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1. Kansan Arkiston vuosi 2017

Kiitos Kansan Arkiston henkilökun-
ta. Teette hyvää työtä! Ilokseen voi 
lukea julkaistujen kirjojen esipuheita, 
joissa arkisto saa kerta toisensa jäl-
keen kiitossanoja, ja katsella ainut-
laatuisia kuvia mitä erilaisimmissa 
yhteyksissä. Hyvää työtä ei tee pel-
kästään tutkijapalvelu. Onnistuneen 
asiakaspalvelutyön edellytys on huo-
lellisesti järjestetty ja riittävällä tark-
kuudella kuvailtu aineisto. Arkistossa 
kävi viime vuonna 1143 asiakasta ja 
aineistoa hankittiin kaikkiaan 152,5 
hyllymetriä. Vuoden mittaan järjes-
tettiin ja kuvailtiin 91 hyllymetriä ai-
neistoa. Arkistossa oli vuoden lopus-
sa 4116,4 hyllymetriä aineistoa, josta 
järjestettyä noin 70 prosenttia.

Sisällissodan muistojuhlan lähes-
tyminen heijastui arkiston toimin-
taan jo vuonna 2017. Valokuvia ti-
lattiin ennätysmäärä ja arkisto poi-
mi äänitekokoelmistaan kymmenen 
vuoden 1918 muistelmahaastattelua 
Ylen Elävään arkistoon, Ylen ja Työ-
väen Arkiston kanssa toteutettavaan 
yhteisprojektiin Sisällissota 1918 – 
punaiset muistot.  Kertojan ääni va-
kuuttaa ja vuosikymmenet ovat hi-
oneet tapahtumat kertomuksiksi. 
Paatos on ajan mukana kadonnut, 
jos sellaista on joskus äänessä ollut. 
Yhä edelleen ihmisillä on ilmeinen 
tarve muistella ja selvittää sadan 
vuoden takaisia tapahtumia. Vuo-
den lopussa Kansan Arkisto käyn-

nisti ”Pappa oli punakaartilainen” 
-muistitiedonkeruun. Keruun pää-
paino on muistelmissa, mutta ilolla 
otamme toki vastaan myös alkupe-
räisaineistoja. 

Työväenperinnelaitosten yhteis-
työn voimannäytteenä syntyivät 
Vapauden museo ja Työväenliike.
fi-sivusto. Upea Vapauden museo 
avattiin marraskuun lopussa. Ar-
kistot olivat mukana käsikirjoitus-
prosessissa ja näyttelyssä esiteltiin 
museoesineiden lisäksi meidän ar-
kistoaineistojamme. Toteuttajat oli-
vat kovan luokan ammattilaisia ja 
lopputulos sen mukainen. Saimme 
Palkansaajasäätiöltä erillisen apura-
han, jonka turvin järjestimme juhla-
seminaarin Paasitornissa ja palkka-
simme käsikirjoittajat Työväenliike.
fi-sivustolle. Artikkeleita syntyi 17 
ja ne esittelivät monipuolisesti Kan-

Marita Jalkanen arkistomakasiinissa. Kuva oli 
esillä Helsingin Virkagallerian ”Hiekkalaatikol-
la” -näyttelyssä. Kuvaaja Ismo Laulainen.
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san Arkiston ja Työväen Arkiston ai-
neistoja. 

Kansan Arkiston uusi avaus oli 
Lapin kiertomatka syksyllä 2017. 
Ajoimme vajaa 800 kilometriä ja 
keräsimme aineistoa Kittilästä, Iva-
losta, Sodankylästä ja Kemijärveltä. 
Myöhemmin syksyllä Kari Määttä-
nen kävi vielä täydentämässä kier-
rosta Kemissä ja Oulussa. Oli muka-
va tavata Lapin ja Pohjois-Suomen 
aktiiveja ja saada arkistoon puuttu-
vaa aineistoa. Aineistossa oli Lapin 
mentävä kolo ja korjausliike oli tar-
peen.  

Tietosuojalaki oli yksi viime vuo-
den veret seisauttavimmista arkisto-
alan keskustelunaiheista. Sen sijaan, 
että laki mahdollistaisi kulttuuripe-
rintöaineistojen monipuolista käyt-
töä ja digitaalista saatavuutta, se pyr-
kii hankaloittamaan käytön äärim-
milleen. Erityisen vaikea asia tämä 
on tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen erityisten 
henkilötietojen osalta. Erityisiä hen-
kilötietoryhmiä ovat poliittisten puo-
lueiden tai ammattiliittojen jäsenyyt-
tä ja seksuaalista suuntautuneisuutta 
koskevat tiedot. Laki rajoittaisi olen-
naisesti oikeuttamme säilyttää, ku-
vailla ja tarjota keskeistä asiakirja-
aineistoamme tutkijoille. Yksityiset 
keskusarkistot ja koko arkistokenttä 
otti yhtenäisesti kantaa ja antoi lau-
suntoja, ja arviointineuvosto totesi 
lakiesityksessä olevan vakavia puut-
teita. Toivomme, että kannanotot 
tuottivat tulosta. Helmikuun lopussa 
2018 lakia ei ollut vielä käsitelty edus-
kunnassa. 

Kansan Arkistoa ylläpitävän Yh-
teiskunnallisen Arkistosäätiön varsi-
naisen toiminnan kulut olivat vuon-

na 2017 yhteensä 607 793 euroa. Ar-
kiston tilikauden tulos oli noin 4 000 
euroa alijäämäinen. Arkiston talous 
perustuu valtionapuun ja omarahoi-
tukseen. Valtionapua saadaan enin-
tään 80 prosenttia Kansallisarkis-
ton hyväksymistä menoista. Vuonna 
2017 summa oli 475 130 euroa. Sää-
tiö on saanut arkistotoiminnan oma-
rahoitusosuuden kattamiseen sekä 
erilaisiin projekteihin avustuksia ja 
lahjoituksia seuraavilta järjestöiltä ja 
yhteisöiltä: Kansan Sivistystyön Liit-
to ry, Kansan Uutiset, Parasta Lap-
sille ry, Rakennusliitto ry, Suomen 
Demokratian Pioneerien Liitto ry, 
Suomen Elintarviketyöläisten Liit-
to SEL, Vasemmistonuoret ry ja Yrjö 
Sirolan Säätiö rs., Palkansaajasäätiö, 
Kansan Arkiston Ystävät, Otto-Wille 
ja Hertta Kuusisen Säätiö ja Teuvan 
demokraattinen yhdistys. Päiväkum-
mun Kannatusyhdistys lahjoitti toi-
mintansa lakkauttamisen yhteydessä 
Kansan Arkistolle asunto-osakkeen, 
jonka vuokratuottoja on käytetty ar-
kistotoiminnan rahoittamiseen. 
 

Helsingissä 28.2.2018  

Marita Jalkanen 
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Kansan Arkisto on vasemmistolai-
sen työväenliikkeen ja kansalaisjär-
jestöjen keskusarkisto, jonka tehtä-
vänä on oman vastuualueensa asia-
kirja-aineiston kokoaminen, säilyt-
täminen, järjestäminen ja luetteloin-
ti sekä aineiston tarjoaminen tutki-
joille. 

Kansan Arkiston toiminta työvä-
enliikkeen, työväestön ja kansalais-
liikkeiden ja -toiminnan aineiston 
tallentajana on tärkeä osa kansalli-
sen tutkimuksen infrastruktuuria. 
Vuonna 1945 perustetulle arkistol-
le on muotoutunut oma toimialue, 
joka on viimeisten vuosikymmenten 
aikana laajentunut. Arkistoon kerä-
tään sekä asemansa vakiinnuttanei-
den työväen- ja kansalaisjärjestöjen 
arkistoja että valtakulttuurin ulko-
puolella toimivien liikkeiden ja yh-
teisöjen sekä erilaisten vähemmistö-
jen arkistoja. Arkisto tähtää laajan ja 
monipuolisen lähdeaineiston tallen-
tamiseen tältä kentältä. Kansan Ar-
kisto antaa arkistonhoidollista neu-
vontaa ja koulutusta järjestöille ja 
yhteisöille sekä yksityishenkilöille. 

Aineistoa hankitaan valtakunnal-
lisella, maakunnallisella ja paikalli-
sella tasolla. Toiminnan piiriin kuu-
luvat sekä perinteiset paperiasiakir-
jat että kasvavassa määrin sähköi-
set asiakirjat ja monenlaiset erityis-
aineistot, kuten valokuvat, julisteet 
ja äänitteet. Kansan Arkisto on toi-

minnassaan sitoutunut yksityisarkis-
tojen kansalliseen hankintapoliitti-
seen ohjelmaan.
Kansan Arkistoa ylläpitää Yhteis-
kunnallinen Arkistosäätiö. Arkisto 
saa toimintamenoihinsa lakisääteis-
tä valtionapua.

Lapin hankintamatkalla kierrettiin Kittilästä 
Ivalon ja Sodankylän kautta Kemijärvelle. Kuva 
Kittilän ja Inarin väliseltä erämaaosuudelta.

Lapin hankintamatkalla kierrettiin Kittilästä 

2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto
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Kansan Arkiston kokoelmat kart-
tuvat järjestöjen ja yksityisten hen-
kilöiden luovutusten kautta. Ker-
tomusvuoden kokonaiskartunta oli 
72,4 hyllymetriä. Arkistoluovutuk-
sia saatiin 121 ja valokuvaluovutuk-
sia 46 kappaletta. 

Arkiston kokoelmien määrä on 
yhteensä 4116,4 hm. Kokoelmissa on 
3 572 hyllymetriä asiakirja-aineistoa, 
11 122 kappaletta ääni- ja kuvatal-
lenteita, 1 322 154 valokuvaa ja 7618 
julistetta sekä 242 hyllymetriä kirjal-
lisuutta. Kokoelmien yhteenveto esi-
tetään liitteissä 1 ja 2. 

Asiakirja-aineiston vastaanotto

Asiakirja-aineistoa vastaanotettiin 
yhteensä 152,5 hm. Järjestöarkistoi-
hin ja lehtien arkistoihin saatiin uu-

sia arkistoja 174 kappaletta. Järjes-
töarkistoja, mukaan lukien lehtien 
arkistot, oli vuoden lopussa yhteen-
sä 7 412 kappaletta. Luettelo uusista 
arkistonmuodostajista esitetään liit-
teessä 3.

Henkilöarkistoja luovutettiin 23 
hm. Luovutuksia tuli jo kokoelmissa 
oleviin 13 henkilöarkistoon ja uusia 
henkilöarkistoja saatiin 9 kappaletta. 
Henkilöarkistoja oli vuoden lopussa 
yhteensä 476 kappaletta. 

Keruuprojektin lisäksi luovutet-
tiin järjestöjen ja yksityishenkilöi-
den toimesta 99 hyllymetriä järjes-

töarkistoja. Suomi-Venäjä-
Seuran Etelä-Suomen piirijär-
jestö luovutti 11 hyllymetriä 
aineistoa, joka koostui piiri-
järjestön ja 38 Kaakkois-Suo-
men alueella toimineen osas-
ton arkistot.  Valkeakosken 
kansantalolta luovutettiin 5 
hyllymetriä asiakirjoja. Luo-
vutus sisälsi 21 arkistonmuo-
dostajan arkistot.  Tapaturma- 
ja sairausinvalidien liitto luo-
vutti asiakirjojaan. Luovutus 
sisälsi myös Hämeenlinnan ja 
Vaajakosken osastojen arkis-

tot. Eläkeläiset ry keskusjärjestö ja 7 
osastoa eri paikkakunnilta luovutti-
vat asiakirjojaan. 

Arkistoon luovutettiin Rakennus-
liiton 8 ammattiosaston arkistot eri 
paikkakunnilta sekä Kone Oy:n Hy-

3. Kokoelmien kartunta
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vinkään hissitehtaan työhuonekun-
nan asiakirjat perustamisvuodes-
ta 1967 alkaen vuoteen 2014. Team 
Vasemmisto ja sitoutumattomat 
luovuttivat omaa aineistoaan sekä 
Tekstiili- ja Vaatetustyöväen liiton 
vasemmistoryhmän arkiston.

Työväen Arkistosta siirrettiin 
Asukasliiton, Rakennusliiton, Suo-
men Elintarviketyöläisten liiton ja 
Kumi- ja Nahkatyöväenliiton ai-
neistoja. Asukasliiton luovutus si-
sälsi muun muassa pöytäkirjoja ja 
tiedotteita. Ammatillisten liittojen 
aineisto koostui lähinnä työehtoso-
pimuksista ja oikeustoimiston asia-
kirjoista. 
Suomen Inter Press Service luovutti 
Kehitysmaauutistoimisto Inter Press 
Servicen Suomen osaston (Suomen 
IPS) arkistonsa. 

Yksittäisten henkilöiden luovut-
tamina saatiin muun muassa kiuru-
veteläisiä ja imatralaisten järjestöjen 
arkistoja. Raahelainen Viljo Leh-
musketo luovutti omaa henkilöar-
kistoansa ja 17 raahelaisen järjestön 
arkistot.

Keruut osana hankintaa

Kansan Arkisto tukee hankintaansa 
erilaisilla aineisto- ja muistitiedonke-
ruilla.

Kertomusvuonna tehtiin kolme 
aineistonhakumatkaa. Keruun pää-
paino oli tällä erää Lapissa ja Poh-
jois-Suomessa. Marita Jalkanen ja 
Kari Määttänen kiersivät Lappia 
viisi päivää 4.-8.9.2017. Kari Määt-
tänen teki vielä erillisen viiden päi-
vän keruumatkan Ouluun ja Kemiin 
13.-17.11.2017. Yrjö Sirolan Säätiö 
myönsi projektille apurahan. Ennen 
Pohjois-Suomen matkoja arkisto 
osallistui Eläkeläiset ry:n kesäpäiville 
Sotkamon Vuokatissa 12.-14.6.2017.

Aineistonkeruuprojektien tulokse-
na Kansan Arkiston Lappia ja Poh-
jois-Suomea käsittävät aineistot kart-
tuivat merkittävällä tavalla. Keruun 
tuloksena arkistoon saatiin 130 eri 
järjestön ja yhdistyksen aineistoja, 
näistä uusia arkistonmuodostajia oli 
yli puolet eli 66 kappaletta. Projektin 
aikana oli myös oiva tilaisuus antaa 
arkisto-ohjausta ja -neuvontaa paik-

Johanna Ruohola ja Ilpo 
Hiltula luovuttamassa ai-
neistoa Rakennusliiton 
Kemin toimistossa.
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kakuntien yhdyshenkilöille, talkoo-
laisille ja järjestöjen toimihenkilöille. 
Lappiin suuntautuvan matkan py-
sähdyspaikkoja olivat Kittilä, Ivalo, 
Sodankylä, Kemijärvi ja Rovaniemi.  
Paikkakuntien yhdyshenkilöt olivat 
koonneet aineistot valmiiksi työvä-
entaloille tai omiin toimitiloihinsa. 
Arkistoaineistoja noudettiin myös 
yksityiskodeista. Taloille oli värvät-
ty aktiivisia talkoolaisia auttamaan 
aineistojen seulonnassa ja pakkaa-
misessa. Pakatut laatikot lähetettiin 
postin kautta arkistoon. Lapista ai-
neistoa lähetettiin kaikkiaan 27 pah-
vilaatikollista, yhteensä 158 kansiota. 
Paikan päällä aineistoa seuloontui 74 
kansiota. Asiakirja-aineiston lisäksi 
arkistoon tuli myös valokuvia, äänit-
teitä ja julisteita. Kaikkiaan talteen 
saatiin aineistoja 62 arkiston-muo-
dostajalta, joista liki puolet eli 30 oli 
uusia. Valtaosa luovutuksista oli eri 
järjestöjen ja yhdistysten asiakirjo-
ja. Ivalosta saatiin kuitenkin täyden-
nystä Oiva Kolan henkilöarkistoon.  

Uusien arkistonmuodostajien lisäksi 
täydennystä saivat arkistossa jo ole-
vat SKP:n osastot, eri ammattiosastot 
kuin myös kansandemokraattiset jär-
jestötkin (naiset, nuoret, pioneerit ja 
SKDL:n yhdistykset). Suurimpia yk-
sittäisiä luovutuseriä olivat Kittilän 
Järjestöyhdistys, voimistelu- ja urhei-
luseura Sodankylän Raju, Ivalon Jär-
jestöyhdistys sekä Vasemmistoliiton 
Kemijärven kunnallisjärjestö. Eniten 
aineistoja saatiin Kemijärveltä, jonne 
oli toimitettu asiakirjoja myös Sallas-
ta ja Pelkosenniemeltä arkistoon lä-
hetettäväksi. 

Kesällä 2017 Oulusta oltiin yhtey-
dessä arkistoon ja kerrottiin, että Ou-
lun järjestötalo oli menossa myyn-
tiin ja remonttiin, ja pyydettiin apua 
talon tyhjennykseen.  Myös Kemin 
Rakennusliiton Lapin aluetoimistos-
ta oli kyselty neuvoja aineistoluovu-
tuksesta. Ennen matkaa tiedustel-
tiin vielä, löytyisikö Rakennusliiton 
Oulun aluetoimistosta ja Kemin Va-
semmistoliiton ja KSL:n toimistois-

Oulun järjestötalo vuonna 
1958.Kuva Kansan Arkiston 
kokoelmista.

Oulun järjestötalo vuonna 
1958.Kuva Kansan Arkiston 
kokoelmista.
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ta arkistoon luovutettavaa aineistoa. 
Molemmista toimistoista kerrottiin, 
että arkistoon luovutettavaa aineistoa 
löytyy. Tämän jälkeen päätettiin, että 
samalla aineistonkeruumatkalla käy-
dään sekä Oulussa että Kemissä. 

Oulusta lähetettiin kaikkiaan 11 
pahvilaatikollista aineistoa Helsin-
kiin, yhteensä 90 kansiota. Paikan 
päällä seulottiin noin 100 kansiota. 
Järjestötalolta löytyi 47 yhdistyksen 
tai osaston asiakirjoja. Uusia arkis-
tonmuodostajia näistä oli 13, muun 
muassa Oulun Punavihreät Opiske-
lijat. Merkittävästi täydentyivät jo 
arkistossa olevat Vasemmistoliiton 
Oulun Kunnallisjärjestön, Pohjois-
Pohjanmaan Vasemmiston, SDPL:n 
Pohjois-Suomen Pioneerien ja Poh-
jois-Pohjanmaan Vasemmistonuor-
ten arkistot, kuin myös monet SKP:n 
osastotkin. Rakennusliiton Oulun 
aluetoimistosta saatiin talteen yh-
deksän eri Rakennusliiton osaston 
aineistot. Näistä yli puolet eli kuusi 
osastoa oli uusia arkistonmuodosta-
jia. 

Kemistä lähetettiin 24 pahvilaa-
tikollista aineistoa arkistoon, noin 
144 kansioita. Aineistosta seulottiin 
paikan päällä 50 kansiota mainok-
sia, kuitteja, kiertokirjeitä, kopioita 
jne. Rakennusliiton Lapin aluetoi-
misto luovutti 12 osaston aineistot. 
Näistä yhdeksän oli uusia arkiston-
muodostajia, mm. Rakennusliiton 
Lapin aluejärjestö, Rakennusliiton 
osastot no 407 Kemi, no 499 Tornio, 
no 242 Kemi ja no 498 Muonio. Va-
semmistoliiton ja KSL:n toimistosta 
lähetettiin täydennystä mm. Kemin 
Vapaa-ajattelijoiden, Karihaaran Va-
paa-ajattelijoiden, Kemin Eläkeläis-
ten, Kemin Vasemmistoliiton, Lapin 

Kulttuuridemokraattien ja Kemin 
KSL:n arkistoihin.

Kansan Arkistolla oli oma esitte-
ly- ja neuvontapiste Eläkeläisten ke-
säpäivillä Sotkamon Vuokatissa. Jär-
jestöt saivat tuoda aineistojansa sinne 
ja tarkistaa samalla, mitä oli jo luovu-
tettu arkistoon. Arkistoluovutuksia 
saatiin kaikkiaan kuudelta järjestöl-
tä. Esittelypisteessä järjestöaktiiveille 
annettiin opastusta ja neuvontaa ar-
kistonhoidossa ja aineistonluovutuk-
sesta.  Päivien aikana arkiston esit-
telypisteessä vieraili kaikkiaan noin 
200 henkeä.

Kansan Arkisto toteutti yhteis-
työssä Raimo Laakian kanssa Muis-
teja maolaisuudesta -keruun, jonka 
ajatuksena oli saada ns. maolaisessa 
liikkeessä toimineet ihmiset muiste-
lemaan. Keruu käynnistyi 13.3.2017 
ja päättyi 30.6.2017. Muistelmia ker-
tyi pääosin muistejamaolaisuudesta.
fi -sivustolle. Keruun tuloksena saa-
tiin 15 kirjoitusta aiheesta sekä jon-
kin verran arkistoaineistoa.
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Lapin    
                hankintamatka

Kittilän työväentalon komea sei-
nämaalaus on Aarne Ylipietin ja 
Vilho Vuomajärven vuonna 1953 
maalaama. 

Kemijärven työväentalolla aineis-
toa olivat luovuttamassa Juha 
Pikkarainen ja Seppo Ylitalo.

Liisa Vuomajärvi käy aineistoa läpi Kari Määttäsen 

kanssa Kittilän työväentalolla. Kittilän yhdyshenkilö-

nä toimi Rauni Räsänen.

Ivalon työväentalolla aineistoa oli luovuttamassa mm. Sisko Akujärvi (takana oikealla), joka oli myös paikalli-nen yhdyshenkilö.
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Järjestäminen ja kuvailu 

Toimintavuoden 2017 aikana järjes-
tettiin ja kuvailtiin 91 hyllymetriä 
asiakirjoja. Järjestämistyön ja seulon-
nan tuloksena aineistot supistuivat 32 
hyllymetriä. Kaikkiaan uusia tai päi-
vitettyjä arkistoluetteloita tehtiin 380 
arkistomuodostajasta. 

Joensuun luovutukset joulukuu 
2016 ja lisäluovutus tammikuu 2017 
järjestettiin. Luovutuksen suurin ar-
kistonmuodostaja oli SKP:n Joen-
suun piirijärjestön arkisto. Viljo Leh-
muskedon luovuttama henkilöarkis-
to ja 17 raahelaisen järjestön asiakir-
jat järjestettiin. 

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suo-
men piirijärjestön 2017 luovuttama 
183 kansiota sisältämä aineistokoko-
naisuus järjestettiin. Luovutus sisälsi 
piirijärjestön lisäksi 30 uutta arkis-
tonmuodostajaa Kaakkois-Suomesta 
sekä täydennyksiä kahdeksaan arkis-
toon.  

Kone Oy:n Hyvinkään hissitehtaan 
työhuonekunnan arkisto järjestettiin. 
Metalliliittoon kuuluva vasemmisto-
lainen työhuonekunta on perustet-
tu 1967. Arkiston sisältää mm. pöy-
täkirjasarjan vuodesta 1967-2014, 
pääluottamusmiehen ja työsuojelu-
valtuutetun asiakirjat 1976-2017. Ar-
kiston laajuus on 20 kansiota.

Kehitysmaauutistoimisto Inter 
Press Servicen Suomen osaston (Suo-

men IPS) arkisto järjestettiin. Arkis-
to sisältää suomeksi käännettyjä uu-
tisia ja aineistoa yhteistoiminnasta 
kansainvälisen IPS:n kanssa. Vuo-
desta 1985 toiminut Suomen IPS saa 
käyttöönsä IPS:n artikkelit, joita se 
tarjoaa suomennettuina paikallisille 
lehdille. Käännöksiä on julkaistu esi-
merkiksi monissa valtakunnallisis-
sa ja maakunnallisissa sanomaleh-
dissä, ammattiyhdistysten lehdissä, 
ylioppilaslehdissä ja verkkolehdissä. 
Sarja Leikkeet sisältää leikkeen, ko-
pion tai tulosteen kaikista Suomen 
IPS:n suomalaisille tiedotusvälineil-
le välittämistä artikkeleista vuosilta 
1985–2015. Arkiston laajuus on 74 
kansiota.

Asukasliiton arkisto järjestettiin 
uudelleen, kun Työväen Arkistossa 
olleet liiton asiakirjat luovutettiin 
Kansan Arkistoon ja aineistot yh-
distettiin. Luovutuksessa arkistoon 
saapuivat muun muassa liiton pöy-
täkirjat perustamisesta 1990-luvulle 
sekä talousasiakirjoja, tiedotteita ja 
jäsenyhdistyksiltä saapuneita kirjei-
tä.

Vuonna 2017 suoritetuista Poh-
jois-Suomen ja Lapin keruista jär-
jestettiin Kittilän, Ivalon ja Kemijär-
ven luovutukset. Oulun järjestöta-
lon luovutuksesta järjestettiin kaksi 
kolmasosaa. Luovutukset sisälsivät 
enimmäkseen SKP:n, Vasemmisto-
liiton, nuorten ja pioneerien arkis-

4. Kokoelmien hallinta
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toja. Aineistoja järjestettiin yhteensä 
11 hyllymetriä.
Viljo Lehmuskedon luovuttamat raa-
helaisten järjestöjen mm. Raahen 
demokraattinen kunnallisjärjestö, 
SKP:n osastoja, nuorten ja pionee-
rien osastoja, ja muita Raahen alu-
eella toimivien järjestöjen arkistot 
järjestettiin. Samoin järjestettiin hä-
nen henkilöarkistonsa. Valkeakosken 
kansantalolta tullut 86 kansiota sisäl-
tävä luovutus järjestettiin. Luovutus 
sisälsi 20 järjestöarkistoa ja yhden 
henkilöarkiston. 

Rovaniemen työväentalolta vuon-
na 2015 noudettu aineisto järjestet-
tiin ja luetteloitiin tietokantaan. Jär-
jestelytyön suurimpia kokonaisuuk-
sia olivat Lapin Vasemmistonuoret, 
Rovaniemen työväentaloyhdistys, 
SKDL:n Lapin piirijärjestö, SKP:n 
Rovaniemen aluejärjestö, Vasemmis-
toliiton Lapin piiri. 

Kansan Sivistystyön Liiton arkis-
ton järjestämistä jatkettiin. Arkistos-

ta järjestettiin mm. ay-jaoston, ker-
hotoimiston, kurssi- ja luentotoimis-
ton, koulutus- ja ohjelmapalvelun 
asiakirjat. Arkistoa järjestettiin 19 
hyllymetriä. SKP:n kansainvälisen 
osaston arkistoa järjestettiin 13 hyl-
lymetriä. 

Henkilöarkistoista järjestettiin 
tai inventoitiin mm. Aulis Ruuthin 
ja Arvo Salosen arkistot. Toimittaja 
Timo-Erkki Heinon luovuttama ar-
kisto sisältää runsaan ja monipuoli-
sen tausta-aineiston hänen toimitta-
miinsa tv-ohjelmiin 1972-2011. Kan-
sanedustaja Pentti Tiusasen henkilö-
arkisto sisältää hänen puheitaan ja 
eduskuntatyöhön liittyviä asiakirjo-
ja. Näiden lisäksi järjestettiin muita 
pienehköjä henkilöarkistoja ja saa-
puneet täydennysluovutukset. Hen-
kilöarkistoja järjestettiin yhteensä 13 
kappaletta.

Mielenosoitus kahdeksan tunnin työaikalain puolesta Helsingissä vuonna 1917.
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Tiedonhallinta

Arkistotietokannassa oli vuoden 2017 
lopussa 7 564 arkistoluetteloa ja 245 
inventointiluetteloa. Tietokannassa 
on myös perustiedot 286 arkistosta, 
joita ei ole järjestetty tai joiden luet-
teloa ei ole viety tietokantaan.  Arkis-
toaineistohyllymetreistä on luetteloi-
tu tietokantaan 72 prosenttia. Hakuja 
voi tehdä arkiston nimen, toimialan, 
kotipaikan ja rajavuosien mukaan. 
Henkilöhakuja voi tehdä erillisessä 
henkilötietokannassa, joka on käy-
tettävissä vain arkiston sisäverkossa. 
Siitä löytyvät viitetiedot eri arkisto-
kokonaisuuksissa (henkilöarkistot, 
muistelmat, biograficakokoelmat, 
erikoiskokoelmat) olevista henkilö-
historiallisista aineistoista. Tässä tie-
tokannassa oli kertomusvuoden lo-
pussa 4 486 nimeä.

Ääni- ja kuvatallennekokoelma 
koostuu työväen muistitietoa ja pe-
rinnettä sisältävistä haastatteluista 
ja muistelmista, kokouksien ja tilai-
suuksien äänitteistä, äänilevyistä ja 
videonauhoista. Vuonna 2017 ääni-
tetietokantaan saatiin 1 007 äänitettä 
ja luetteloitiin tiedot 913 äänitteestä.
Kirjaston kokonaismäärä on 14 765 
nidettä, yhteensä 242 hyllymetriä. 
Käsikirjasto karttui vuoden 2017 ai-
kana yhdellä hyllymetrillä. Käsikir-
jasto koostuu pääasiassa asiakirjako-
koelmien tutkimusta tukevasta kir-
jallisuudesta. Aihepiireinä ovat po-
liittinen historia, sosiaali- ja kulttuu-
rihistoria, työväenliike, henkilöhisto-
ria, taiteet ja kaunokirjallisuus. Käsi-
kirjaston kartuntavuosilta 1945–1996 
on tutkijoiden käytettävissä vanha 
manuaalinen kirjastokortisto. Vuo-
desta 1997 alkaen käsikirjaston tie-

dot löytyvät Akseli-tietokannasta. 
Viitetiedot löytyvät myös Arjenhis-
toria-portaalin kautta internetistä. 

AHAA

Kansan Arkiston tietokantauudistus 
oli toimintakertomusvuonna edelleen 
käynnissä. Arkiston vanhentunut ar-
kistotietokanta Planeetta tullaan kor-
vaamaan Kansallisarkiston johdolla 
toteutettavalla Ahaa-hakemistopal-
velulla. Tätä kautta arkiston teksti-
asiakirjojen kuvailutietoja pystytään 
tarjoamaan internetissä muistiperin-
töorganisaatioiden yhteisen Finna-
palvelun kautta. Arkiston esine- ja va-
lokuvat ovat olleet selattavissa Finnan 
kautta jo muutaman vuoden ajan. 

Vanhan arkistotietokannan mig-
rointi on haasteellista, koska Ahaan 
myötä otetaan käyttöön uudet ku-
vailusäännöt ja -käytännöt. Myös 
Ahaan rakenne on tyystin erilai-
nen vanhaan Planeettaan nähden. 
Ahaa-järjestelmän käytön ohjeis-
tusta ja toteutusta on suunnitel-
tu vuoden mittaan luettelointiryh-
mässä. Migroinnin tarpeisiin on 
muodostettu oma migraatioryhmä. 
Ahaa ratkaisee ainoastaan metatie-
tojen jakelun Finnan kautta. Edel-
leen ratkaistavana on kysymys var-
sinaisen digitaalisen arkistoai-
neiston jakelusta ja vastaanotos-
ta. Tilannetta mutkistaa sekä me-
tatiedon että digitaalisen arkistoai-
neiston osalta uusi tietosuojalaki. 

Opetusministeriö asettikin työryh-
män pohtimaan näyttö- ja käyttöra-
joitetun aineiston esittämistä Ahaas-
sa ja Finna-palvelussa. Työryhmässä 
Kansan Arkistoa edustaa Pia Pursi-
ainen.
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5. Kokoelmien käyttö ja tutkijapalvelu

Kertomusvuonna arkistoon tilastoi-
tiin 1146 tutkijakäyntiä.  Edellisvuo-
teen verrattuna tutkijakäynnit lisään-
tyivät hieman. Kävijöistä tieteellisen 
tutkimuksen tai sukututkimuksen 
tekijöitä oli 261. Suurimpaan kävijä-
ryhmään ”muu tutkimus”,  885  kä-
vijää, sisältyy paikan päällä käyneet 
aineistojen tiedustelijat (nämä eivät 
aina välttämättä johtaneet aineis-
tontilauksiin), aineistojen luovutta-
jat, ei-akateemiset tutkijat, toimitta-
jat, kirjailijat, eri taideproduktioiden 
suunnittelijat, arkiston esittelyt ryh-
mille ja Kansan Arkiston ystävien ti-
laisuuksissa käyneet vieraat. 

Kansan Arkiston asiakirjakokoel-
mat, käsikirjasto ja kuva-arkisto ovat 
tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden 
käytettävissä arkiston tutkijasalissa. 
Muita arkiston palvelumuotoja ovat 
kaukolainaus ja jäljennepalvelu sekä 
puhelimitse, sähköpostitse ja inter-
netin kautta tapahtuva tietopalvelu. 
Tutkijapalvelutilasto esitetään liit-
teessä 5. 

   1A Vanhan työväenliikkeen järjestöt
   1B Suomen Kommunistinen Puolue
   1C 1920- ja 1930-lukujen 
   vasemmistolaiset järjestöt
   1D Kansandemokraattiset järjestöt, 
   Vasemmistoliitto
   1E Ammatilliset järjestöt
   1F Muut järjestöt
   2 Työväenlehtien ja kirjapainojen arkistot
   3 Erikoiskokoelmat
   4 Jäljenne- ja lehtileikekokoelmat
   5 Henkilöarkistot
   6 Muistelmat
   7 Biograficakokoelmat
   8 Ääni- ja kuvatallenteet

järjestöark.
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Kaavio 2. Kokoelmien käyttö 
tutkijasalissa 2017
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Kaavio 3. Kokoelmien käyttö 
tutkijasalissa 2017 
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Asiakirjakokoelmista tehtyjen tut-
kijasalitilausten kokonaismäärä 
oli 527 kappaletta. Asiakkaat osaa-
vat tarkastella etukäteen tietokan-
nastamme internetissä, mitä tule-
vat tutkimaan, ja osaavat pyytää 
tarkemmin haluamansa aineiston. 
Määrä kasvoi hieman edellisestä 
vuodesta. Tutkijasaliin tilattiin ja 
toimitettiin yhteensä 1694 arkis-
toyksikköä, joka oli edellisvuotta 
enemmän. Valokuvavedoksia oli 
näistä 65 yksikköä. Valokuvia sela-
taan tutkijasalitilauksiin verrattu-
na enemmän sähköisessä muodos-
sa joko arkiston tiloissa tai interne-
tin kautta.

Arkistoaineistosta toimitettiin 
yhteensä 11 kaukolainatilausta tut-
kijoille maakunta-arkistoihin sekä 
pitempiaikaisia asiakirjalainoja ar-
kistoaineiston luovuttajille histo-
riankirjoitusta varten. Asiakirja-
aineistosta tilattiin valokopioita ja 
pdf-tiedostoja yhteensä 1000 kap-
paletta. Tutkijoiden digikameralla 
ottamien kopioiden määrää ei tilas-
toida. Kansan Arkiston aineistoa on 
ollut näyttelyissä lainassa ja esillä 

mm. Työväenmuseo Werstaalla, Le-
nin-museossa ja Helsingin kaupun-
ginmuseossa. 

 Arkistoaineistoon kohdistuvat 
tiedonhaut työllistivät arkiston tut-
kijapalvelua. Valtaosa tiedonväli-
tyksestä tapahtuu nykyään sähkö-
postitse. Asiakirjoja koskeviin tie-
donhakupyyntöihin annettiin sel-
vityksiä puhelimitse 131 ja sähkö-
postitse ja kirjeitse 228 kappaletta. 
Kuva-arkistoon osoitettuja valoku-
vakokoelmia koskevia tiedonhaku-
ja oli 439 kappaletta.

Kansan Arkiston ”virtuaalinen 
käyttö” oli runsasta. Verkon kaut-
ta tapahtuvan aineiston käytöstä ei 
ole saatavissa tilastoja, mutta vuon-
na 2017 arkiston sivuilla vieraili 
keskimäärin 330 kävijää päivässä. 
Kansan Arkiston uudistetut koti-
sivut ovat osoitteessa http://www.
kansanarkisto.fi. 

Joukkokokous Porin Kauppatorilla vuonna 1917.
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6. Kuva-arkisto

Kuva-arkiston kokoelmat koostuvat 
työväenliikkeen, kansalaisjärjestöjen 
ja työväestön sosiaali- ja kulttuurihis-
toriaan liittyvästä kuva-aineistosta, 
jota on karttunut vuodesta 1945 lähti-
en. Vanhimmat yksittäiset kuvat ovat 
1800-luvun lopulta. Kuva-arkisto on 
muotoutunut suurelta osin eri työvä-
enlehtien kuva-arkistoista tai niiden 
osista. Kokoelmat sisältävät valoku-
vaaja Yrjö Lintusen huomattavan ne-
gatiivikokoelman. 

Kansan Arkiston kuva-arkiston 
laajimman aineistokokonaisuuden 

muodostavat valokuvat, joita on 1,3 
miljoonaa kappaletta. Kuva-aineiston 
kartunta tapahtuu pääasiassa lahjoi-
tusten kautta. Vuonna 2017 kuvaluo-
vutuksia saatiin 46 kpl. Kuvia luo-

vutettiin 27 089 kpl, josta analogista 
kuva-aineistoa oli 4,5 hyllymetriä ja 
sähköistä 4,57 Gt. Valokuvia saadaan 
vielä perinteisesti vedoksina, mutta 
yhä useampi kuvaluovutus tulee di-
gitaalisena. Arkiston oma kuvaustoi-
minta on kokonaan digitaalista. 

Akseli ja Arjenhistoria

Kuva-arkiston työkaluna toimii inter-
net-pohjainen tietokantajärjestelmä. 
Yhteistyössä mm. Työväen Arkiston 
ja Työväenmuseo Werstaan kanssa to-
teutettu järjestelmä rakentuu kahdes-
ta osasta: 
• organisaatiokohtaisena, sisäisenä 
luettelointi- ja tiedonhakuvälineenä 
toimivasta Akseli-tietokannasta, jos-
sa kukin organisaatio näkee vain omat 
kokoelmansa. 
• internetissä selailtavasta Arjenhisto-
ria-verkkoportaalista (www.arjenhis-
toria.fi), jossa näkyvät kaikkien mu-
kanaolijoiden kuvat ja esineet kuvailu-
tietoineen. Kuvien ja esineiden tai nii-
den kuvailutietojen näyttämistä inter-
netissä rajaa henkilötieto- ja tekijänoi-
keuslaki. Tiedonhaku on mahdollista 
yhdestä organisaatiosta kerrallaan tai 
samanaikaisesti kaikista organisaati-
oista. Yhteisen haun toimintoa tukee 
mm. yhdenmukaistettu asiasanoitus. 
Arjenhistoria-portaali tarjoaa mah-
dollisuuden kuvien tilaamiseen suo-
raan. Lisäksi käyttäjä voi lähettää pal-

Maahanmuuttajien mielenosoitusteltta Rautatientorilla 
vuonna 2017. Kuva on valokuvaaja Martti Lintusen luovu-
tuksesta. Kuvaaja Martti Lintunen.
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veluun omia kommenttejaan sekä tie-
tojaan kuvista. Arjenhistorian sisältö 
on selattavissa internetissä myös Fin-
na-palvelun kautta (www.finna.fi).

Toimintakertomusvuonna on ku-
vatietokannan uudistustyötä edelleen 
jatkettu yhdessä palveluntarjoajayhtiö 
Userixin kanssa. E-Kuvasta Collecteksi 
muuttuvan tietokannan uudistustyös-
sä parannetaan hakutoimintoja, siirry-
tään yhä enemmän yhteisten sanasto-
jen ja ontologioiden käyttöön sekä pa-
rannetaan tietokannan yleistä käytettä-
vyyttä mm. tekemällä täytettävistä ku-
vailulomakkeista joustavampia käyttää.

Arjenhistorian kuvat on digitaalises-
ti vesileimattu väärinkäytösten estämi-
seksi. Vesileimasta käy ilmi lähdeorga-
nisaatio, josta kuvan voi tilata paino-
kelpoisena. Vesileiman käyttäminen on 
herättänyt runsaasti keskustelua erityi-
sesti Finna-ympäristössä, jossa on yhä 
enemmän siirrytty painottamaan avoi-
men datan merkitystä. Niinpä Kansan 
Arkistossakin harkitaan vesileimo-
jen poistamista tietyiltä kuva-aiheilta. 
Huomioitava on kuitenkin joidenkin 
ammattivalokuvaajien toiveet vesilei-
man olemassaolosta. Arjenhistoria si-
sältää noin 34 000 Kansan Arkiston 
kuva- ja esinetietuetta. Arjenhistoria-

kokoelmaportaalilla oli kuukaudessa 
noin 40 000 kävijää. 

Toimintakertomusvuonna kuva-ar-
kistosta digitoitiin mm. SKDL:n, Suo-
men Demokratian Pioneerien Liiton 
sekä ammattiyhdistysten valokuvia. 
Lisäksi varauduttiin muistovuoteen 
2018 digitoimalla mm. vuoteen 1918 
liittyvien muistomerkkien kuvia. Kaik-
ki arkiston 1918-kuvat on digitoitu ja 
ne ovat katseltavissa Arjenhistoriassa 
ja Finnassa.

Kansan Arkistossa Akseli-kuvatie-
tokantaan luetteloitiin 4150 objektia ja 
vuoden päättyessä Akselissa oli valoku-
via 42 523 ja esineitä (esim. julisteita ja 
rintamerkkejä) 4 159 kpl.

Kuva-arkistosta tehtiin vuoden 2017 
kuluessa 438 tiedustelua ja tilattiin yh-
teensä 2 303 kuvaa. Tiedustelujen mää-
rä on 10 vuodessa moninkertaistunut: 
vuonna 2008 kuvatiedusteluja tehtiin 
147 kpl. 

Julistekokoelmassa 7618 julistetta. 
Luetteloidut julisteet ovat asiakkaiden 
käytettävissä Arjenhistoria ja Finna-
verkkopalveluissa. Kokoelma karttui 
232 julisteella. Työväenperinteen kuva-
projekti keskittyi tänä vuonna julistei-
den kuvaamiseen. Julisteet kuvasi Isto 
Puhakka.

Mielenosoituskulkue Toisella linjalla 
Helsingissä vuonna 1917.
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7. Arkistotoimen neuvonta, ohjaus ja koulutus

Kansan Arkisto neuvoo ja opastaa 
järjestöjä niiden arkistotoimen hoi-
tamisessa. Neuvonnan ja ohjauksen 
myötä varmistetaan aineiston säily-
vyys. Neuvonnan myötä aineistoista 
saadaan paremmin hallittavia ja hel-
potetaan päätearkistoon luovuttami-
sen prosessia. Vuonna 2017 tehtiin 
ohjaavaa kenttätyötä useiden järjes-
töjen parissa.

Arkiston tehtäviin kuuluu lisäk-
si opiskelijoiden ja tutkijoiden ohja-
us ja neuvonta sekä esitelmien pito 
arkistoalan seminaareissa, historia- 
ja perinnetieteiden kurssilaisille ja 
muille perinteentallennuksesta kiin-
nostuneille. Vuonna 2017 arkistossa 
kävi yksi opiskelijaryhmä. Arkiston 
toimintaa esiteltiin lisäksi sukututki-
jaryhmälle.

Arkisto jalkautuu neuvomaan ja opastamaan järjestöjen aktiiveja 
erilaisiin tilaisuuksiin eri puolille Suomea. Sotkamossa Eläkeläisten 
kesäpäivillä opastettiin mm. Lieksan aineistojen äärelle.

Arkisto jalkautuu neuvomaan ja opastamaan järjestöjen aktiiveja 
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8. Yhteistyö

Arkistoyhteistyö

Ahaa-hanke

Kansan Arkisto on mukana AHAA-
hankkeessa, jossa Kansallisarkiston 
johdolla kehitetään arkistoille uu-
denlainen hakemistopalvelu. Kan-
san Arkisto on ollut hanke mukana 
vuodesta 2013 ja siinä ovat mukana 
arkistolaitoksen lisäksi Suomalaisen 
Kirjallisuuden seura, Porvarillisen 
Työn Arkisto, Keskustan ja maaseu-
dun arkisto, Svenska centralarkivet 
sekä CSC – Tieteen tietotekniikan 
keskus Oy.  Pia Pursiainen on osal-
listunut luettelointisääntöjen laadin-
taan ja Marita Jalkanen Ahaa-ohjaus-
ryhmän toimintaan. Luettelointiryh-
mä kokoontui 32 kertaa vuoden ai-
kana.

Yksityisarkistojen 
neuvottelukunta

Kansallisarkiston yhteyteen perus-
tettiin yksityisarkistojen neuvottelu-
kunta, jonka tehtävänä on edistää yk-
sityisiin asiakirjoihin ja niihin sisälty-
viin tietoihin kohdistuvan arkistotoi-
minnan koordinointia ja yhteistyötä. 
Neuvottelukunnan jäsenet nimittää 
ja toimikaudesta päättää opetus- ja 
kulttuuriministeriö. Marita Jalkanen, 
Lena Karhu ja Arto Alajoutsijärvi ni-

mettiin neuvottelukuntaan Yksityiset 
keskusarkistot ry:n ehdokkaaksi. Toi-
mikausi kestää vuoden 2019 loppuun 
saakka.

KDK -yhteistyö

Arkistosektorin KDK-yhteistyöver-
koston Kansallisarkiston johdolla 
tapahtunut toiminta päättyi vuonna 
2017. Verkoston toiminta-ajatuksena 
on ollut mm. edistää arkistojen kes-
kinäistä yhteistyötä ja tuottaa niiden 
yhteinen näkemys KDK-palveluiden 
kehittämiseen. Yhteistyöverkosto on 
järjestänyt erilaisia seminaareja ja 
koulutustapahtumia. Kansan Arkis-
to osallistui yhteistyöverkoston oh-
jausryhmän toimintaan ja oli muka-
na laatimassa yksityisarkistokentälle 
yhteisiä hankintapoliittisia linjauk-
sia. Jatkossa verkosto jatkaa toimin-
taansa epävirallisena yhteistyönä.

Näyttörajoitteiset metatiedot, 
käyttörajoitteiset aineistot-
työryhmä 

Opetusministeriö asetti tiukentu-
van Tietosuojalain myötä työryh-
män pohtimaan näyttörajoitteisten 
metatietojen ja käyttörajoitteisen ai-
neiston esittämistä ja käyttöön saat-
tamista Ahaassa ja Finna-palvelus-
sa. Työryhmä jakaantui työpakettei-
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hin, joissa vastuutahoina ovat Kan-
sallisarkisto, Kansalliskirjasto, CSC 
sekä Opetusministeriö. Asiantunti-
ja-apua antaa konsulttiyhtiö Citrus. 
Työryhmä esittää ratkaisunsa alku-
vuodesta 2018. Sekä Ahaassa että 
NKR-työryhmässä Kansan Arkistoa 
edustaa Pia Pursiainen.

Yksityiset keskusarkistot ry:n 
toiminta

Yksityiset keskusarkistot ry, YKA, on 
enintään 80-prosenttista lakisääteis-
tä valtionapua nauttivien yksityis-
ten arkistojen yhteistoimintajärjes-
tö, jossa oli vuonna 2017 yhdeksän 
jäsentä. Yhdistyksen tarkoituksena 
on pitää yllä yhteyksiä arkistolaitok-
seen ja muihin arkistoihin, seurata 
alan kehitystä ja tehdä sen pohjalta 
aloitteita ja esityksiä, pitää yllä yhte-
yksiä arkistoalaa lähellä oleviin yh-
teisöihin ja yrityksiin sekä edistää ar-
kistojen välistä yhteistyötä ja työnja-
koa. Marita Jalkanen valittiin Ykan 
hallituksen puheenjohtajaksi kevääl-
lä 2017. 

Yksityiset keskusarkistot ry antoi 
oman lausuntonsa tietosuoja-ase-

tuksesta. Lausunto jätettiin oi-
keusministeriölle syksyllä 2017.

Yksityiset keskusarkistot ry 
esitteli toimintaansa maaliskuus-
sa Espoossa Suku 2017 -suku-
tutkimustapahtumassa sekä lo-
kakuussa Vantaan sukututkijain 
järjestämässä valtakunnallisessa 
Kuulutko sukuuni -tapahtumassa 
Hiekkaharjussa. Yksityisten kes-
kusarkistojen pöydässä vieraili ta-
pahtumien aikana runsaasti suku-
tutkimuksesta kiinnostuneita kä-
vijöitä, joille annettiin arkistojen 

esitteitä, tehtiin hakuja tietokannoista 
ja kerrottiin yksityisten keskusarkisto-
jen toiminnasta. 

Yksityiset keskusarkistot ry:n si-
vuilla (www.yksityisetkeskusarkistot.
fi) esitellään yhdistys, kerrotaan yh-
distyksen ajankohtaisista tapahtu-
mista sekä annetaan linkki kuhunkin 
arkistoon. Sivuilta löytyy Arkistoin-
tiopas, jossa kerrotaan arkistoinnin 
perusasiat ja lisäksi sivujen kautta on 
myös mahdollisuus lähettää kysymyk-
siä arkistointiin liittyen. Kysymyksiin 
vastaa se arkisto, jonka toimialaan 
kysymys kuuluu tai yhdistyksen pu-
heenjohtaja. Sivustolle on rakennettu 
myös intranet-osio arkistojen välistä 
keskustelua ja tiedonvaihtoa varten. 

Yka perusti eri arkistojen edusta-
jista kootun sähköisen aineiston työ-
ryhmän. Pia Pursiaisen vetämä työ-
ryhmä laatii yleisohjeistusta lähinnä 
sähköisen aineiston vastaanottoon ja 
käsittelyyn.

Yka järjesti tutustumis- ja virkistäy-
tymistilaisuuksia. Janne Ridanpään 
vetämä virkistysryhmä järjesti tutus-
tumiskäynnin Lapinlahden Lähteelle 
sekä arkistojen yhteiset pikkujoulut 
ravintola Loisteessa. 

Yksityiset keskusarkistot -yhdistys esitteli toimintaansa Suku 
2017 –tapahtumassa Espoossa. Jarmo Luoma-aho Elkasta vuo-
rossa. Kuva: Marita Jalkanen.
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Työväen perinnelaitosten 
yhteistyö

Työväenperinnelaitosten kokoelma-
yhteistyö toimii siten, että museo vas-
taa esineistä, arkistot asiakirjoista ja 
Työväenliikkeen kirjasto painetusta 
kirjallisuudesta. 

Työväenjärjestöjen 
neuvottelukunta

Museon ja arkistojen yhteistyö-
tä on viime vuosina hallinnut 
1917/1918-muistovuosiin valmis-
tautuminen. Merkkivuosien tiimoil-
ta tuotettiin vuosina 2015–17 muun 
muassa tyovaenliike.fi-nettisivu sekä 
Työväenmuseo Werstaan Vapauden 
museo -näyttely.

1917/1918-hanketta on koordinoi-
nut työväenjärjestöjen neuvottelu-
kunta, joka kokoontui vuoden aika-
na kaksi kertaa. Neuvottelukuntaan 
osallistui Marita Jalkanen. Verkko-
sivuston ja näyttelyn suunnittelusta 
vastasi työryhmä, joka koostui Työ-
väenmuseo Werstaan, Työväen Ar-
kiston ja Kansan Arkiston työnte-
kijöistä. Kansan Arkistosta työryh-
mään osallistuivat Reetta Laitinen, 
Kari Määttänen ja Janne Kuusisto. 

Paasitornissa järjestettiin 27.3. 
2017 Vapauden kevät -juhlasemi-
naari. Seminaari käynnisti työväen-
liikkeen merkkivuosiohjelman. Se-
minaarin järjestivät Kansan Arkis-
to, Työväen Arkisto, Työväenmuseo 
Werstas ja Työväen historian ja perin-
teen tutkimuksen seura. Seminaarin 
avasi Erkki Tuomioja. Seppo Hentilä 
tarkasteli alustuksessaan vuotta 1916 
vuoden 1917 perspektiivissä, Rainer 
Smedman puhui Oskari Tokoista ja 

Maria Lähteenmäki Väinö Voion-
maan linjavalinnoista vuonna1917. 
Matti Lackmannin aiheena oli Kul-
lervo Manner ja periferia, Eino Ke-
tola kertoi valtalaista ja Tauno Saare-
la käsitteli vuotta 1917 vuoden 1918 
perspektiivissä. Seminaarin juonsi 
museonjohtaja Kalle Kallio. 

Työväenliike.fi- verkkosivusto ja 
Vapauden Museo

”Työväenliikkeen 100 itsenäisyyden 
vuotta” (www.tyovaenliike.fi) -verk-
kosivuston yhdeksän otsikon alla 
käsitellään vanhan työväenliikkeen, 
itsenäistymisen, sisällissodan, sota-
vuosien ja sodanjälkeisen ajan ta-
pahtumia, esitellään kertomuksia ja 
ihmiskohtaloita työväenliikkeen ja 
työväestön silmin sekä tarjotaan ar-
kisto- ja museopedagogista oppima-
teriaalia koulujen historianopetusta 
varten. Sivustoa täydennettiin vuon-
na 2017 artikkeleilla ja oppimateri-
aalilla sekä tapahtumakalenterin tie-
doilla.

Janne Kuusisto ja Iris Olavinen 
palkattiin projektiluonteisesti kir-
joittamaan sivustolle arkistojen ai-

http://www.tyovaenliike.fi
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neistoja esitteleviä artikkeleita, joita 
syntyi kaikkiaan 17 kappaletta. Ai-
hepiireinä olivat Helsingin Kulttuu-
ritalo, kansandemokraattinen jär-
jestöperhe, taistolaiset, DDR ja tun-
nustamisliike, maalareiden myrkky-
boikotti, Työväen eläkeläistoiminta, 
ammattiyhdistysopistot, sivistystä 
kansalle, ammattiyhdistysliikkeen 
liittofuusiot, Yhdistys 9 ja laki päi-
vähoidosta, lama, Seta, Matti Paasi-
vuori ja työntekijät etujensa ajajina. 
Seminaari ja projektityöntekijöiden 
palkkaaminen toteutettiin Palkan-
saajasäätiön apurahalla.

1917–1918-muistovuodet hui-
pentuivat Vapauden Museon ava-
jaisiin Tampereella Työväenmuseo 
Werstaalla 27.11.2017. Entisen teks-
tiiliteollisuusmuseon paikalle ra-
kennettiin pysyväisluonteinen näyt-
tely, joka esittelee Suomen ja työvä-
enliikkeen historiaa sadan vuoden 
ajalta tavallisen kansan ja erilaisten 
vapauksien näkökulmasta. Esille 
nousevat muun muassa poliittisten 
vapauksien, äänioikeuden, sananva-
pauden ja maksuttoman koulutuk-
sen merkitys Suomen kehittymisel-
le. Vapauden Museo herättää myös 
pohtimaan, millaisia vapauksia tä-
män päivän Suomessa kaivataan. 
Näyttelyssä on esillä useita valoku-
via ja muuta aineistoa Kansan Ar-
kistosta.

Työväenperinne

Työväenperinne – Arbetartraditi-
on ry:n kuvaprojektissa keskityttiin 
Kansan Arkiston osalta julisteiden 
digikuvaamiseen. Tekijänoikeusva-
paat kuvat liitetään myöhemmin Ar-
jenhistoria.fi -portaaliin. Kuvaami-

Vapauden museo avautui marraskuussa 2017. 
Martta Koivusen muistelmat ja pikkupunakaarti-
laisvalokuva Kansan Arkiston kokoelmista. 
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nen tapahtui Työväen Arkistossa ja 
projektityöntekijä oli Isto Puhakka.

Kansan Arkisto oli mukana Työ-
väentutkimus-vuosikirjan toimi-
tustyössä. Työväentutkimus edistää 
muistiorganisaatioiden ja tiedeyh-
teisön vuorovaikutusta. Lisäksi vuo-
sikirja kokoaa yhteen työväenhisto-
riaan liittyvät ajankohtaiset tapah-
tumat. Toimituskunnassa Kansan 
Arkistoa edusti Kari Määttänen.

Reetta Laitinen edusti arkistoa 
Työväenlaulu.fi-portaalin toimi-
tuskunnassa. Toimituskunta koos-
tuu TSL:n, KSL:n, Työväen Arkis-
ton ja Kansan Arkiston työnteki-
jöistä sekä työväenmusiikin am-
mattilaisista ja harrastajista. Toi-
mituskunta on tuottanut sisältöä 
Työväenlaulu-verkkosivustolle 
sekä järjestänyt työväenmusiikki-
tapahtumia.

Kansainvälinen työväen 
perinnelaitosten yhteistyö

Kansan Arkisto osallistui maalis-
kuun lopussa Arbeiderbevegelsens 
arkiv og bibliotekin järjestämään 
Russian revolution -seminaariin ja 
pohjoismaisten työväen muistior-
ganisaatioiden tapaamiseen. Myös 
pohjoismainen johtajien tapaami-
nen järjestettiin samassa yhteydes-

sä. Matkan kustannuksista vastasi 
suurelta osin Arbark, jonka johtaja 
Frank Meyer vastasi onnistuneista 
järjestelyistä ja rahoituksen hank-
kimisesta. järjestelyistä ja rahoi-
tuksen hankkimisesta.

Ole Martin Rønning luennoimassa Saksan mie-
hityksessä kadonneista Norjan arkistoista Ar-
barkin järjestämässä Russian revolution –se-
minaarissa 29.3. Oslossa. Seminaari osoitti 
kuinka muut pohjoismaat huomioivat sadan 
vuoden takaisen Venäjän vallankumouksen 
monin eri tavoin. Suomessa huomio keskittyi 
itsenäisyyden juhlintaan.

Pohjoismaiseen työväenmuis-
tiorganisaatioiden tapaami-
seen Oslossa osallistui neljä 
henkilöä Kansan Arkistosta. 
Ryhmää opastamassa Arbar-
kin johtaja Frank Meyer.
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Collecte-organisaatioiden 
yhteistyö

Kansan Arkiston edustaja Pia Pur-
siainen osallistui Akseli-konsortion 
Collecteksi muuttuvan taustajärjes-
telmän ”Keskuskomiteaksi” kutsut-
tuun uudistustyöryhmään. Ryhmä 
koostuu eri museoiden edustajista, 
jotka kukin edustavat omia eKuva-
konsortioitaan. Uudistuksen tarkoi-
tuksena on tuottaa kuvailukäytän-
nöiltään ja hakuominaisuuksiltaan 
käytettävämpi järjestelmä, huomioi-
den loppukäyttäjät Finna-ympäris-
tössä sekä pyrkimykset kansalliseen 
yhdenmukaisuuteen kuvailussa.

Kansan Arkiston ystävät ry     
            
Kansan Arkiston ystävät ry on vuon-
na 1994 perustettu yhdistys, jonka 
tarkoituksena koota yhteen työväen-
liikkeen aatteellisista, sivistyksellisis-
tä ja järjestöllisistä perinteistä ja his-
toriasta kiinnostuneita kansalaisia, 
kehittää ja tukea Kansan Arkiston 
toimintaa sekä syventää työväenpe-
rinnetyön tuntemusta. Yhdistyksen 
puheenjohtajana toimi vuonna 2017 
Veli-Pekka Leppänen ja hallituksen 
jäseniä olivat Kauko Aaltonen, Hele-
na Hölttä, Arja Mäntyniemi, Pentti 
Laine, Taisto Terävä ja Jaakko Tiai-
nen. Yhdistyksen vuosikokous pidet-
tiin 14.3.2017. Yhdistyksellä oli toi-
mintavuoden lopussa 145 jäsentä. 

Kansan Arkiston Ystävät ry järjes-
ti kertomusvuonna kahdeksan kes-
kustelutilaisuutta. Kansan Arkistossa 
järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui 
438 henkilöä. Tilaisuuksista tiedotet-
tiin kirjeitse, sähköpostilla ja ilmoi-
tuksilla Kansan Uutisissa ja Helsingin 
Sanomissa sekä arkiston Facebook-

-sivustolla. Tilaisuuksien käytännön 
järjestelyt toteutti Kansan Arkisto.

Kevät 2017 (suluissa osallistujamää-
rät)
14.2. Kimmo Rentola: Stalin ja Suo-
men kohtalo (69)
14.3. Anneli Kanto: Lahtarit (43)
11.4. Tuula-Liina Varis: Huvila (54)
9.5. Ville Suhonen: Ompelijatar (40)

Syksy 2017
19.9. Matti Lackman: Kullervo Man-
ner - kumouksellisen muotokuva. 
(55) 
10.10. Jaana Torninoja-Latola: Yhä 
katselen pilviä – Elvi Sinervon elämä 
(66)
14.11. Kimmo Rentola: Varjo Suomen 
yllä – Stalinin salaiset kansiot (90)
12.12. Arto Mustajoki: Myrsky vod-
kalasissa (21)
Keskusteluja veti Kansan Arkiston 
ystävien puheenjohtaja Veli-Pekka 
Leppänen. 

Ville Suhonen esitteli toukokuussa Martta Kos-
kisesta kertovaa Ompelijatar -kirjaansa Kan-
san Arkiston Ystävien tilaisuudessa.
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9.Tilat

Kansan Arkisto toimii Helsingis-
sä kahdessa eri toimipisteessä. Toi-
mistotilat ja tutkijasali sekä 120 m2 
suuruinen arkistomakasiini sijaitse-
vat Vetehisenkuja 1:ssä. Kolme etä-
makasiinia sijaitsee Työpajankadulla. 
Makasiinitilaa on yhteensä 691 ne-
liötä. Arkistolle on laadittu pelastus-
suunnitelma, jonka Helsingin pelas-
tuslaitos on hyväksynyt vuonna 2016. 
Työpajankadun tilojen vuokrasopi-
mus päättyy toukokuussa 2018 ja uu-
sien tilojen etsiminen on aloitettu. 

Kommunistisen nuorison joukkotapaaminen Helsingis-
sä vuonna 1975. Julisteen suunnittelija Hannu Virtanen. 
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10. Hallinto

Kansan Arkistoa ylläpitää Yhteiskun-
nallinen Arkistosäätiö. Arkistosäätiön 
valtuuskunnan muodostaa kaksikym-
mentä henkilöjäsentä. 

Vuonna 2017 valtuuskunnan jäseni-
nä ovat olleet:

Riku Ahola (24.4. saakka), Liisa 
Aura (24.4. saakka), Heidi Auvinen, 
Oiva Björkbacka, Matti Harjuniemi, 
Janne Hernesniemi, Soile Hyvärinen, 
Loviisa Itäkannas, Tanja-Riikka Kny-
azev, Joni Krekola, Laura Lodenius, 
Pauliina Murto-Lehtinen, Raimo Pa-
rikka, Leo Partanen (24.4. saakka), Jor-
ma Pikkarainen, Tauno Saarela, Minttu 
Sillanpää, Riikka Taavetti, Tero Toiva-
nen (24.4. alkaen), Anna-Mili Tölk-
kö (24.4. alkaen) ja Pirjo Virtaintorp-
pa (24.4. alkaen). Valtuuskunnan pu-
heenjohtaja on Aulis Ruuth ja varapu-
heenjohtajana jatkaa Soile Hyvärinen. 
Valtuuskunta piti vuosikokouksensa 
24.4.2017. 

Säätiön asioita hoitaa ja edustaa 
hallitus. Arkistosäätiön hallituksen 
puheenjohtajana vuonna 2017 toimi 
Tauno Saarela ja jäseninä Riku Aho-
la (24.4. saakka), Joni Krekola, Laura 
Lodenius, Raimo Parikka, Jorma Pik-
karainen, Riikka Taavetti ja Tero Toi-
vanen (24.4. alkaen). Hallituksen sih-
teerinä on toiminut Kari Määttänen. 
Arkistosäätiön asiamiehenä sekä esit-
telijänä hallituksen kokouksissa on ol-
lut Marita Jalkanen. Säätiön kirjanpitä-
jänä on toiminut Jari Salo Ovil Oy:stä 

ja tilintarkastajana Suomen Tilin-
tarkastajaverkko Oy, jossa vastuul-
lisena henkilönä on HTM-tilintar-
kastaja ekonomi Timo Vilén. 

Hallitus on kokoontunut kerto-
musvuoden aikana kuusi kertaa. 
Kokouksissa on käsitelty säätiön ta-
lous- ja henkilöstöasioita ja Kansan 
Arkiston toiminnan kehittämistä.

Tauno Saarela puhui vuodesta 1917 vuoden 1918 
perspektiivistä Vapauden kevät -juhlaseminaa-
rissa Paasitornissa 27.3
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11. Henkilöstö

Kansan Arkiston työsuhteiseen henkilökuntaan kuului kuluneen vuoden ai-
kana kahdeksan henkilöä. Työsuhteessa olleen henkilöstön työpanos oli 8 
henkilötyövuotta. Työntekijöiden kanssa käytiin toimintavuonna työehtoso-
pimuksen edellyttämät kehityskeskustelut. Henkilökunnan luottamushenkilö 
oli Reetta Laitinen ja työsuojeluvastaava Pia Pursiainen. Arkiston työterveys-
huolto siirtyi Diacorilta Terveystalolle yritysten fuusioitumisen myötä.

Vakinaiseen henkilökuntaan ovat vuonna 2017 kuuluneet:

- Jalkanen Marita, FM, arkistonjohtaja
- Laitinen, Reetta, FM, tutkija
- Lindgren, Riitta, arkistomestari
- Määttänen, Kari, FM, tutkija
- Ollikka, Auli, arkistosihteeri, kuvankäsittelijä
- Pursiainen, Pia, tradenomi(YAMK),YTK, tutkija
- Seppä Hilkka, tutkimussihteeri

Muut työntekijät:

- Kuusisto Janne, ma, tutkija, VTM, 1.1.-31.12.2017
- Olavinen, Iris, VTM 1.4.-31.5.2017

12. Esittelyt, koulutus, neuvonta

16.1. Rakennusliiton arkistovastaava
27.2. ja 4.4. KSL, koulutus
18.-19.3. Suku 2017 Espoo
19.-20.5. Vanun liittokokous, Kuopio
12.-14.6. Eläkeläiset ry, Vuokatti, Sotkamo
14.8. Eläkeläiset ry
28.8. Vasemmistoliitto, aineistohaku

Pohjoisen hankintamatka
4.9. Kittilä
5.9. Ivalo
6.9. Sodankylä



29

7.9. Kemijärvi
13.-14.11. Oulu
15.-17.11. Kemi
2.10. Yhteiskuntahistorian opiskelijat 
Kansan Arkistossa
7.-8.10. Kuulutko sukuuni?, Vantaa
15.11. Pohjois-Karjalan eläkeläiset, 
Uimaharju
27.11. Tampere, rakennusalan työttö-
myyskassa
29.11. Suomen sukututkimusseuran 
vierailu Kansan Arkistossa

Omat seminaarit

27.3. Vapauden kevät -seminaari, Paasitorni

13. Henkilökunnan osallistuminen

30.1. Työväentutkimuksen julkaisijatahojen kokous, Työväenliikkeen kirjasto
23.2. Työväenmusiikki talteen ja eläväksi
27.3. Työväenliikkeen neuvottelukunta
29.3. Russian revolution seminaari, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, 
Arbark, Oslo
30.-31.3. Työväenliikkeen muistiorganisaatioiden tapaaminen Oslossa. Arbei-
derbevegelsens arkiv og bibliotek, Arbark, Oslo
31.3. Pohjoismainen työväenarkistojen johtajien tapaaminen. Arbeiderbeve-
gelsens arkiv og bibliotek, Arbark, Oslo
24.4. Työväenliikkeen kirjaston 30-vuotisjuhla, Työväenliikkeen kirjasto
12.5. Aleksander Lindeberg -kirjanjulkistustilaisuus
15.5. Lapinlahden Lähde, Ykan virkistyspäivä
22.5. Werstaan kevätkokous, Werstas, Tampere
15.8. XAMK – Digitaalisen tiedon kesäkoulu
21.-22.8. THPTS 1918-seminaari, Werstas, Tampere
28.8. Yksityisarkistojen neuvottelukunta
12.10. Mitä meistä jää? -seminaari
31.10. EU:n tietosuoja-asetuksen muutokset tutkimuksessa ja arkistoinnissa
3.11. Työväentutkimuksen julkistus, Työväenliikkeen kirjasto
10.11. Arkistoyhdistyksen juhlaseminaari
20.-21.11. Kuva-arkistopäivät
22.11. Yksityisarkistojen neuvottelukunta
27.11. Vapauden museon avajaiset, Werstas, Tampere
30.11. Arkistoyhdistyksen tietosuojaseminaari, Tieteiden talo
4.12. Sivistys 100. Okm:n juhlaseminaari, Helsingin yliopiston juhlasali
28.12. Julisteeseen piirretty Chile -dokumenttielokuvan ensi-ilta

Pia Pursiainen, Marita Jalkanen ja Reetta Laitinen 
Oslossa kuninkaanlinnan edustalla. Kuvaaja Kari 
Määttänen.
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Liite 1. Asiakirjakokoelmat 31.12.2017

                         kpl        hyllymetriä
1. Järjestöjen arkistot             7 307           2 804    
A Vanhan työväenliikkeen järjestöt                106                   4
    B Suomen Kommunistinen Puolue               1 057               484
    C 1920- ja 1930-lukujen vasemmistolaiset järjestöt    293                 17
    D Kansandemokraattiset järjestöt / Vasemmistoliitto 2 890               862
    E Ammatilliset järjestöt             1 095               730
    F Muut järjestöt                          1 866                           707

2. Työväenlehtien ja kirjapainojen arkistot  105               231

3. Erikoiskokoelmat                  7                 17
    A Luokkasota 1918                             3
    B Työpaikkalehdet                             1
    C Ohjelmatoiminta                1
    D Työväestön elinolosuhteet               1
    E Poliittiset vangitsemiset 1919–1944                      4
    F Espanja 1936–39                             1
    U Vaihtoehtolehdet 1960–1970-luvuilta                                 6

4. Jäljenne- ja lehtileikekokoelmat                 13                        92

5. Henkilöarkistot                476               392

6. Muistelmat                                    1 1 09       9

7. Biograficakokoelmat                                                 1 988     27
 
Yhteensä                                             3572
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Liite 2. Erityisaineistokokoelmat 31.12.2017

                      kpl hyllymetriä
8. Äänitekokoelma            11 122                            82
  
9. Mikrofilmit                               941

10. Käsikirjasto                         14 765                  242

11. Valokuvat ja negatiivit                   1 322 154                     221
       Luetteloidut kuvat tietokannassa                       42 523 

12. Julisteet                             7618 

13. Rakennuspiirustukset                          1 169
 
14. Näyttelyt                                            218 

15. Kuvataide (luetteloidut)                             569
 
16. Rainat                               554
 
Yhteensä                       545

Katunäkymä Pohjois-Koreasta vuodelta 1981. Toimittaja Pekka Lehto-
nen luovutti Kansan Arkistoon kuvia ulkomaankomennuksiltaan. Kuvia 
on Pohjois-Korean lisäksi mm. Valko-Venäjältä ja Vietnamista.
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Liite 3. Asiakirja-aineiston kartunta 2017 - uudet arkistonmuodostajat

JÄRJESTÖARKISTOT

1A Vanhan työväenliikkeen järjestöt
Artjärven Hietanan työväenyhdistys             1907-1908
Pihlajalahden työväenyhdistys              1905-1912

1B Suomen Kommunistinen Puolue     
FKP:s Ålands avdelning               1977-1988
SKP:n Imatran kaupunkijärjestö              1968-2009
SKP:n Jylhävaaran osasto               1947-1952
SKP:n Kemijärven keskikaupungin osasto             1963-1982
SKP:n Kemijärven sellutehtaan osasto             1975-1990
SKP:n Kemin palokunnan osasto              1967-1970
SKP:n Keski-Töölön osasto                          1974-1975
SKP:n Kiuruveden osasto                                   -
SKP:n Koskikeskuksen ryhmä              1960-1990
SKP:n Kostamon osasto               1971-1988
SKP:n Kotalan osasto                           1946-1948
SKP:n Polvijärven osasto              1969-1975
SKP:n Raahen terästehtaan osasto             1985-1998
SKP:n Raikkaan osasto              1950-1972
SKP:n Ruonan osasto              1948
SKP:n Saijan osasto                           1947-1989
SKP:n Saloisten osasto              1964-1990
SKP:n Sattasen osasto              1945-1990
SKP:n Sodankylän osasto              1945-1983
SKP:n Säterin osasto               1947-1986
SKP:n Tammisaaren osasto              1945-1969
SKP:n Vaalajärven osasto              1983-1991
SKP:n Valkeakosken aluejärjestö             1946-2005
SKP:n Valkeakosken osasto              1949-1995
SKP:n Valkeakosken paperialan puolueosasto           1985-1989
SKP:n Valkeakosken pohjoinen osasto            1954-1991
  
1D1 Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
Jupperin demokraattinen yhdistys             1982-1983
Kitsinvaaran demokraattinen yhdistys                      1963
Kutsun demokraattinen työväenyhdistys          1963
SKDL:n Kiimingin yhdistys              1945-1959 
SKDL:n Kotalahden osasto              1945-1976
SKDL:n Lisma-Torvisen yhdistys             1967-1986
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SKDL:n Luusuan yhdistys                                1975-1982
SKDL:n Petkulan yhdistys              1972-1989
SKDL:n Saloisten yhdistys              1951-1970
SKDL:n Sääksmäen kunnaallisjärjestö           1961
SKDL:n Vallon yhdistys             1961
Vaalan työväenyhdistys              1958-1960
Valkeakosken demokraattinen työväenyhdistys           1949-1984

1D2 Suomen Naisten Demokraattinen Liitto (SNDL)
Tammisaaren demokraattiset naiset             1948-1959

1D3 Vasemmistonuoret / Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto
Ivalon demokraattiset nuoret             1951-1952
Joutsijärven sosialistiset nuoret             1972-1995
Kastellin demokraattiset nuoret             1975-1976
Kemijärven demokraattisten nuorten elokuvakerho         1977-1979
Keski-Oulun demokraattiset nuoret             1979-1983
Kittilän demokraattiset nuoret             1946-1952
Kotalahden työläisnuoret              1955-1966
Kuusajoen demokraattiset nuoret             1946-1951
Oulun Ay-klubi 2               2002-2004
Oulun kunnallisalan demokraattiset nuoret           1976-1977
Oulun rakennusalan demokraattiset nuoret           1976-1977
Oulun vasemmistonuoret              2003-2012
Raahen ay-klubi               1973-1989
Raahen demokraattiset nuoret             1958-1975
Saloisten nuorisoklubi              1954-1959
Ålands demokratiska unga              1976-1980

1D4 Opiskelijajärjestöt 
Oulun punavihreät opiskelijat             2002-2004

1D5 Suomen Demokratian Pioneerien Liitto
Joutsijärven demokratian pioneerit             1955-1978
Jäälinkylän demokratian pioneerit             1958-1965
Kittilän demokratian pioneerit             1951-1996
Kivimaan nuoret pioneerit              1974-1982
Liipolan demokratian pioneerit             1980-1986
Pelkosenniemen demokratian pioneerit          1979
Raahen demokratian pioneerit             1948-1992
Raahen pioneerien aluejärjestö             1982-1984
Saloisten pioneerit               1981-1982
Sattasen demokratian pioneerit             1976-1993
SDPL:n Inarin aluejärjestö                          1980-1983
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SDPL:n Kittilän aluejärjestö               1976-1989
SDPL:n Koillis-Lapin aluejärjestö              1975-1978
Valkeakosken seudun pioneeritoverit             1981-1983

1D6 Vasemmistoliitto
Inarin Vasemmisto                1953-2017
Kontulan Vasemmisto               1990-1997
Oulun Vasemmistoseura               2004-2012
Sodankylän Vasemmistoliitto              2004-2005
Valon Vasemmisto                2003-2008

1E Ammatilliset järjestöt
Kemian työntekijäin liiton Vasemmistoryhmä            1975-1993
Kemijärven tiemiehet               1945-1991
Kittilän puu- ja erityisalojen ao 742              1946-1997
Kone Oy:n Hyvinkään hissitehtaan työhuonekunta          1947-2017
Paperiliiton Valkeakosken osasto no 45 
vasemmistoryhmä                1984-2008
Puu- ja erityisalojen Ivalon ao 683              1954-2015
Punajuuri                 1999-2010
Rakennusliiton osasto 271, Ivalo              1953-1983
Rakennusliiton osasto 167, Muhos              1975-2002
Rakennusliiton osasto 489, Oulu              1963-2000
Rakennusliiton osasto 496, Parikkala             1964-2017
Rakennusliiton osasto 123, Rauma              1936-2015
Rakennusliiton osasto 158, Ruokolahti             1939-2017
Rakennusliiton osasto 85, Ylivieska              2000-2002
Rakennusliiton Rautalammin ao 310             1950-2013
Sahalahden elintarviketyöntekijät              1959-2004
Suomen Rakennustyöläisten liiton osasto no 121, 
Tammisaari                 1935-1968
Vaasan seudun ammatillinen paikallisjärjestö            1962-2001
Vahannan rakennustyöväen ao 202              1927-1930
Valkeakosken ammatillinen paikallisjärjestö            1948-1966
VAL:n Rauman osasto 299               1975-1987
VAL:n Satakunnan osasto 092              1973-1997
Valtion viranhaltijain ja työntekijäin liiton 
Porin osasto 55                 1971-1974

1F Muut järjestöt
Espoonlahden liikkuvat Eläkeläiset              2006-2013
Hämeenlinnan tapaturma- ja sairausinvalidit            2001-2009
Jyväskylän musiikinharrastajain kannatusyhdistys            1951-2003
Kannonkosken Eläkeläiset               1975-1996



35

Kempeleen Eläkeläiset               1975-1996
Kiimingin Eläkeläiset                1978-2014
Kittilän järjestöyhdistys               1953-2015
Kittilän työväen urheilijat               1966-1967
Kirkkonummen Eläkeläiset               1979-1982
Kiuruveden omakotiyhdistys                       -
Kokemäenjoen Eläkeläiset                    -
Koppelon järjestöyhdistys               1965-1966
Kotalahden pienviljelijäin osasto              1946-1990
Kouvolan Eläkeläiset                1998-2012
Kulttuurityön keskuksen Joensuun piiri             1961-1968
Kärsämäen Eläkeläiset               1987-1996
Lahden venäjänkielen tuki               1986-2007
Länsimäki-Rajakylä-seura               1983-2002
Oulun eläkeläisten neuvottelukunta              1985-2014
Pohjan Sointu                 1958-2011
Raahe Futis                 1986-1989
Raahen alueen vapaa-ajattelijat              1979-2017
Saloisten järjestöyhdistys               1947-1993
Sirola-opiston Toveriliiton Joensuun piirikomitea            1951-1963
Sodankylän Kulttuuri                1982-1984
Sodankylän työväen virkistys- ja lomakeskus            1970-1980
Sodankylän yhteistyö                1948-1984
Suomen ja Venäjän kansojen ystävyysseuran Haminan 
seudun osasto                                         1963-1992
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Anjalankosken osasto          1981-1991
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Etelä-Karjalan aluejärjestö 1987-1992
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Inkeroisten osasto            1944-1968
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Karhulan eteläinen osasto  1961-1975
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Karhulan osasto            1954-2000
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Keski-Kymenlaakson osasto1973-1975
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Kotkan aluejärjestö            1972-1974
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Kotkan osasto            1944-1995
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Lappeenrannan 
teknillisen korkeakoulun osasto              1977-1992
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Lauritsalan osasto            1952-1966
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Lauritsalan-Mustolan osasto       1966
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Leningradin osasto            1990-1997
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Munsaaren osasto            1944-1970
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Myllykosken osasto            1947-1953
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Pyhtään osasto            1944-1954
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Raahen osasto          2017
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Rautjärven osasto            1982-1989
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Suomi-Neuvostoliitto-seuran Ruokolahden osasto     1945-1954
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Saaren-Uukuniemen osasto    1946-1994
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Sippolan osasto     1945-1962
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Svetogorskin rakentajain
osasto           1973-1990
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Taipalsaaren osasto     1988-1995
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Tiutisen osasto     1944-1970
Suomi-Neuvostoliitto-seuran Voikkaan osasto     1972-1992
Suomi-Venäjä-seuran Joutsenon osasto                  1945-2002
Suomi-Venäjä-seuran Kausalan osasto                  1990-1999
Suomi-Venäjä-seuran Kuusankosken osasto     1966-1993
Suomi-Venäjä-seuran Länsi-Saimaan osasto     1995-1996
Suomi-Venäjä-seuran Pohjois-Kymen osasto               1999
Vaalajärven kansantaloyhdistys       1962-1991
Valkeakosken järjestöyhdistys       1970-1995
Valkeakosken seudun rauhanpuolustajien paikallisyhdistys 1982-1990
Valkeakosken Työväen Sivistystyö       1973-1999
Vapaan kokeilukoulun kannatusyhdistys      1969-2012
Vasemmiston yhteistyöyhdistys Silta      1994-2008
Vilppulan sairaus- ja tapaturmainvalidit      1961-2013
Voimistelu- ja urheiluseura Kittilän Voima      1966-2008
Voimistelu- ja urheiluseura Sodankylän Raju     1971-2000

2 Työväenlehtien ja kirjapainojen arkistot
Suomen Inter Press service                   1985-2015
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Liite 4.  Tutkijapalvelu 2017             Kappaleet

Tutkijakäynnit              1146 
Tilaukset                 527 
Tilatut arkistoyksiköt              1694 
Tilatut valokuvatiedostot             2303 
Tilatut äänitteet                   23
Tilatut valokopiot + pdf:t             1000 
Kaukolainat                   11 
Puhelintiedustelut                131 
Sähköpostitiedustelut                228 
Valokuvia koskevat tiedustelut              439 

Tilausten jakautuminen:            kappaleet   yksiköt

1A Vanhan työväenliikkeen järjestöt   5          10 
1B Suomen Kommunistinen Puolue              36         93
1C 1920- ja 1930-lukujen vasemmistolaiset järjestöt           8  8
1D Kansandemokraattiset järjestöt              77       256
1E Ammatilliset järjestöt               20         47
1F Muut järjestöt                          104       281
2 Työväenlehtien ja kirjapainojen arkisto             38       198
3 Erikoiskokoelmat                            29         62
4 Jäljenne ja lehtileikekokoelmat    7         15
5 Henkilöarkistot                                84       304
6 Muistelmat                             54       232
7 Biograficakokoelmat               24         31
8 Äänitteet                 13         47
Kirjat                  19         45
Valokuvat / vain tutkijasalitilaukset,                8 6 5
ei sisällä tietokantahakuja! 
   
Tilaukset yhteensä                          527      1694
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1 ARKISTOAINEISTOT
Analogisen arkistoaineiston kokonaismäärä 31.12. 4116,4 hm 
Erityisaineistojen kokonaismäärä (jos eritelty) 31.12.
- Valokuvia 1323534 kpl
- Äänitteitä 9600 kpl
- Elävää kuvaa 1522 kpl
- Julisteita 7618 kpl
Säilytyksessä olevan sähköisen aineiston kokonaismäärä 31.12. 5,44 TB
Vastaanottotapahtumien lukumäärä 150 kpl
Vastaanotetun analogisen arkistoaineiston kokonaismäärä 152,5 hm
Keruut 2 kpl
-Keruiden määrä 16 kpl
Vastaanotetun erityisaineiston kokonaismäärä (analogiset ja sähköiset)

-Valokuvat 27029
-Äänitteet 969
-Julisteet 254
Järjestetyt ja luetteloidut arkistot 380 kpl

91 hm
287 kpl
953 hm
32 % koko aineistosta

Aineiston seulonta ja hävittäminen 33 hm

2 TUTKIJA- JA ASIAKASPALVELU
-Tutkijakäynnit 1143 kpl
-Tutkijasaliin toimitetut kansiot 1694 kpl
-Asiakaspalvelun aukiolotunnit 1267 tuntia vuodessa
-Käynnit (kokoelmiin liittyvissä palveluissa) 686959 kpl
-Sivulataukset 120529 kpl
-Tietopyynnöt (s-posti, kirje tai puhelin) 798 kpl
-Kaukolainat (lainatut ja vastaanotetut yksiköt yhteensä) 11 kpl
-Toimitetut kuvajäljenteet

3 SÄILYMISEN VARMISTAMINEN:
Digitointi 109,61 Gb

4 ARKISTOTOIMEEN LIITTYVÄ MUU TOIMINTA
Järjestetty koulutus 167 kpl osasllistujia
Koulutus luovuttajille 49 tuntia vuodessa
Neuvonta ja ohjaus 50 kpl
Julkaisutoiminta (sis. myös nettijulkaisut) 3 kpl
Näyttelytoiminta (oma)
 - perinteiset näyttelyt 1 kpl
 - verkkonäyttelyt 1 kpl
Sidosryhmätyö ja muu tunnettuuden edistäminen
-Itse järjestetyt tilaisuudet ja tapahtumat 1 kpl
-Yhteistyönä järjestetyt tilaisuudet 10 kpl
-Esiintymiset muiden järjestämissä tilaisuuksissa 4 kpl

5 VOIMAVARAT
Henkilöstö 8 henkilöä
Tilat
-Makasiinitilat (omissa tiloissa) 100 neliömetreinä

1344 hm
-Vapaata makasiinitilaa 31.12. (omissa tiloissa) 0 hm
-Etämakasiinitilat 4500 hm 
-Toimisto- ja asiakastilat 497 neliömetreinä
-Tutkijapalvelupisteet/salit 1 salit

KANSAN ARKISTON TUNNUSLUVUT 2017

Järjestämätön ja luetteloimaton aineisto  

Liite 5.
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Liite 6. Asiakirjojen luokittelu

1. Järjestöjen arkistot 
A. Vanhan työväenliikkeen järjestöt 
B. Suomen Kommunistinen Puolue 
C. 1920 - ja 1930 -lukujen vasemmistolaiset järjestöt 
D. Kansandemokraattiset järjestöt ja Vasemmistoliitto
 1. Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL)
 2. Suomen Naisten Demokraattinen Liitto (SNDL)
 3.Vasemmistonuoret ( Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto, SDNL)
 4. Sosialistinen Opiskelijaliitto (SOL) ja Kansandemokraattiset Opiskelijajärjestöt (KOJ)
 5. Suomen Demokratian Pioneerien Liitto (SDPL)
 6.Vasemmistoliitto (Vas) 
E. Ammatilliset järjestöt 
 1. Keskusjärjestöt, ammattiliitot (muut kuin 1E 4 - 1E 9) 
 2. Ammatilliset yhteisjärjestöt ja neuvostot 
 3. Ammattiosastot 
 4. Kumi- ja nahka-ala (liitot ja osastot) 
 5. Kutomatyöväen liitto ja osastot 
 6. Muurarien liitto ja osastot 
 7. Rakennusliitto ja osastot 
 8. Satama- ja kuljetusala (liitot ja osastot) 
 9. Elintarvikeala (liitot ja osastot)   (uusi luokka 2008)
F. Muut järjestöt
 1. Eläkeläisjärjestöt 
 2. Raittiusjärjestöt 
 3. Kansan Sivistystyön Liitto KSL jäsenjärjestöineen 
 4. Järjestötaloyhdistykset, Kansan Talojen Liitto/Kulttuurityön Keskus 
 5. Pienviljelijäliitto ja pienviljelijäyhdistykset
 6. Suomen Sosialistinen Nuorisoliitto ja sen yhdistykset 
 7. Suomi-Neuvostoliitto-Seuran piirit ja osastot, 
    Suomen-Neuvostoliiton Rauhan ja Ystävyyden Seura (SNS I) 
 8. Suomen Rauhanpuolustajat SRP jäsenjärjestöineen 
 9. Muut järjestöt  
2. Työväenlehtien ja kirjapainojen arkistot 
3. Erikoiskokoelmat 
 A. Suomen luokkasota 1918 
 B. Työpaikkalehdet 
 C. Ohjelmatoiminta 
 D. Työväen elinolot 
 E.  Poliittiset vangitsemiset 1919-1944 
 F.  Espanja 1936-1939 
 U. 1960- ja 1970- lukujen vaihtoehtolehdet 
4. Jäljenne  ja lehtileikekokoelmat 
5. Henkilöarkistot
6. Muistelmat 
 A. Elämäkerrat 
 B.  Vuoden 1918 kansalaissotaan liittyvät muistelmat 
 C. SKP:n toimintaan liittyvät muistelmat 
 D. Muistelmat toiminnasta työväenliikkeessä 
 E.  Sosiaalisten olojen kuvaukset 
 F.  Merkintöjä elämästä- kilpakeruu 1995 
7. Biograficakokoelmat
8. Ääni- ja kuvatallenteet
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