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Vasemmistoliiton perustaminen



Vasemmistoliiton perustamiseen liittyvä muistitiedon keruu

Kansan Arkisto on käynnistänyt Vasemmistoliiton perustamiseen liittyvän 
muistitiedon keruun.  Vasemmistoliiton perustaminen tapahtui virallisesti 
vuonna 1990, mutta suunnittelutyö käynnistyi jo aiemmin.  Elettiin mielen-
kiintoista muutoksen ajanjaksoa. Neuvostoliitto ja Itä-Eurooppa olivat myl-
lerryksen kourissa. Mitä ajasta jäi mieleen? Mitä ajattelit maailmanmenosta 
tuolloin? Miten suhtauduit Vasemmistoliiton perustamiseen?

Muistitiedon keruuseen voi osallistua kirjoittamalla tai äänittämällä omat 
muistelmat tai vaikkapa haastattelemalla Vasemmistoliiton perustamiseen 
liittyviä henkilöitä. 

Vasemmistoliiton järjestöväeltä toivotaan muisteluita Vasemmistoliiton pe-
rustamis- ja alkuajoilta. Keruulla pyritään tavoittamaan omakohtainen nä-
kökulma. Arkisto on toki kiinnostunut myös kaikesta muustakin puoluetoi-
mintaan liittyvästä materiaalista. Päiväkirjat, kirjeet, valokuvat ym. tukevat 
arvokkaalla tavalla muisteluaineistoa. Kansan Arkisto tallettaa keruun aineis-
tot kokoelmiinsa.

Merkitse muistelmaan taustatiedot: nimi, syntymäaika- ja paikka, oma  kou-
lutus, toiminta järjestöissä: missä, milloin? 



Alla oleva runko on laadittu vapaamuotoisen kirjallisen muistelun virikkeeksi. 
Voit toki muistella vapaasti, mutta listaa voi käyttää tarvittaessa muistelun 
apuna.

Muista: Oma kokemus on keskeisintä. Tarkat vuosiluvut eivät ole tässä tär-
keintä. Kyseessä ei ole tietokilpailu. Muistelmissa on tärkeää, että luot katsa-
uksen menneeseen ja pohdit kuinka olet asiat kokenut? Siis mutu-tuntuma ja 
ripaus jälkiviisautta kuuluvat oleellisesti asiaan.

- oma lyhyt elämäkerta alkuun
- missä järjestöissä toiminut aiemmin?
- milloin lähti mukaan järjestötoimintaan?
- miksi?
- oma arvomaailmasi. Mitkä tekijät vaikuttaneet?
- oma paikka järjestössä
- järjestön toiminta; kokoukset, paikat, tilaisuudet
- muut toimintamuodot
- milloin ja miksi Vasemmistoliittoon mukaan?
- tai vastaavasti miksi et halunnut lähteä mukaan? tai miksi jättäydyit pois?
- miten toiminta muotoutui?
- mitä, miten ja kenen kanssa?
- koulutus
- vaalityö
- varainhankinta
- luottamushenkilöiden ja jäsenten väliset suhteet
- tehtävien kasaantuminen
- yhteenkuuluvuus
- järjestön kautta vaikuttaminen
- mikä oli / on vaikuttavaa?
- mitä tekisit nyt toisin?
- mikä on vaikuttanut aktiivisuutesi lisääntymiseen / vähenemiseen?
- Muutokset kiinnostavia; Onko jokin muuttunut ja kuinka se ilmenee?
- ristiriidat. Mitä ristiriitoja Vasemmistoliiton perustamiseen liittyy? Kuinka 
   olet ne kokenut?
- myös kaskut ja kommellukset ovat kiinnostavia



Kirjoita muistelmasi käsin tai koneella. Muistelman voi lähettää myös sähkö-
postilla. Jos äänität muistosi, puhu nauhan alkuun omat henkilötietosi kuten 
edellä. Kirjoita samat tiedot tallenteeseen. Liitä mukaan erilliselle paperille 
äänitteen sisältö lyhyesti tai sähköisiin aineistoihin erillinen tekstitiedosto.

Kansan Arkistossa muistelmat ovat vapaasti tutkijoiden käytettävissä ellei 
toisin sovita. Merkitse selvästi jos haluat rajoittaa luovuttamasi aineiston 
käyttöä!

Muistitiedon keruu on osa Vasemmistoliiton muistot talteen -projektia Kan-
san Arkistossa. Projektin myötä arkistoon kerätään Vasemmistoliiton ja sen 
piirien ja paikallisosastojen arkistoaineistoa kautta koko Suomen. Projek-
tissa kerätään myös Vasemmistoliiton perustamisen yhteydessä toimintan-
sa lopettaneiden järjestöjen aineistoa. Keruun kohteena ovat myös piirien, 
osastojen ja järjestöaktiivien valokuvat

Toimita muistelmat ja muu aineisto 31.12.2014 mennessä osoitteeseen 
Kansan Arkisto, Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki tai sähköpostitse 
info@kansanarkisto.fi. Merkitse otsikkoon “Vasemmistoliitto-muistot”. 

Lisätietoja keruusta antaa Marita Jalkanen marita.jalkanen@kansan-
arkisto.fi tai 0447210306.  Arkistoaineistosta lisätietoja antaa Kari Määttänen 
0447210308 ja kuvista Pia Pursiainen 0447210304.

Ei muuta kuin muistelemaan!
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