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Osallistu FSD-
arvontaan ja voita
LAHJAKORTTI
kirjakauppaan!
Tällä FSD:n palvelukortilla voit tilata Tietoarkisto-leh-
den tai ilmoittautua FSD:n sähköpostilistalle, tesaurus-
listalle tai menetelmäopetuksen tietovarannon listalle.
Palvelukortilla voi myös tilata FSD:n julisteen tai vain
osallistua FSD-arvontaan.
        Kaikkien palvelukortin 15.12.2001 mennessä
palauttaneiden kesken arvotaan 1.000, 500 ja 300
markan arvoiset  Akateemisen kirjakaupan lahjakortit.
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kukin vas-
taaja voi osallistua arvontaan vain yhdellä vastauksella.
Vastaajan tulee olla Suomessa akateemista yhteis-
kuntatieteellistä tutkimusta tekevä tai tehnyt henkilö,
tai tällaista tutkimusta tekevän organisaation henkilö-
kunnan jäsen.



Ilmoita aineistostasi
Haluatko luovuttaa aineistosi tietoarkistoon? Tai haluatko että tieto
aineistostasi on muiden tutkijoiden ulottuvilla? Ilmoita aineistostasi
tietoarkistoon kotisivultamme aukeavalla lomakkeella http://www.
fsd.uta.fi/ilmoita.html — Otamme sinuun yhteyttä!

Liity tesaurus-listalle!
Oletko kiinnostunut asiasanastoista, niiden laatimisesta ja käyttämi-
sestä? Liity tesauruksia käsittelevälle sähköpostilistalle! Listaa käyte-
tään tesauruksia koskevan tiedon välittämiseen ja tesauruksista kiin-
nostuneiden yhteydenpidon välineenä ja keskustelufoorumina. Vies-
teissä voidaan kertoa esimerkiksi uusista asiasanastoista, uusista tutki-
muksista, tesauruksen laatimisen apuneuvoista ja erilaisista aiheeseen
liittyvistä tapahtumista. Lisätiedot: www.fsd.uta.fi/tietolipasto/tesaurus/

Tilaa FSD:n juliste!
Tilaa nyt tietoarkiston juliste piristämään työhuonettasi tai laitoksen
kahvihuonetta! Maksutta! Julistetta on kahta kokoa:  A3 ja A2. Tilauk-
sen teet kätevimmin sähköpostitse (fsd@uta.fi) tai palauttamalla tämän
palvelukortin. Julisteita on rajoitetusti.

Tilaa Tietoarkisto-lehti!
Haluatko varmistaa, että saat mielenkiintoisen ja ilmaisen Tietoarkisto-
lehden ensi vuonnakin? Tilauksen teet helposti sähköpostitse fsd@
uta.fi tai tällä palvelukortilla.

Liity FSD:n postituslistalle!
Haluatko saada tietoa uusista arkistoiduista aineistoista, FSD:n julkai-
suista tai tietoarkistoon toimintaan liittyvistä tapahtumista yleensä?
Liity sähköpostilistallemme! Listaa käytetään vain FSD:n toimintaan
liittyvistä asioista tiedottamiseen, listalle liittyneet eivät voi lähettää
sinne omia viestejään.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSDlistaohje.html

Liityn seuraaville sähköpostilistoille
FSD:n postituslista

Tesauruslista

Menetelmäopetuksen tietovarannon lista

Ehdotan aineistoani arkistoitavaksi
Aineiston nimi

Lisätietoja

Tilaan FSD:n julisteen maksutta
Koko A3 (30 x 42 cm)

Koko A2 (42 x 60 cm)

Tilaan ilmaisen Tietoarkisto-lehden
Ilmestyy kerran vuodessa

Osallistun FSD-arvontaan
Arvontaan osallistuvat 15.12.01 mennessä palautetut kortit.

Nimi

Arvo / Ammatti

Organisaatio

Laitos / Osasto

Osoite

Postinumero

Puhelin

Fax

Sähköpostiosoite

Voit myös faksata lomakkeen numeroon (03) 2158 520.


