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TERVETULOA!
yhteistyössä kirjasto ja tietohallintokeskus

Seminaarin tavoitteet
• piirretään yhdessä
työkalukarttaa
- mitä välineitä?
- millaisia
mahdollisuuksia?
- mitä lisäarvoa?
- millaisia kokemuksia?
- millaisia toiveita ja
tarpeita?
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Seminaarin sisältö
•

Miten Refworks -viitteidenhallintaohjelma ja
väitöskirja-mallipohja (tekstinkäsittelyohjelman
tyylit) voisivat toimia kirjoitusprosessin tukena?
-

•

Liisa Halttunen, kirjasto. Hannele Rajaniemi, THK

Vai olisivatko LaTeX sekä työkalut lyx, led, cim,
emacs kätevämpiä?
-

•
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Ari Lehtonen, Matematiikan ja tilastotieteen laitos. Tuomas
Eerola, Musiikin laitos

Miten kannattaa piirrokset työstää ja missä
muodossa tallentaa?
-

Jari Järvinen, THK

(tauko)

Seminaarin sisältö
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• Mitä tulee ottaa huomioon väitöskirjan
julkaisuprosessin vaiheissa?
-

Pekka Olsbo, Kirjasto

• Kuinka julkaisen työni yliopiston
sähköisessä julkaisuarkistossa (JYX)?
-

Marja-Leena Harjuniemi, Kirjasto

• Miten perustan verkkojulkaisusarjan
JY:ssä?
-

Barbara Crawford, Human Technology: An Interdisciplinary
Journal on Humans in ICT Environments
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Refworks & Word-tyylit
(väitöskirjamallipohja!)

• Atk-luokassa ke 27.5.
- Refworks: klo 12.15-14.00
- Word: klo 14.15-15.45

• Paikka: pääkirjaston atk-luokka
• Ilmoittautumiset Korppiin!
- Syksystä alkaen lisää koulutusta

Refworks -viitteidenhallinta
H
A
U
T

”Viitevarasto”
Viite 1

Viite 2

Kansio A

Kansio B

JYKDOK
ERIC
MLA

Viite 3

WOS
OVID
...jne

Viite 4

Kansio C

”Lähdeluettelontekokone” ;
- tekee
tekstiin
väliaikaisten
merkintöjen
pohjalta
viittaukset
- poimii em.
merkintöjen
pohjalta
kansioista
viitteet
lähdeluetteloon

Artikkeli,
gradu tms,
jossa
viittaukset
ja lähdeluettelo
halutulla
tavalla

Viitelista
esim.
opiskelijoille
lukulistaksi
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Tyylit ja asiakirjamallipohja
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• Kappaletyylejä on erilaisia
-

otsikot
- eri tasot: pää- ja alaotsikot!
eri tavoin muotoillut leipätekstit
- esim. ”perusleipäteksti”, sitaatit esim.
haastatteluista, merkityt tai numeroidut
luettelot, taulukot jne.
- => asiakirjaan tulee samalla hierarkia

• Lisäarvo:
-

asiakirjaan yhtenäinen ulkoasu
nopea muokata jälkikäteen
otsikkotyylit pakollisia automaattisessa
sisällysluettelossa

Tyylit ja asiakirjamallipohja
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• Asiakirjamallipohjassa (väitöskirja.dot)
on valmiina esimerkiksi:
- sivuasetukset (marginaalit),
sivunumerointi
- tyylit!
- automaattinen sisällysluettelo
(päivitettävä)
- myös kuva- ja taulukkosisällysluettelot
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