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ARVci:{IUSKÖRT`ISTO

Ar.voituskortisto  käsit;tää  ii.   12(:ÖOOO  i;oisintoa.   Se   on  valnistunut  nyl`-i:y~
tilaaiisa  pääasiallisesti   vuo.u-ee]..\,   1969  menriessä   .ja   sisältää  kc>.oj.oina
arkisto.ri   kokoelmat   ain.akin  `ruot€=}en   1967   asti@

t

Kortistossa   on  seuraavat  osastot,':

1.   Vastaij.shakemistot
1.1.   Va€`,t;aushakemistc>,   ,jc)tca  vij.ttcTa  arvoiti`isteri   aihepiireittäiseen

i:;:F¥iå;;:§i£#Tä:i:.§åJ;:^i=;Lå:::;:;fi;:gHut:å::-å`:sååE3:±S=å:?±ååE1#äåå

2.   Arvo\itusten  mu.kaiset  kortistt`it
2ri  EEriåååi-Eå:aai¥ål#Lgå|3::: k:tå;å::i§:å?i  järjestetty,  ( "Arvoituks

järjestet,`r.;y  kysym:ysL-yy.peittäin,   4  1aatikkoa.
1een  samcm  verran  osittain  järjestettyä  (samo

laatikc)issa  osin  asiantun-tt:'musarvoitusten  järjestelynalaista)a
2.3.fåjLig:*:-Låäååg:-ifl¥åiiår,:.ä:5:.å:?ttg|:siåå::ä-giElf:§ftå:],\s,åii?:¥åg%;

hengenlunastusarvoitukset.   viestiai`voitukset,   sadu.issa  esiintyi7ät

2.2.K#mftpååå-¥¥g¥ffi

ar.v6itukset   (usein  hengeniLi.nast,usarvoit`J.ksia -tai  var].gin  arvoft.iksia`);
-2  1aatikkoa  jär{jestett;yä,   suunnilleen  saman  ver`r8`n  järjestämä`t;t;ä

_\tai   kesker[   jäi.äesfeiyn   (.äs=:;n.  yhdessä  kompak.vsymysten  `kaiiäsa)

3.   I,[uut  hakcmistot   ja  erillisko=r.tistot
3.1.   dul'j{aisuista  kopioitujen  ai.voj.tuste.T.i+  1ähdeli.iet;telo_i  ..  ,?  '        ,^,  Tl,r,,i.   t-1..l  S=

z).-9.    V.åt,-jäl-aiset
ie.t`ää.iäi__--
arv oi t; iik s e t

Varsinaiset  arvoitukset;   ("Ärvoi..;ukset")   on
muKam änkin  per.i.aatteena  se,

ty  arvc>ituks`en  alun
t;ä  saman  arvoitukseri

ei.ialkuisetkin  toisinnot  olisivflt  samassa  kohdassa.   ¥hteen  on  .riäin
tullut  eri  redaktioihin  kuuluviti  arvoituksia,   `:`toska-jäi`jesL-elytyössä
on  ensisijaisesti  pidetty  silmä=.1ä  arvoit;uksen  ideaa.   -Huomautus:
ulh-aisujen  toimitustyön  kestäe,c-:`sä,  on  havaittu,   että  saman  arvoitu.ksen
oisintojen  yliteen  siirt;ämistä  ei   ole   johdonmukaisesti  toteutettu.   -
Aakkostuksen  tarkemmat  periaati;ee
uksia"-kortiston-ens.13iatikos;3a

poikkeukset  selviävät     `'arvoi-
vasta  kortista.)    Siniseen

korttiin     on  merkitty  kunkin  a`r.roituksen  "normaaiiinuötoTr.-A.äk.Eoseiii-
5eltä  5alkaltaan  pois  siirrettyjen  toisintojen  kohdalla  c+ri  valkoinen
viitekortt;i   osc>ittamassa,   mistä  a.rvoitus  on  löydettävissä.   T3uäalsla~

a  on  käytetty  osoit;-i.;amaan  lähellä  -toisiaan  olevra--afvöiluk.~
Euisku.via.   Keltaiste=.i  korttien  välissä  ovat  arvoitukset,

firt~e~kö.rlt
Biä  ¥a_afv
joidön  toisintomääi`ä  on  alle  vi=_den   (huom.   tähän  aiheutt;aa  virheitä
mm.   siirtojen  vai].linaisuus).   K:-)rtistoon  on  lisätty  tiedot  kunkin  ar~
voituksen  esiintymisestä  lv'1aamme   kirjassa  ja  kansakoulujen  lukukirjoissa.

Sananparsikor tistoissa   (pääkort:Lst;o,   vertaukset;,   et;enkin  sut;kaukset):\7öltHK¥öEIlä§äTälä  aineisto:i,   etenkin  sutkauksissa  kompakysym.yk-on   ar.v.oit;uKsent;apalst;a   ainelst;o:l,   et;enKln   Sut;KauKSISsa   KOHIpaKys)ru.yK-
siä,   jonkin  verran.   Saduissa  es.iintyy  arvoituksia  (2.3).

Kirja.11isuutt;a:-Arvoit;ijLkset;   .-  Finnish  Riddles.   Toimittaneet;  Ijeea  Virta-
nen  -Annikkj`.   Ä\iivola-Bregenh¢j   -Aarre   Nyman   (SKS   1977)

-Mikä  se   on?  Per:i.nteellisiä  arvoituksia.   Toimittanut;
Annikki   I{alvola.~Bregenh¢

-   Suomen   kansan   a.Tvoituski
Jouko    llautala    (t\'v``£`>CJY 6

-   Suomen  kansan   a:,'..voituksi
ohnrist tis

uXe

(SKS   1977)
a.   Ioim.   ivlaTtti   Haavio   ja

loim.   Ant`ti  Aarne   ja  Kaarle

8£?t}er.   Aenisiilat,a  Femiica   cli   Surjm
tlal|-;ätånnii`ää:';;'_.^(V,T7ö3';'`iäröiäi3'-r^,`z`t~t-3



mukaan.  Mikäli  ensimäinen  sana  kuitenkin  on
1)   pronomini   (mikä,   kuka,   sellainen,   semoinen,  minä,

sinä,   hän.   me,   te.   he,   tuo,   se)
2)   olla-ver.bi   jossain  muodossaan
3)   kieltosana   (en,   et,   ei   jne)
4)   par.tikkeli   (jos,   kun.   kuin)
sitä  ei  oteta  huomioon,   vaan  aakkostus  tapahtuu  toi-
sen   (kolmannen   jne)   sanan  mukaan.    (Esim.   ''Jos   ei  åz±r

g±  aikatiinu--".   "Meillä  on  semmoinen  |±a}±±±ELiää±ä  -}

Arvoituskortisto
Aihekohtainen  vastaushakemisto  sisältää  seuraava
pääryhmät :(oranssi  välikoi`tti) :

Aika,  juhlat
Eläinkunta
lhminen
lhmisen  elämä
Kasvikunta
Kii`kko  ja  seui`akunta
Kotieläimet
Kotipihan  piiri
Kulkuneuvot
IJuonto
Maatalous
Miesten  työt

Muut   elinkeinot
Naisten  työt
Nau t int o ai ne e t
Ruoka  ja  sen  valmistus
Tupa  ,ia  sen  sisustus
Vaatetus,  koristeet
Yhteiskunta,   sivistys
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