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Sivustokartta

E
tu

s
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u

Sanomalehdet

Haku

Leikkeet

Lehdet

Päivän lehdet

Artikkelit

Aikakauslehdet

Haku

Leikkeet

Lehdet

Pienpainatteet

Haku

Leikkeet

Julkaisijat

Vuosittain

Aiheittain



Sanomalehdet



Sanomalehtien hakusivu



Kirjoita hakusana ja klikkaa 🔍 hae 



Hakutulokset ilmestyvät hakulomakkeen alle



Klikkaa hakutulosta avataksesi sivun uuteen 

välilehteen



Sivutoiminnot
Merkitse leike

Liikuta kuvaa

Apua merkitsemiseen

Koko ruutu

Korosta leikkeet

Suurenna

Pienennä

Lataa koko nide

Kopioi viite

Näytä sivun teksti



Hakusivun opaste



Haku päivämäärällä ja 

hakutulosten eri tyylit



Kirjoita päivämäärä (tarkka tai vuositasolla 

aikaväliin) jolta julkaisuja etsitään

Aikavälistä voi antaa 

joko vain toisen tai 

molemmat.



Hakutulosten järjestäminen

Hakutulokset voi 

järjestää : osuvimmat, 

vanhimmat, uusimmat 

tai viimeksi lisätyt 

nimekkeet ensin



Hakutuloksia voi myös tarkastella eri tyylein, 

pelkkä teksti



Hakutulokset pikkukuvan kera



Ruudukkonäkymässä (vain pikkukuva)



Ruudukkonäkymä ja sivun teksti

Jos jätät hiiren hetkeksi 

sivukuvan päälle 

viereen ilmestyy 

osumisympäristön 

teksti



Hakutulokset graafina



Hakutulokset exceliin



Hakutulokset exceliin (2/2)

Huom! 

Vapaakappalekoneilla 

exceliä ei voi saada 

itselleen, koska koneet 

ovat teknisesti suojatut.



Lisää haun tarkennuksia



Aikavälin rajaus tiettyyn vuoteen



Lehden (eli nimekkeen valinta) , avaa Lehti-

valikko



Kirjoita lehden nimen alku



Klikkaa lehden nimeä valitaksesi. Valitut 

rajaukset näkyvät valikon yläosassa.



Kun valitut lehdet on valittu, klikkaa Hae



Hakua voi jatkaa hakusanoilla, päivämäärillä 

yms. eteenpäin



Fraasihaku

 Nimen tai sanaparin etsintään käytä fraasihakua

 Ympäröi haluamasi sanat lainausmerkeillä

 Tätä voi vielä tehostaa käyttämällä sumeaa hakua lisänä



Läheisyyshaku

 Kirjoita haettavat sanat lainausmerkkien sisään

 Numero kertoo etäisyyden jolta sanojen tulisi löytyä



Haun rajaukset kielellä, 

sivunumerolla



Kielivalinta, valitse kieli (klikkaa nimeä) jolla 

julkaistuja lehtiä haluat nähdä



Hae tietyllä sivulla, esim. etusivut = sivu 1



Ohjeessa lisää, kunkin kentän alta



Julkaisupaikka , tietyn alueen lehdet



Kirjoita julkaisupaikkavalintaan paikkakunnan 

nimen osa ja valitse se nimeä klikkaamalla



Kun paikat on valittu sulje valikko ja 

käynnistä haku 🔍 hae 



Valitut julkaisupaikat näkyvät



Haku julkaisijalla

Kirjoita julkaisijan nimen 

alku ja valitse haluamasi. 

Rajaukset-listasta X-

merkillä voi poistaa 

julkaisijan



Leikkeiden tekeminen



Leike, #Digitalkoot

 Leikkeet voivat olla juttuja, kuvia, 

nuotteja, runoja, mainoksia

 Itse tehdyt leikkeet kerätään 

Omaan leikekirjaan ja näkyvät 

aineistojen Leikkeet-kohdassa

 Leikkeitä voi jakaa sosiaalisessa 

mediassa

 Leikkeitä voi kommentoida

Leike

Otos

leikekirjasta





















































Leikkeiden haku



Sanomalehdet > Leikkeet



Aihealue - valitse haluttu listasta



Leikkeen tyyppi: Artikkeli, kuva, …



Vapaatekstihaku leikkeissä osuu kaikkiin 

kenttiin

Saat leikkeen auki, 

klikkaamalla hakutulosta







Sivua vaihto





Yhteenveto / 

Sivutoiminnot

Merkitse leike

Liikuta kuvaa

Apua merkitsemiseen

Koko ruutu

Korosta leikkeet

Suurenna

Pienennä

Lataa koko nide

Kopioi viite

Näytä sivun teksti



Leikkeen lisätoiminnot



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 Teksti-, BibTeX, RefWorks-

muodossa



Digi + Wikipedia

 Digistä voi myös kopioida leikkeen tiedot Wikipedian lähteiksi

Lue lisää: Scripta 

Selecta-blogista

http://blogs.helsinki.fi/scriptaselecta/2014/07/04/lehtileikkeita-wikipediaan-lahteiksi/


Sivu tekstimuodossaan

Klikkaamalla tekstilohkoa, 

tekstisisältö näyttää ko. 

alueen.



Lehtilistaus



Sanomaehdet > Lehdet listaa kaikki lehdet

Saat lehden auki 

klikkaamalla sen nimeä.

Vihreä lukko osoittaa, 

että käyttö mahdollista 

erikoisluvin.

Oikealla näkyy ISSN, 

digitointiprosentit ja 

sivumäärät. Lehden 

metatiedot (i)-napista 



Lehdet , vain uudet

Uusimmat digitoinnit 

näkyy * -merkillä ennen 

lehden nimeä



Lehdet, haku nimellä



Lehden nimestä > Lehden kalenteriin

Päivät jolloin lehti on 

ilmestynyt näkyy sinisellä

Numeroa klikkaamalla 

ko. lehden saa auki.

Kokeile mitä tapahtuu, kun 

klikkaat kuu-ikonia kuukauden 

nimen perässä.

Jos tietty päivämäärä on 

punaisella, niin laittamalla hiiren 

kursori päivämäärän päälle näet 

syyn lehden puuttumiselle

Voit vaihtaa lehden näkymää - kalenteri tai 

ruudukko etusivuista. Tai vaihaa vuotta.



Lehdet-näkymä ruudukossa

Info-nappulaa 

klikkaamalla näet lehden 

metatiedotLehti avautuu 

klikkaamalla sen 

etusivua.



Nimekkeen tiedot



Päivän lehdet, näyttää 110 vuotta sitten 

julkaistut lehdet

Päivämäärää, 

julkaisupaikkaa ja 

tulosten esitysmuotoa voi 

valita



Artikkelihakemisto















Tietoja palvelusta ja muita

niksejä



Etusivu > Käyttöehdot 



Käyttöehdot



Leikkeen poistaminen omasta leikekirjasta



Käyttöoikeudet

 Linkkiä avatessa tarkistetaan onko siihen oikeudet



Selaimet

 Suurimmat tablet-valmistajat (iPad, Android)

 iPhone, Jolla

 Windows Phone 8 , Lumia 920 etc. (selailu ok, leikkeiden teko 

voi vaatia näytön takia näppäryyttä)

 Laita palautetta, jos tietyn selaimen kanssa ongelmia

 Internet Explorerin pitää olla versio 9 tai tuoreempi



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

1. Klikkaa hiiren

oikeaa näppäintä

ja valitse ’näytä kuva’ 2. Tiedosto->Tulosta

Käyttö: esimerkiksi Leikesivulta, jos et halua sivun toimintoja tms. mukaan:

Jos leike on leikattu useissa osissa, niin toista tarvittaessa



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’



Lähdeviittaukset

 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


Yhteenveto / 

Sivutoiminnot

Merkitse leike

Liikuta kuvaa

Apua merkitsemiseen

Koko ruutu

Korosta leikkeet

Suurenna

Pienennä

Lataa koko nide

Kopioi viite

Näytä sivun teksti



Kiitos!

Voit lähettää palautetta itse palvelusta tai ohjeesta 

http://digi.kansalliskirjasto.fi -> Palaute toiminnon 

avulla.

http://digi.kansalliskirjasto.fi/

