettutkimukset.Kirjoja
luettavaksisilla siitasaakatsukututkiioidenkin
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laaditaanedelleenja niitA ilmestyy toistakyrnar! ja tekijat ovat tuskastuneet
painoarkinja
mentawodessa.
kuukaudenpalkanliikaan sito\uuteensekaositUseimmillapaikallishistorioiden
kirjoittajilla tain myiis kirjojen tliydellisyysvaatimuksiin.
on normaalikaavaa
mukainensopimus.Tiistii voi
Kunnollinen paikallishistoriaon kattanutkaiken
soyeltuvinosin ottaa oppia muihinkin tilaustoimenneisyyden
asutuksesta
kirkollisiinoloihin.
hin,vaikkasopimusmallia
ja 'Joollaanparhaillaan
uuMonien luosien ahkeranmiettimisen
-pohdintojen
jiilkeen on ryhslmassa.
tain tarttis tehda"
Kunnantai kaupunginhistoriaasuunniteltaes- dytty uudistuksiin.Paikallishistoriallinen
Toisa on tavallisestiensin mietitty kidan laajuutta" misto on laajentunutTilaushistoriakeskukseksi.
halutaanko
500 vai 700 sivu4 yksi- vai kaksi- Kuten nimestakiiy i1mi,TihKen tarkoituksena
osainenki.ja. T,imaon ollut ralkaisevantiirkeaiii
on kattaakaikki tilaushistoriat,ei vain paikallikoska kirjoittajan palkka on riippunut suoraan sestirajoitetutaiheet.Mukaanon kaavailtumytis
tekstin miiiirasta.Kirjoittajalle on maksettupaisukututkimuksia.
noarkiltaeli 16siwlta kuukauden
palkka.
Uusi sopimusmalli
on melkeinvalmiin4 vain
juristinhlyaksymistavailla.Seon tahallaanpalTilaushistorioitalaadittaessaon liihdetty siis
jon aikaisempaa
siit4 ettapiitevahistoriantutkijaetsii lahteet,tutlyhyempi,
sillavarsinaisen
sopija
kii kirjoittaakuukaudessa
16 silua Aikaisem- muksenrinnalla kulkeetydsuunnitelma.
Tiim?i
min siwlla oli 2500latomislydnti4nykyiiiinaipaperi on viela osittain kesLusteltavan4silla
noastaan
2000.
urakkaajohtaa turkulainenja mukanaon kolme
Kirjoittajan pit,ia olla piitevatutkij4 ja hanen hiimalaista.Kun kerrantehdii?ir\niin tehdaiansitpalkkansamdtuafiyr aikaisemminlehtorin palktenkunnolla!
kojen mukaaq myohemminkunnan C-palkkaAikaisempaanverrattunauudet menettel),tataulukoinain.
Kirloittajanpalkl.anouseeoppiar- vat poikkeavatenlisestA
ennenkaikkeasiinii,etvon ja kokemuksen
mukaan.Tasojaon kaksi. tei palkkaa sidota enaiApainoarkkeihin.Toki
Aivansummittain
laskienyksi silu kasikidoitus- edelleensovitaantutkimuksenlaajuus.muna
ta maksaa
teettajiille
noin 180euro4jos kirjoitta- konausta ei mai?iritella16 sirun mukaan.Vaan
ja on viiitelllt tohtori ja muutamankympin viimiten?
hemmiin,mikiili kirjoitiaja on vastamaisteri.
Tarkoituksenaon paiastiikohtuulliseenurakTutkijan palkka ei ole ollut ainoa teettajain kaanja hinnoitteluun
ottamallahuomioonkunkustaruus,koska sen lisiiksi on varattu rahaa kin tyonerikoislaatu.
Vanhempia
ruosisatoja
tutja kopioihin Enmatkoihin,tutkimusapulaiselle
kii nopeamminkuin 1900-lulu4 ainakin Lun
nenkuin kirja on saatukirjaksi, on tarvittu luonvertaaluettavienasiakirjojenmetdmaiiriii a.rkisnollisestimydsk:uvitusta.
tojenhyllyissa,muttatoisaaltaRuotsinvallanaiMyris kiisikirjoituksentarkastaminenon makka edellyftaavanhankiisialanja ruotsintaito4
ja
joten
sanut.Palkkioon laskutettuliuskojenmukaarq
ei sit6sovi sinAnsA
fietenkiiiinvahatella.
summastaon mennlt osa tarkastajalle,osa PaiIhanteenaja tavoitteenaon suunnitellahistokallishistorialliselle
Toimistolle.Jotta paikallis- riahankkeelle
todellinenja realistinenkestoaika.
historiatovat luotettavaaja tasokastaperustutki- Kunhanensinon mietitty, mita halutaartutkia ja
mustq tekija on sitoutunutsopimuksessaan
luorajathr aihe - ynna fietysti teettajaon laskenut
\utlamaan tekstinsatarkastajalle.Tarkastuksen varojaan- sekaplusty yksimielisylteentoivottajAkeentekijaon viimeistelll'ttekstinsii,
joka on
vasta lopputuloksest4 mietitiiAn miten kauan
sittenpainettu.E*iAt kirjat on tarkastettukaksiurakkavaatii.Tutkimus-ja kirjoitusaika
voidaan
kin kertaa.
kaliinndssa myiis jaksotellaja paloittaapieniin
Mime vuosina niimii Paikallishistoriallisen osiin, ei vaht,imAfiiiedellytLiii yhtiimittaistakoToimiston sopimusmallitja suosituspalkaton
kopiiiviiistiiurakointia.
koettu liian ahtaiksi. Kuntien ja kaupunkien
Jos kysymyksessiion sukututkimus,on aina
ohellateettiijiaon tullut paljon lis?iAtaloyhtiOista varauduttaya ylliityksiin. Menneisyyde$a on
yhdistyksiin.
harkalamenn?ietukiiteenpiiiittamiiiiq ettatutkif
Kaikki teettajiiteivathaluasamanlaista
kirjaa,
tavien esi-isienpitiia pysyapaikallaantutuissa
vaikkatietystitutkitunja patev,istilaaditunhisto-
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seurakunnissa
tai muutenkinld'.tyA vaivattomas-

ja kaupungeissa,
seeqvarsinkinkunnissa
koska
toimikumista on mukava istua juttelemass4
Kaikissa muissakin historiahankkeissapyrimutta monissa'Tityksissatutkija on piiiiss''t vat,iin sopimuksentarkistamismahdollisuuksiin.hemmiillii. Firmanjohto on voinut jafiaiahistoTutkimuksenluonteeseenhan
jonkunyhdenjohtajanvastuulle.
kuuluu yllatykselrianteettiimisen
lislys, sill?iparasta
tiedettAei voi maiidtellAkylOsahistoriantutkijoistaon tydlaAntyn''ttiheimAn rauhallisestietukateenyaan tutkimus tassiin kokouksiin.Suurehkossa
historiahankkeessa
mentyyvastatyon kuluessa.
istutaanhelpostiyhteensiikuukaudenvenantydKestoajanjalkeen mietitiiiin tutkijan palkkaa. p?iivia,ilman penninpyitrylAatai sentinsaumaa.
Kunnallisella sektorilla on luowttu palkkaluo- Historiatoimikunnanjasenet voivat kuitata kokist4 joten TihKen suunnitelmissaon paAtetty kouspalkkiorqtutkija ei.
siirtya valtion palkkaluokkiinja ottaamallia yliErityisenmielenkiintoinen
uusiasiaon tutorin
opistosta.Nuorenja kokemattomanakateemisen jarjestaminen.
Aikaisemminjokainentutkija on
tutkijan palkkaluokkaol A. 22. Pateqyden ja
kirjoittanut tekstinsiija vasta sitten PaikallishiskokemuksenmukaanpalkkaluokkanouseeprotoriallinenToimisto etsi sille tarkastajan.Osatefessorintasolleeli A 28.
kijoistii halusi jiittiiii keskenertiisentekstin tai
Huornattavaosa historioidentilaajista ei ymtektiii "kelpaakohan
tama" -ajatuksir\muttatiita
mairrahonkiisenpiiliiystavaltion palkkaluokista mahdollisuutta
ei oleollut.
vaan kysyy suoraanmarkkoja eli euroja. TAstii
Nlt halutaan mennA toiseen suuntaaneli
slystii on jatefty sellainenkohta kuin: tai sopihankkeellenimitetiiitn alusta pitaen tutor, tukimuksenmukaan.Varsinkinliike-elamAssA
on tohenkil6. Hiinen tehtaviin?ian
on ohjata tutkija4
tuthrpyrireisiinsummiin.
sita enemm,inmitii kokemattomampitamA oq
Tilaajan on varauduttavamuihinkin kuluihin
muttakokenutkintutkija kaipaapuhekumppania.
kuin tekijiin palkkaan.Sosiaalikulutvieviit oman
Monet asial selviAvatkummasti,kln niistii saa
jokainenhis- jutellatoisenkanssa.
osansa,
samoinelakgja tavallisesti
toriahankevaatii tyimatkoja. Muistakin kuluista
Tutorin kokonaisurakkavoidaan m,iiiritella
on keslusteltavaetukatee4 ei riideltAva vasta tunteina,vaikkapa yksi viikossa tai se voidaan
kzisikirjoituksenvalmistuttuatai hankkeenjii.iityii
sitoa kasikirjoituksenlaajuuteen.Suosituspalkka
kesken.
ei oleainakaan
vieliijuristientaksoissa!
Niiita muita loluja ovat haastattelujen
purkaErittiiin t,ilkeiiii on mieftia etukateenkuka teminenluettavaksija haastateltavien
kohtuullinen keekuvituksenja milla ehdoilla.Kuka etsiikuvieraanvaraisuus,
laitteidenja koneiden ohella.
vat ja laatii niihin tekstit?Ihanteenaon teettAjAn
ja kirjoittajanyhteistyo.
TassatormAtinn kysymykseentutkijan tyohuoneesta.Tiih,in asti tilanne on vaihdelluttavattoEntahakemistot?
Niidenlaatiminen
vieoman
masti: osateett.iijistiion taxjonnuttutkijoille tyai
aikans4varsinkinjollei osaa.Erityinen ongelma
huoneet,tilat ja laitteet siihkoposteistakiimyktr.rleekaksikielisyydesti!sillA vaikka kZiantitjitekaiin - tyitsuhdeautostaen ole viela kuullut
kisi tekstinpa svenska
tai joissaintilanteissain
mutta enemmistdei mitiian. On pidetty aivan itEnglish, vfiintii.linkin termien tarkistamiseen
se$rianselv,inii, ettii jokainen kirjoittaa jossain
vaaditaanmyitstutkijan aikaa.
miten taitaa ja luoruttaa valmiin kiisikirjoitukEtukiiteenon hyva sopia myds tekijiinoikeusen.
destaja vihon viimeiseksimytisjulkistamisjuhKopioistakinon sovittavaetuk,iteen.Sukutut- lasta.Pitaiiikdkirjoittajan osallistuamarkkinoinkimuksissanouseeesille tietokoneohjelma.Miltiin ja miten paljon?Kirjapainostatuodunoman
laisessamuodossatekijii haluaatutkimuksensaa- kirjan niikeminenon ainaelilmys,muttaomistusda ja mita tekija on tottunut tekemaan?Kuka
kirjoitustenlaatiminenensinsiella,ensiviikolla
maksaaohjelman?Ja mahdollisenlisiikoulutta- jossainmuuallaja kolmantenaseuraavassa?
misen?
TihKen asiantuntemusta
myyd,i?inkohtuuhinTutkijan ajankA''tdst?i
on sovittavamyos konalla.Tiillii hetkelliivanhaasopimusmalliasaailkouksittain.Vanhakantaisesti
tutkija joutuu tulemaiseksi,sihteerilta
MarjaPohjolalta.
Uusi malmaan jokaiseen historiatoimikunnar kokoukli, sittenkun selaihiaikoinavalmistuu,maksaa50
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euroapaitsi TihKen j,isenyhdistysren
seuroilta arffnaftilaisen
lahdekiriikisui.Kirjoihin kopioi_
I ) euroa.
daanja jaljennefii?in
estoittapaikaliishistoriaa
tai
maksaateetta. --Kaisikiljoituksentarkastaminen
muutayterstaustaa.
Kokonaisuus
jale
ei ole ainakirja
7 euroa.liusk4
jostatarkastaja
saa4 euro4
vaan-sekalainen
kokoelmaerilaista_
ja
eritasoista
Ja tulonnpalkkionaon joko l0 euroaliuskatai
en lahterstapoimittuaja sellaisenaan
painettua
tuntlkorvaus
50 euroatunti.Koko histodahank_
amelstoa
keen^konsultointi
TihKen viilitykselliimaksaa
H€nkildtietolakikinon olemassaja sit?ipitiiisi
ouF6)0 euro4 hankkeenkoon mukaan.
Tiihiin
noudatta4vaikkei aina tunnukaaniovin
mukahintaan annetaanseka kaikki histonahankkeen
valta.Kidan painattaminen
ja kuvituksenhanl_
suurnitteluun
ja ohjaamiseen
liittyv,iinformaatio krmtnenvaatiisekin
kokonaanomanosaamlsen_
ettaetsfeansopivatutkiia.
sa-jopa lSBN-numeron
hankkiminen,
jotta nou_
Katsotaanpa
kenanviela kysymy$anseteh_ datetaan
.
maan
lainsdadaintOA.
denval toisillateettden.
SuurienemmistO
suku_
Joskusvoi ainakin teoriassatulla vastaan
kirjoista ja muista tutkimuksistavalmistuu
tatii
myds kuluttajansuoja.
Aviomiehenitilasi erAiin
nykyAitse tehden.Niiden taso on hyvin
'n4an", joka
kirjava.
ei
ollutkaan
perinteisessa
mielessa
Se on tietysti ymmarrettjivii4 sillA vapaassa
kiria vaantuloste.
maassa
saatehddja harrastaa
mitd tahansa.Su_
teeftitenmerkitseerahanmeno4
Kututhmuson mukavaaja arvostettavaa
Jos
ajanvie_ ,-,loisilla
halutaanpalkataammattjlainenVastapainoisi
teta. Kenenkaitnharrastaminen
ei kuulu toisiltq
sukututkimuson sittennimens,imukaisesti
ja on jokaisenoma asia mihin kal,ttiizi
tutki_
vapaa-ai_ mus.
kansa.
.Virheita niissiikin tosin viiist,im,ittii on tai
ahakin puutteita.TAydellistA
tutkjmustaei ole
Asia muuttuutoiseksi,kun tutkimuksistapai_
lorstaisekikirjoitettueikAvarmastikoskaan
kir_
kirjojaja niita.myydiiain
toisilte.Itseoppi_ joitetakaan.
11X1n_
nerratal_oppimattomilla
ei ole keisitysta
asiakir_
Jorstaerka tektiinoikeuslaist4puhumattakaan
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