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Digistä Digitalkoisiin 



Digitalkoot 

 Mahdollistaa leikkeiden teon 

digitoiduista aineistoista 

 Leikkeet voivat olla juttuja, kuvia, 

nuotteja, runoja, mainoksia 

 Oma leikekirja 

 Leikkeiden jakaminen 

 Kommentointi 

 

Leike 

Otos 

leikekirjasta 



Sivustokartta 

E
tu

s
iv

u
 

Sanomalehdet 

Tekstihaku 

Leikkeet 

Nimekkeet 

Päivän lehdet 

Artikkelit 

Aikakauslehdet 

Tekstihaku 

Leikkeet 

Nimekkeet 

Kustantajat 

Pienpainatteet 

Tekstihaku 

Leikkeet 

Julkaisijat 

Vuosittain 

Aiheittain 







































































































































































Digi – leikkeen tallennus 

 Omaan leikekirjaan voi myös tallentaa muiden löytämiä helmiä 

 Huom! Leike näkyy omassa leikekirjassa leikkeen alkuperäisen 

luontiajan mukaan, ei uusimpana. 



Digi – leikkeen jakaminen 

 Leikkeitä voi jakaa mm. twitterin tai facebookin kautta 



Digi - tutkijoille, opiskelijoille 

 Digistä voi kopioida lähdeviitteen bibtex-muodossa 



Digi + Wikipedia 

 Digistä voi myös kopioida leikkeen tiedot Wikipedian lähteiksi 

Lue lisää: Scripta Selecta-blogista 
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Käyttöoikeudet 

 Linkkiä avatessa tarkistetaan onko siihen oikeudet 

 Vapaakappaletyöasemat vs. ”kotikoneet” 



Selaimet 
 Suurimmat tablet-valmistajat 

(iPad, Android) 

 iPhone, Jolla 

 

 Windows Phone 8 , Lumia 920 
etc. (selailu ok, merkintä ei) 

 

 Laita palautetta, jos tietyn 
selaimen kanssa ongelmia 

 

 Internet Explorerin pitää olla 
versio 9 tai tuoreempi 



 Valitse 

1. Aineistolaji 

2. Toiminto 

3. Tee haku: kirjoita hakusana ja valitse 

tarkenne hakukentän alta. 

1 
2 

3 

Hakukriteeriat:  

A. Vapaa hakusana: Agricola 

B. Sumea: Agricola~    

C. Fraasi: ”Mikael Agricola” 

D. Pakollinen:  +Agricola   / Kielletty:  -Agricola 

+ Nimeke, asiasana, pvm  jne 

Yhteenveto 



 Päivämäärät:   -1907  (ennen)  1907-  (jälkeen) 

 Aikaväli :  3.5.1907–10.9.1909 

 Tietty päivä:  25.4.1904 

 

 Kirjoita hakusana ja valitse tarkenne kentän alta 

Yhteenveto 



Yhteenveto / Leike 

 

Merkitse leike 

Liikuta kuvaa 

Apua merkitsemiseen 

Koko ruutu 

Korosta leikkeet 

Suurenna 

Pienennä 

Lataa koko nide 



Metadata leikkeistä 

 Leikemetadatalla voi 

hakea 

 Vain otsikko + tyyppi 

pakollinen 



Sivustokartta 

E
tu

s
iv

u
 

Sanomalehdet 

Tekstihaku 

Leikkeet 

Nimekkeet 

Päivän lehdet 

Artikkelit 

Aikakauslehdet 

Tekstihaku 

Leikkeet 

Nimekkeet 

Kustantajat 

Pienpainatteet 

Tekstihaku 

Leikkeet 

Julkaisijat 

Vuosittain 

Aiheittain 

Muut aineistot 

http://digi.kansalliskirjasto.fi 

 

http://digi.kansalliskirjasto.fi/


Ohje: Sanomalehdet/Tekstihaku - lisäohjeet 



Usein kysytyt kysymykset 

 

 

 

 

 

 

 



Palautetta 

 Lähetä ideoita, pulmia, kysymyksiä 

 Palaute auttaa palvelun kehittämisessä 

 

 

 

 



Kiitos! 

http://digi.kansalliskirjasto.fi 



Palveluun kirjautuminen 

 Facebook, Google, Twitter –tunnuksilla 



Palveluun kirjautuminen 

 1. kerralla palvelu varmistaa kirjautumisen käytön 

 

 Kun kirjautuminen on onnistunut, näet käyttäjänimesi oikeassa 

ylänurkassa 

 



 
Sivun osan 
tulostus 
PDF:stä 

1. Lataa pdf koneellesi 

2. Etsi tulostettava kohta 

3. Valitse Tiedosto -> 

Tulosta 

3. Valitse:  

Lisää vaihtoehtoja > 

Nykyinen näkymä,  

 

tulostaaksesi sivun osan jolla 

olet 



Tulostus suoraan www-sivulta / Firefox 

 Esimerkiksi Leikesivulta, jos et halua sivun toimintoja tms. mukaan: 

– Jos leike on leikattu useissa osissa, niin toista tarvittaessa. 

1. Klikkaa hiiren 

oikeaa  

näppäintä 

ja valitse 

’näytä kuva’ 

2. Tiedosto->Tulosta 



Tulostus WWW-sivulta / Internet Explorer 

 Esimerkiksi Leikesivulta, jos et halua sivun toimintoja tms. mukaan: 

– Jos leike on leikattu useissa osissa, niin toista tarvittaessa. 

 

Klikkaa hiiren 

oikeaa  

näppäintä 

ja valitse  

’Tulosta kuva’ 



Tulostus WWW-sivulta / Chrome 

 Esimerkiksi Leikesivulta, jos et halua sivun toimintoja tms. mukaan: 

– Jos leike on leikattu useissa osissa, niin toista tarvittaessa. 

 

1. Klikkaa hiiren 

oikeaa  

näppäintä 

ja valitse 

’näytä kuva’ 

Klikkaa hiiren 

oikeaa  

näppäintä 

ja valitse  

’Tulosta…’ 



Lähdeviitteet verkossa 

 Viittaa sanomalehtiin tyyliin: 

– Kansalliskirjaston digitoidut aineistot, http://digi.kansalliskirjasto.fi , 

Wiipuri, 31.12.1904, s. 4. 

 

 

 Ks. http://digi.kansalliskirjasto.fi/terms  

 

 

 

http://digi.kansalliskirjasto.fi/terms
http://digi.kansalliskirjasto.fi/terms


Lähdeviitteet 
artikkeleissa tms. 

 Leikkeistä voi myös suoraan 

kopioida BibTex-muotoisen 

viitteen viitehallintaohjelmaan 

 




