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Korpukset (UHLCS), joiden sopimus on kunnossa1
Hakemisto /corp/bible:
Suomenkieliset korpukset saa siirtää. Vuoden 1938 käännös ei ole tekijänoikeuslain alainen. Vuoden 1992 käännöksestä on sopimus.
CSC:llä suomenkielisen Raamatun korpuksien ryhmä: li-b2.
Hakemisto /corp/eng:
../gutenberg
Korpus voidaan siirtää CSC:lle UHLCS:n alaisuuteen. Korpuksesta ei tarvita sopimusta.
Korpuksen ryhmä: li-c3.
../susanne
Korpus on vapaasti kopioitavissa, joten se voidaan siirtää CSC:lle UHLCS:n alaisuuteen.
Korpuksen ryhmä: li-c3.
../wsj
Korpusta koskevassa sopimuksessa ei ole määritelty, missä korpus saa sijaita ja milloin
sopimus päättyy. Korpuksen voi siirtää CSC:n koneelle, laitos kontrolloi korpuksen käyttöä.
Korpuksen ryhmä: li-a3.
Hakemisto /corp/fin:
../ftc, ../hs90, ../hs95, ../hs96, ../hs97,
/sk87
Korpukset kuuluvat Suomen kielen tekstikorpuksen tietokantaan.
Hakemistossa /hs97 oli useita Jussi Piitulaiselle kuuluvaa tiedostoja, joita ei voitu siirtää.
Jussilta tiedusteltiin tiedostoista 7.9.2007 ja Jussi siirsi omat tiedostonsa pois hakemistosta. Hakemistossa /hs96 oli hakemisto hsgml, joita ei voitu siirtää. Kaikki tiedostot, joita ei
voitu siirtää, ovat tiedoston ”sopimusten-selvitys-kesken-7-09-2007” lopussa.
Tässä riittää ryhmäksi lik-a1. Työtiedostot kuuluvat ryhmään lik-adm.
Ks. myös erillinen luettelo hakemistoista, joita ei ole siirretty (hakemistot-joita-ei-olesiirretty-8-9-2008.pdf). Hakemistoissa on useita hakemiston /corp/fin alihakemistoihin
kuuluvia tiedostoja.
../parole
/hs90, /sk87 sekä hakemisto /parole:
Aineistot hakemistoissa /hs, /hs90 ja /sk87 ovat osa LE PAROLE -hankkeen aineistoja.
Linkit raw -> /proj/parole/corp/hs95/raw, raw -> /proj/parole/corp/hs96/raw,
raw -> /proj/parole/corp/hs97/raw ovat suljettuja.
Hakemisto /corp/fin/parole on Sari Salmisuon omistama. Hakemistoa ei voitu siirtää,
1

Kaikki ne tiedostot, jotka ovat suljettua, säilytetään suljettuina myös CSC:llä.

PS. 24.8.2007.

2
koska se on suljettu. Sarilta on kysytty 7.9.2007, onko hakemistossa Sarin omia tiedostoja. LE PAROLE -hankkeen aineistot voidaan siirtää, koska niiden sopimukset ovat kunnossa. Olen pyytänyt admin@ling.helsinki.fi -ryhmää siirtämään tiedostot tai avaamaan
hakemiston, jotta voin siirtää korpuksen.
Tässä riittää ryhmäksi lik-a1. Työtiedostot kuuluvat ryhmään lik-adm.
Hakemisto /corp/lat:
Korpuksen saa siirtää (Martti Nyman (joka on hankkinut korpuksen), 21.8.2007).
Korpuksesta ei ole kirjallista sopimusta. Sen perusteella, että korpuksesta ei ole sopimusta, ryhmäksi tulisi li-adm.
Korpus on ollut pienen ryhmän käytössä, joten ryhmä li-a1 vastaa parhaiten entistä ryhmää.
Hakemisto /corp/rus:
../fowler
Korpus on vapaasti levitettävissä, joten sen voi siirtää CSC:lle UHLCS:n alaisuuteen.
Korpuksen ryhmä: ld1-c3.
../spoken
Korpus on valmistettu Venäjällä (the Institute of Russian Language (Moscow)). Arto
Mustajoen luvalla korpuksen saa siirtää (Arja Kirvesmäki, 29.8.2007). Korpuksen ryhmäksi tulee ld1-c1. Ryhmä a1 tarkoittaa vain yleisen kielitieteen laitoksen tutkijoita ja
opettajia, joten se on liian suppea. Myös slavistiikan ja baltologian laitoksen tutkijoiden
ja opettajien pitää voida käyttää korpusta.
../tampere
Korpuksen sijainnista UHLCS:ssa on tehty sopimus, joka kattaa myös korpuksen sijainnin CSC:n koneella. (Hannu Tommola, 25.8.2007)
Korpuksen ryhmä: ld1-c1. Ryhmä a1 tarkoittaa vain yleisen kielitieteen laitoksen tutkijoita ja opettajia, joten se on liian suppea. Myös slavistiikan ja baltologian laitoksen tutkijoiden ja opettajien pitää voida käyttää korpusta.
Hakemisto /corp/swa:
Alihakemistot /bin, /conjoin, /dialects, /standard, /swa-tmp, README-tiedosto
Korpukset saa siirtää (Arvi Hurskainen, 22.8.2007). Arville on kerrottu korpusten siirrosta. Korpusten siirron jälkeen Arvi kirjoittaa uudet ohjeet korpuksen käyttöä varten.
Korpusten ryhmä: ld3-c3.
Hakemisto /corp/swe:
/fisc ja /hki:
Suuri osa korpuksista voidaan siirtää (Jan Lindström 20.8.2007 ja 24.8.2007). Aineistot
siirretään Janin sähköpostitse lähettämien ohjeiden mukaisesti.
Korpuksen ryhmä: ld2-c2. Ryhmään c2 sisältyvät myös muiden laitosten tutkijat ja opetPS. 24.8.2007.
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tajat.
Hakemisto /corp/viro:
Kazuto Matsumura:
../viro1
Korpuksen saa siirtää (Kazuto Matsumura 9.8.2007).
Korpuksesta ei ole kirjallista sopimusta.
Korpuksen ryhmä on toistaiseksi li-adm. Ehdotus: korpus jää edelleen yleisen kielitieteen
laitoksen tutkijoiden käyttöön, ja korpuksen ryhmäksi tulee li-a1.
Maria Vilkuna:
../viro2
Korpuksen saa siirtää (Maria Vilkuna, 6.8.2007).
Korpuksesta ei ole kirjallista sopimusta.
Korpuksen ryhmä on toistaiseksi li-adm. Ehdotus: korpus jää edelleen yleisen kielitieteen
laitoksen tutkijoiden käyttöön, ja korpuksen ryhmäksi tulee li-a1.
Hakemisto /corp/words:
Sanaluettelot eivät riko tekijänoikeuksia. Ne voivat sijata CSC:llä UHLCS:n alaisuudessa.
Korpusten ryhmä: li-c3.
Hakemistoissa /caucasian-lgs, /chukotko-kamchatkan-lgs, /iranian-lgs, /tungusic-lgs,
/turkic-lgs, /ukranian, /uralic-lgs olevat korpukset:
Korpusten sopimukset ovat kunnossa. Eri hakemistoissa olevien korpusten omistajien
kanssa on sovittu, että aineistot siirretään CSC:lle.
Korpusten ryhmä: lipr-c3
Aineistojen toimittamisesta ja hallinnoinnista vastaava ryhmä: lipr-adm. Alkuperäiset
aineistot ja eri aikoina laaditut työtiedostot ovat ryhmän lipr-adm hallussa.
Hakemistossa /uralic-lgs/corp-proj olevat tiedostot:
Hakemistossa on ECHO-hankkeen rahoituksella tehtyjä skriptejä (Eeva Ahonen), joiden
pohjana on Vili Junkkarin (Max Planck Instituutin (Leipzig) rahoitus) ja Pirkko Suihkosen tekemiä tiedostoja (hankkeet: Pirkko Suihkonen (ks. myös edellinen kohta)). Vastaavia tiedostoja ja hakemistoja on kaikissa alihakemistoissa, joiden nimessä on CAP-inpreparation (CAP = kielen lyhennettä vastaava kirjainryhmä). Hakemistoissa olevat alihakemistot ja tiedostot ovat käytettävissä ko. korpuksia koskevassa työssä.
Hakemiston ryhmäksi tulee: lipr-adm.
Hakemistossa /quechua oleva korpus:
Aineiston skannaus on maksettu yleisen kielitieteen laitoksen varoista. Korpuksen kopio
siirretään CSC:lle ryhmän lipr-adm hallintaan, kunnes sitä koskeva sopimus on kunnossa, jolloin korpus voidaan antaa suljetun ryhmän käyttöön. Niin kauan kuin sopimusta ei
ole dokumentoitu, korpuksen ryhmä on lipr-adm. Kun korpuksen sopimus on kunnossa,
PS. 24.8.2007.

4
korpuksen ryhmäksi tulee lpr-a2.
Hakemistossa /yiddish/yiddish2 oleva korpus:
Aineiston luovuttanut UHLCS:iin Jussi Karlgren, jolta myös on saatu myöntävä vastaus
korpuksen siirtoon (22.8.2007). Aineistosta ei ole kirjallista sopimusta korpuksen omistajan Ellen Princen kanssa. Suullisen sopimuksen mukaan Ellen Prince on antanut aineiston
tutkijoiden käyttöön.
Korpuksen ryhmä: lipr-adm. Ehdotus: aineisto siirretään yleisen kielitieteen laitoksen
henkilökunnan käyttöön. Tällöin käyttäjien ryhmäksi tulee li-a1.
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