
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Julenius-arkisto

Tutkimusjärjestys (ARKMAN AA01/01)
Salassapidettävä, ei kopioitava,

palautettava, kplnro ██████

Lyhyt tutkimustapaohje

Eväät ja varustautuminen
Varustautukaa retken luonteeseen ja säätilaan nähden asiallisesti. 
Ottakaa mukaan riittävästi eväitä koko seurueelle. Varautukaa siihen, 
että joku unohtaa ottaa mukaan kumisaappaat.

Maastokohteet
Jättäkää ympäristö siihen kuntoon, jossa sen kohtasittekin. Älkää 
tunkeutuko yksityisalueille, rikkoko tai sotkeko paikkoja.

Kanssaihmiset
Olkaa kohteliaita ja ystävällisiä ulkopuolisia kohtaan. Selittäkää, mitä 
olette tekemässä, jos peli aiheuttaa hämmennystä. Älkää mekastako 
häiritsevästi.

Seikkaileminen
Liikkukaa harkiten ja kertokaa tapahtumista suusanallisesti silloin, kun 
näytteleminen olisi vaikeaa tai vaarallista. Oma keho on 
havainnollistamisessa hieno väline, mutta ei välttämättömyys.

Koodinimet
Kutsukaa toisianne koodinimillä puhuessanne toisille tutkijoille ja 
pelaajien nimillä puhuessanne pelaajille. Älkää käyttäkö haltijoita 
loukkaavia koodinimiä.

Päätutkija voi käyttää tätä sääntötiivistelmää 
apuna pelin teknisten kohtien kanssa. Sääntöjen 
jämpti ja luova noudattaminen parantaa peliä 
lisäämällä pelaajien luottamusta oikeuksiinsa ja 
viemällä peliä odottamattomiin suuntiin.

Havaintojen ja toiminnan asteet

Kun pelaajat keksivät huipentumavaiheessa yksityiskohtia tarinaan, pelaajan 
idean voimakkuus ja tärkeys riippuu sen asteesta. Ilmiön aste määräytyy 
seuraavasti:

 +1 per tutkija joka osallstuu havainnon tekemiseen.
 -1 jos yksikin tutkija vastustaa (aktiivisesti, ei vain ole vaiti).
 +1 jos havainto tai toiminta perustuu todelliseen yksityiskohtaan.

Havainnon aste voi muuttua lennosta, kun pelaajat osallistuvat tilanteeseen. 
Aste määrää pelaajan idean tärkeyden tarinalle seuraavasti:

0. aste
Tutkija on erehtynyt, hänen havaintonsa on epäluotettava tai hätäinen. 
Toiminta ei tapahtunutkaan niin kuin pelaaja ehdotti.

1. aste
Havainto on epävarma, se täytyy kuvata ylimalkaisesti ja epävarmana. 
Toiminta johtaa epävarmoihin tuloksiin tai on tuloksetonta.

2. aste
Havainto on varma, tutkijat voivat kehitellä sen yksityiskohtia. Toiminta 
on selkeää ja johtaa ainakin hetkellisesti tuloksiin.

3. aste
Kaikki tutkijat tunnustavat havainnon. Havainto voi olla vuorovaikut-
teinen. Toiminnan tulokset voivat olla ratkaisevia ja pysyviä.



Salassapidettävä, ei kopioitava, palautettava, kplnro ██████

Pelin vaiheet

Pelin esittely
Kerro ryhmälle roolipelaamisesta, Julenius-arkistosta ja Korpi-
Museosta. Sopikaa retken käytännön järjestelyistä ja kohteesta.

Hahmonluonti
- Esittele arkkityypit ja anna pelaajien valita omansa.
- Valitkaa hahmoillenne koodinimet.
- Kehitelkää rooleja vapaasti.

Tutkimustehtävän esittely
- Lue primaarilähteen tarina.
- Taustoita tutkimustehtävää maun mukaan.

Matkavaihe
- Laajentakaa tarinaa sekundaarilähteillä.
- Luokaa hypoteeseja ja ottakaa kantaa tarinan totuuteen.
- Matkustakaa kohteeseen.

Huipentumavaihe
- Opasta ryhmää tutkimaan kohdetta.
- Löytäkää kiinnostavia asioita.
- Tuomaroi pelaajien kerrontaa tarvittaessa totuusasteikon avulla.

Lopetusvaihe
- Keskustelkaa jatkotutkimustoimista.
- Laskekaa pisteet ja valitkaa uusi päätutkija seuraavalle kerralle.

Myöhemmillä pelikerroilla
- Luokaa uusia hahmoja tarpeen mukaan.
- Lisätkää sekundaarilähteitä: yksi per hahmo + jatkotutkimukset.
- Valitkaa vanhojen hahmojen väliviikkotapahtumat.

Loppupisteytys

Tutkimusretken lopetusvaiheessa tutkijoille lasketaan tutkimuspisteet sen 
mukaan, miten hyvin tutkija on onnistunut retken aikana. Päätutkija käy 
pistelähteet läpi yksi kerrallaan:

Vahva pelaaja +3
Jos joku pelaaja “teki pelin” muiden mielestä. Vain spontaani näkemys, 
ei pitkällistä neuvottelua.

Sekundaarilähteet +1/lähde
Jokaisesta pelaajan matkavaiheessa käyttämästä 
sekundaarilähteestä.

Hypoteesit Esittäjä: Kannattaja:
Osoitettu oikeaksi +2 +1
Vain aihetodisteita +1 0
Ei todisteita tai todisteet riitelevät 0 0
Todistettu vääräksi tai epäuskottava −1 −1

Brisyyribonus +2/kilpailija
Jos useampi kuin yksi hahmo jakaa saman arkkityypin, niin pelaajat 
valitsevat joukosta parhaiten arkkityyppiä edustaneen hahmon; muut 
menettävät voittajalle 2 pistettä kukin.

Arkkityypin tavoite +5
Jos tutkimusretken tarina toteutti hahmon arkkityyppiin liittyvän 
erikoistavoitteen.

Arkkityypin heikkous /2
Jos hahmon arkkityyppiin liittyvä heikkous toteutui tutkimusretkellä. 
Toteuta puolitus aivan pisteenlaskun lopussa, pyöristä alaspäin.

ARKMAN AA01/02



Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Julenius-arkisto

Kenttätutkijan perustietolomake
Diarn. 101/01/1-██████

(tekstaten ja alleviivaten, mustaa väärät tiedot)

Pelaaja Koodinimi (luettelosta!) Sukupuoli

M | N

Syntymäaika Synnyinpaikka

Koulutus ja työkokemus (ml. kansantieteelliset erikoistumiset) Harrastukset ja muut tiedot

Äidinkieli

01 02 03 04 05

06

Kotipaikka

07
naimaton | avoliitto | avioliitto | leski
Siviilisääty

suomi | ruotsi | muu:

Lähiomainen (nimi, suhde)

08

Asepalvelus

09 vap. | siviili | kielt. | miehistö | AUK | RUK

Aselaji:

Kirkkokunta

10

Evlut | Ort. | Väestörek. | maausko | muu:

Harras □

13 14

Kielitaito (alleviivaa vahvat kielet)

11suomi | ruotsi | venäjä | saame | muu: 12

15

Miksi työskentelet SKS:n Julenius-arkistossa? Millainen toimenkuvasi on?

16

Millaisia taideharrastuksia sinulla on? Muistatko ensimmäisen sadun jonka olet kuullut? Oletko mielikuvituksellinen?

Asiamies täyttää

Seks. aktiivinen □
lapsia:

Shamaani

17

18

19

Sisältyykö uskonnolliseen historiaasi kokeellisia vaiheita? Koetko koskaan eksistentiaalista ahdistusta?

Onko sinulla historiaa mielenterveyspalveluiden käyttäjänä? Millaista? Kuinka hyvin olet omasta mielestäsi toipunut?

Oletko kohdannut “perinneilmiöitä” joita moderni tiede ei selitä? Millaisia?

Eero Tuovinen
Huomioita
Tulosta täysi setti hahmolomakkeita (sivut 3-14 kaksipuolisena), vaikka pelaajia olisi vähemmänkin; voitte sitten valita aloittaessanne, että mitä lomakkeita tarvitsette.Hahmolomakkeet ovat, kuten näkyy, aika lennokkaita; tarkoitus ei ole, että ne käydään mekaanisesti kenttä kentältä läpi, vaan pelaajat voivat täytellä niitä vapaassa järjestyksessä ja ajan kanssa, ihan sen mukaan mikä peliryhmän oma tyyli on.



Kenttätutkijan perustietolomake, diarn. 101/01/2-██████

Sekundaarilähteet

| □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ |
| □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ |

Psykometria:
Shamaani pystyy raamittamaan takauma-

kohtauksen huipentumavaiheessa: tutkija 

menee transsiin jossa hän näkee mitä 

tällä paikalla tapahtui kauan sitten.

Perinnetutkija Heikki Meriläisen 

almanakassa on outoja muistiinpanoja 

tästä aiheesta...

Outo hyrynsalmelainen eläkeukko Lauri 

Jalkanen uskoutui minulle...

Heräsin viime yönä oudosta unesta, 

joka tuntui tavallista elävämmältä...

Tutkimushistoria

Tavoite: Retkikunta löytää selvästi 
yliluonnollisen ilmiön.

Heikkous: Shamaani kärsii 
hermoromahduksen.

Pisteytys:
+1 sekundaarilähteestä

+2 oikeasta hypoteesista

-1 väärästä hypoteesista

+5 tavoitteen toteutumisesta

/2 heikkouden toteutumisesta

+~ hyvästä pelistä, brisyyreistä, jne.

(viivaa yli käytetyt, kirjoita lyhyesti, liisteröi päälle lisäsivu tilan loppuessa) (kirjaa tehdyt tutkimusretket ja välitapahtumat)

Retki (kuv. nimi) pvm.

Välitapahtuma:

Tutkimuspisteet

(ruksi ansaitut pisteet, mustaa menetetyt)

tietää, että  maailma on syvempi kuin uskomme ja että 
totuus on tuolla jossakin.Shamaani



Onko ammatillinen kutsumuksesi vienyt sinut ristiriitatilanteisiin muiden arvojen kanssa? Miten ratkaiset ne?

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Julenius-arkisto

Kenttätutkijan perustietolomake
Diarn. 101/02/1-██████

(tekstaten ja alleviivaten, mustaa väärät tiedot)

Pelaaja Koodinimi (luettelosta!) Sukupuoli

M | N

Syntymäaika Synnyinpaikka

Koulutus ja työkokemus (ml. kansantieteelliset erikoistumiset) Harrastukset ja muut tiedot

Äidinkieli

01 02 03 04 05

06

Kotipaikka

07
naimaton | avoliitto | avioliitto | leski
Siviilisääty

suomi | ruotsi | muu:

Lähiomainen (nimi, suhde)

08

Asepalvelus

09 vap. | siviili | kielt. | miehistö | AUK | RUK

Aselaji:

Kirkkokunta

10

Evlut | Ort. | Väestörek. | maausko | muu:

Harras □

13 14

Kielitaito (alleviivaa vahvat kielet)

11suomi | ruotsi | venäjä | saame | muu: 12

15

Miksi työskentelet SKS:n Julenius-arkistossa? Millainen toimenkuvasi on?

16

Koetko itsesi tiedemieheksi tai humanistiksi? Koetko olevasi asiantuntija? Uskotko valistukseen?

Asiamies täyttää

Seks. aktiivinen □
lapsia:

Akateemikko

17

18

19

Onko sinulla akateemisia ihanteita, ihmisiä tahi aatteita? Mikä on älymystön yhteiskunnallinen vastuu?

Mikä on suhteesi yliluonnolliseen? Onko Julenius-arkiston kokoelmilla todistusarvoa sinulle?



Kenttätutkijan perustietolomake, diarn. 101/02/2-██████

Sekundaarilähteet

| □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ |
| □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ |

Arkeologia:
Akateemikko pystyy raamittamaan takau-

makohtauksen huipentumavaiheessa: hän 

järjestää järjestelmällisen kaivauksen 

selvittääkseen, mitä paikalla on aikai-

semmin tapahtunut.

SKS:n Joensuun arkistossa on käsikir-

joitus tästä asiasta...

Oulun yliopistolta tuntemani tutkija 

Maija Harvasalo tiesi kertoa, että...

Tietokoneella tekemäni SKS:n kansan-

runousarkiston perinnelajikortiston 

tilastollinen analyysi paljastaa, 

että...

Tutkimushistoria

Tavoite: Tutkimusretki kantaa 
tieteellistä hedelmää.

Heikkous: Rationaalinen maailmanselitys 
pettää akateemikon

Pisteytys:
+1 sekundaarilähteestä

+2 oikeasta hypoteesista

-1 väärästä hypoteesista

+5 tavoitteen toteutumisesta

/2 heikkouden toteutumisesta

+~ hyvästä pelistä, brisyyreistä, jne.

(viivaa yli käytetyt, kirjoita lyhyesti, liisteröi päälle lisäsivu tilan loppuessa) (kirjaa tehdyt tutkimusretket ja välitapahtumat)

Retki (kuv. nimi) pvm.

Välitapahtuma:

Tutkimuspisteet

(ruksi ansaitut pisteet, mustaa menetetyt)

uskoo valistusaatteeseen ja soveltaa tieteellistä 
metodia tuntemattoman edessä.Akateemikko



Miten suhtaudut epäuskoon, väärään uskoon, uskosi vastaisiin voimiin? Pystytkö työskentelemään eriuskoisten kanssa?

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Julenius-arkisto

Kenttätutkijan perustietolomake
Diarn. 101/03/1-██████

(tekstaten ja alleviivaten, mustaa väärät tiedot)

Pelaaja Koodinimi (luettelosta!) Sukupuoli

M | N

Syntymäaika Synnyinpaikka

Koulutus ja työkokemus (ml. kansantieteelliset erikoistumiset) Harrastukset ja muut tiedot

Äidinkieli

01 02 03 04 05

06

Kotipaikka

07
naimaton | avoliitto | avioliitto | leski
Siviilisääty

suomi | ruotsi | muu:

Lähiomainen (nimi, suhde)

08

Asepalvelus

09 vap. | siviili | kielt. | miehistö | AUK | RUK

Aselaji:

Kirkkokunta

10

Evlut | Ort. | Väestörek. | maausko | muu:

Harras □

13 14

Kielitaito (alleviivaa vahvat kielet)

11suomi | ruotsi | venäjä | saame | muu: 12

15

Miksi työskentelet SKS:n Julenius-arkistossa? Millainen toimenkuvasi on?

16

Millainen on uskonhistoriasi? Sisältyykö siihen etsikkoaikoja? Uskotko? Oletko tullut uskoon?

Asiamies täyttää

Seks. aktiivinen □
lapsia:

Teologi

17

18

19

Oletko uskon tutkija vai uskovainen? Miten koet uskonvakaumuksesi vaikuttavan työsi laatuun?

Onko uskonnollinen vakaumuksesi koskaan ollut ristiriidassa maallisen uskollisuuden kanssa?



Kenttätutkijan perustietolomake, diarn. 101/03/2-██████

Sekundaarilähteet

| □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ |
| □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ |

Syvempi viisaus:
Teologin kannattamat ideat eivät kärsi 

normaalista vastustuksesta, ja teologin 

vastustamat ideat kärsivät erillisestä 

sakosta mahdollisen normaalin vastus-

tuksen lisäksi.

Turun kirkkomuseon varastossa

säilytetään...

Suomussalmelainen diakoni Heikki 

Kärnä kertoi, että...

Olen tutkinut Paavo Ruotsalaisen 

herätysmatkoja Kainuuseen 1800-luvun 

alkupuolella...

Tutkimushistoria

Tavoite: Tarina tukee kristillistä 
maailmankuvaa.

Heikkous: Usko pettää teologin.

Pisteytys:
+1 sekundaarilähteestä

+2 oikeasta hypoteesista

-1 väärästä hypoteesista

+5 tavoitteen toteutumisesta

/2 heikkouden toteutumisesta

+~ hyvästä pelistä, brisyyreistä, jne.

(viivaa yli käytetyt, kirjoita lyhyesti, liisteröi päälle lisäsivu tilan loppuessa) (kirjaa tehdyt tutkimusretket ja välitapahtumat)

Retki (kuv. nimi) pvm.

Välitapahtuma:

Tutkimuspisteet

(ruksi ansaitut pisteet, mustaa menetetyt)

toivoo, että kristillinen oppi pystyy selittämään maailman 
sellaisena kuin se on.Teologi



Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Julenius-arkisto

Kenttätutkijan perustietolomake
Diarn. 101/04/1-██████

(tekstaten ja alleviivaten, mustaa väärät tiedot)

Pelaaja Koodinimi (luettelosta!) Sukupuoli

M | N

Syntymäaika Synnyinpaikka

Koulutus ja työkokemus (ml. kansantieteelliset erikoistumiset) Harrastukset ja muut tiedot

Äidinkieli

01 02 03 04 05

06

Kotipaikka

07
naimaton | avoliitto | avioliitto | leski
Siviilisääty

suomi | ruotsi | muu:

Lähiomainen (nimi, suhde)

08

Asepalvelus

09 vap. | siviili | kielt. | miehistö | AUK | RUK

Aselaji:

Kirkkokunta

10

Evlut | Ort. | Väestörek. | maausko | muu:

Harras □

13 14

Kielitaito (alleviivaa vahvat kielet)

11suomi | ruotsi | venäjä | saame | muu: 12

15

Miksi työskentelet SKS:n Julenius-arkistossa? Millainen toimenkuvasi on?

16

Mitä mieltä olet yleisestä asevelvollisuudesta? Entä poliisista?

Asiamies täyttää

Seks. aktiivinen □
lapsia:

Militantti

17

18

19

Oletko koskaan joutunut voimankäyttötilanteisiin? Toimitko tilanteessa hyvin ja järkevästi?

Oletko vastuullinen? Pitäisikö ihmisten ottaa enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan?

Onko sinulla vihollisia? Entä Julenius-arkistolla? Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralla? Suomella?



Kenttätutkijan perustietolomake, diarn. 101/04/2-██████

Sekundaarilähteet

| □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ |
| □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ |

Aina valmiina:
Militantin ideat ovat +1 asteen luotet-

tavampia, kun ne koskevat väkivaltaa, 

pakomatkoja, piiloutumista tai muuta 

suoraa toimintaa.

Rajavartiolaitoksella on 1970-luvulta 

periytyvä suunnitelma tästä 

asiasta...

Olemme tuttuja Kainuun poliisin 

komisario Ilmoniemen kanssa...

Kovistelin yhtä salametsästäjän 

oloista tyyppiä...

Tutkimushistoria

Tavoite: Tarinan ratkaisu nojaa 
vahvemman oikeuteen.

Heikkous: Militantti ylittää rajan ja 
tekee jotain tuomittavaa.

Pisteytys:
+1 sekundaarilähteestä

+2 oikeasta hypoteesista

-1 väärästä hypoteesista

+5 tavoitteen toteutumisesta

/2 heikkouden toteutumisesta

+~ hyvästä pelistä, brisyyreistä, jne.

(viivaa yli käytetyt, kirjoita lyhyesti, liisteröi päälle lisäsivu tilan loppuessa) (kirjaa tehdyt tutkimusretket ja välitapahtumat)

Retki (kuv. nimi) pvm.

Välitapahtuma:

Tutkimuspisteet

(ruksi ansaitut pisteet, mustaa menetetyt)

uskoo voimaan ja yhtenäisyyteen ulkoisten uhkien 
edessä, ja omaan velvollisuuteensa.Militantti



Miten stadilaiset suhtautuvat paikalliseen väestöön kokemuksessasi? Mitä ovat heidän heikkoutensa ja vahvuutensa?

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Julenius-arkisto

Kenttätutkijan perustietolomake
Diarn. 101/05/1-██████

(tekstaten ja alleviivaten, mustaa väärät tiedot)

Pelaaja Koodinimi (luettelosta!) Sukupuoli

M | N

Syntymäaika Synnyinpaikka

Koulutus ja työkokemus (ml. kansantieteelliset erikoistumiset) Harrastukset ja muut tiedot

Äidinkieli

01 02 03 04 05

06

Kotipaikka

07
naimaton | avoliitto | avioliitto | leski
Siviilisääty

suomi | ruotsi | muu:

Lähiomainen (nimi, suhde)

08

Asepalvelus

09 vap. | siviili | kielt. | miehistö | AUK | RUK

Aselaji:

Kirkkokunta

10

Evlut | Ort. | Väestörek. | maausko | muu:

Harras □

13 14

Kielitaito (alleviivaa vahvat kielet)

11suomi | ruotsi | venäjä | saame | muu: 12

15

Miksi työskentelet SKS:n Julenius-arkistossa? Millainen toimenkuvasi on?

16

Missä asut? Miksi? Omistatko asuntosi itse? Oletko asunut seudulla kauan? Millainen perheyksikkösi on?

Asiamies täyttää

Seks. aktiivinen □
lapsia:

Paikallisopas

17

18

19

Mitä seutuja tunnet erityisen hyvin? Missä olet asunut ja minä vuosina? Miksi tutustut ihmisiin ja ympäristöön?

Miksi olet yhteisöllinen, miksi välittää näistä ihmisistä? Millainen on yhteisösi ja kotiseutusi tulevaisuus?



Kenttätutkijan perustietolomake, diarn. 101/05/2-██████

Sekundaarilähteet

| □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ |
| □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ |

Paikallistuntemus:
Paikallisopas pystyy pysäyttämään ret-

kikunnan matkavaiheen aikana havaintoja 

varten. Kaikki hänen matkavaiheeseen 

nojaavat havaintonsa ovat +1 asteen 

luotettavampia.

Puolangan kotiseutumuseossa on...

Isoäitini muisti vielä hyvin 

kuinka...

Istuessani Pub Rapalan nurkkapöydässä 

tapasin...

Tutkimushistoria

Tavoite: Tutkimusretki auttaa 
paikallisia ja kotiseutua.

Heikkous: Tarina päättyy onnettomasti.

Pisteytys:
+1 sekundaarilähteestä

+2 oikeasta hypoteesista

-1 väärästä hypoteesista

+5 tavoitteen toteutumisesta

/2 heikkouden toteutumisesta

+~ hyvästä pelistä, brisyyreistä, jne.

(viivaa yli käytetyt, kirjoita lyhyesti, liisteröi päälle lisäsivu tilan loppuessa) (kirjaa tehdyt tutkimusretket ja välitapahtumat)

Retki (kuv. nimi) pvm.

Välitapahtuma:

Tutkimuspisteet

(ruksi ansaitut pisteet, mustaa menetetyt)

välittää paikallisista ihmisistä ja elämänmenosta, 
koska on itsekin yksi heistä.Paikallisopas



Milloin ja miten uskosi SKS:n toimintaan on hiipunut? Vastustatko koko SKS:n agendaa, vai vain Julenius-arkistoa?

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Julenius-arkisto

Kenttätutkijan perustietolomake
Diarn. 101/06/1-██████

(tekstaten ja alleviivaten, mustaa väärät tiedot)

Pelaaja Koodinimi (luettelosta!) Sukupuoli

M | N

Syntymäaika Synnyinpaikka

Koulutus ja työkokemus (ml. kansantieteelliset erikoistumiset) Harrastukset ja muut tiedot

Äidinkieli

01 02 03 04 05

06

Kotipaikka

07
naimaton | avoliitto | avioliitto | leski
Siviilisääty

suomi | ruotsi | muu:

Lähiomainen (nimi, suhde)

08

Asepalvelus

09 vap. | siviili | kielt. | miehistö | AUK | RUK

Aselaji:

Kirkkokunta

10

Evlut | Ort. | Väestörek. | maausko | muu:

Harras □

13 14

Kielitaito (alleviivaa vahvat kielet)

11suomi | ruotsi | venäjä | saame | muu: 12

15

Miksi työskentelet SKS:n Julenius-arkistossa? Millainen toimenkuvasi on?

16

Mikä puute elämässäsi on eniten onnellisuutesi tiellä? Mitä toivot uraltasi ja yksityiselämältäsi?

Asiamies täyttää

Seks. aktiivinen □
lapsia:

Petturi

17

18

19

Millainen vastuu julkisyhteisöillä on kansalaisia kohtaan? Entä yksityisillä instituutioilla kuten SKS:lla?

Mitä toivot saavuttavasi vastustamalla Julenius-arkiston toimintaa? Oletko jonkun muun tahon palveluksessa? Kenen?



Kenttätutkijan perustietolomake, diarn. 101/06/2-██████

Sekundaarilähteet

| □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ |
| □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ | □□□□□ |

Strateginen silmä:
Petturi pystyy raamittamaan juonittelu-

kohtauksen matkavaiheessa: hän ymmärtää 

tapahtumien poliittisen taustan parem-

min kuin kukaan muu.

Tongin Julenius-arkiston salaisia 

kansioita...

Kysyin neuvoa venäläiseltä 

kulttuuriattasea Zamir Kapitsalta...

Opin lähteestä, jota en tohdi 

paljastaa tässä seurassa, että...

Tutkimushistoria

Tavoite: Retkikunta epäonnistuu 
Julenius-arkiston tehtävässä.

Heikkous: Petturi paljastuu 
epäpäteväksi tai petolliseksi.

Pisteytys:
+1 sekundaarilähteestä

+2 oikeasta hypoteesista

-1 väärästä hypoteesista

+5 tavoitteen toteutumisesta

/2 heikkouden toteutumisesta

+~ hyvästä pelistä, brisyyreistä, jne.

(viivaa yli käytetyt, kirjoita lyhyesti, liisteröi päälle lisäsivu tilan loppuessa) (kirjaa tehdyt tutkimusretket ja välitapahtumat)

Retki (kuv. nimi) pvm.

Välitapahtuma:

Tutkimuspisteet

(ruksi ansaitut pisteet, mustaa menetetyt)

ei usko Julenius-arkiston työhön, vaan pyrkii johtamaan 
sen sivuraiteille.Petturi



Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Julenius-arkisto

Kenttätutkimusraporttilomake
Diarn. 201/01-██████

Lomake täytetään jokaisesta kent-
tätutkimushankkeesta erikseen. 
Lomake palautetaan diaristille 
arkiston kansliaan.

Retken perustiedot

Päivämäärä Kohde (nimi tai koordinaatit) Primäärilähde (ark.numero tai hyllynimi)

01 02 03

noituus | maausko | henget
kummitukset | aarteet | kristilliset | muu:

Esiintyvät perinnelajit

04

Ilmiöt vaarallisia □

06

Määrätyt jatkotoimenpiteet

Tutkimusryhmä

(kirjoita pystyyn, käytä koodinimiä)

123456789

Esitetyt hypoteesit

(merkitse ▲= esittelijä, + = kannattaja, - = vastustaja)Tulos

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

05

Auktorisaatio

neuvosto | kuraattori | provosti | ulkop. | vapaa tutk.

Rahoituspäätös (diaarinro/puum.) Varustehuone käyt. □
Kulukorvaukset □

Ei julkinen □ Ei arkistoitava □

mk:

(merkitse toimi ja tutkijanro./koodinimi)

07

Käsittelyyn jätetyt liitteet, löydöt ja raportit
(diarn./arknro. per kansio/laatikko!)

08




