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Niilo Jokinen(1928-2018),
”omakuva”,pastellityö,
1958, Kansan Arkiston
taidekokoelma.
Kuvaaja:Ilmari Jokinen.

Niilo Jokinen (1928-2018) luovutti vuonna 2009 Kansan Arkistoon laajan piirustus- ja maalauskokoelmansa, runsaat 600 teosta; grafiikkaa, akvarelleja, hiili- ja lyijykynäpiirroksia. Tämän
lisäksi hän luovutti myös henkilöhistoriallista aineistoa (koulu-,
opiskelu- ja työtodistuksia, kirjeitä, muistivihkoja, päiväkirjoja
jne.) sekä diakokoelmansa. Arkiston äänitekokoelmasta löytyy
Niilo Jokisesta tehty viiden tunnin haastattelu, missä hän muistelee mm. lapsuuttaan, nuoruuttaan, kotiaan ja vanhempiaan
Karjalassa, opiskeluaikaansa Neuvostoliitossa ja työelämäänsä.
Varsinaiset taideopintonsa Jokinen aloitti Suomen Taideakatemian koulun iltalinjalla 1954 (Ateneum). Iltalinjalla hän opiskeli
neljä vuotta. Ateneumista tie vei vuonna 1959 Neuvostoliittoon,
Ilja Repinin mukaan nimettyyn Leningradin Taideakatemiaan. Jokinen opiskeli Neuvostoliitossa Unescon stipendin turvin. Hän valmistui akatemiasta vuonna 1965 taidegraafikoksi.
Jokinen oli aikaisemmin työskennellyt adressien tekstaajana
sekä Syöpäsäätiössä että Sirola-Säätiössä. Hän siirtyi 1960-luvun
loppupuolella Suomi-Neuvostoliitto-Seuran julkaiseman Maailma
ja Me –lehden graafiseksi suunnittelijaksi ja toimitussihteeriksi.
Tästä työstä hän jäi myös eläkkeelle.

Sisällysluettelo

1. Kansan Arkiston vuosi 2019 					
2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto 		
3. Kokoelmien kartunta						
Asiakirja-aineiston hankinta			
Keruut							
4. Kokoelmien hallinta
					
Järjestäminen ja kuvailu					
Järjestöarkistot						
		
Karhulan keskustalon arkistot			
Henkilöarkistot						
Tiedonhallinta						
AHAA							
5. Kokoelmien käyttö ja tutkijapalvelu				
6. Kuva-arkisto 						
Akseli ja Arjenhistoria					
7. Arkistotoimen neuvonta, ohjaus ja koulutus		
8. Yhteistyö 				
				
Arkistoyhteistyö 		
		
Tietosuoja						
Yksityisarkistojen neuvottelukunta			
Yksityiset keskusarkistot ry:n toiminta		
Työväenperinnelaitosten yhteistyö
		Lauluottaakantaa.fi					
		
Hollannin opintomatka				
9. Kansan Arkiston ystävät ry				
10. Tilat						
11. Hallinto							
12. Henkilöstö						

4
6
7
7
9
10
10
10
11
12
13
14
16
18
18
20
21
21
21
21
21
22		
23
23
24
25
26
27

Liitteet
1. Asiakirjakokoelmat 31.12.2019				
2. Erityisaineistokokoelmat 31.12.2019			
3. Asiakirja-aineiston kartunta 2019-uudet arkistonmuodostajat
4. Tutkijapalvelu 2019						
5. Kansan Arkiston tunnusluvut					
6. Asiakirjojen luokittelu 				

3

29
30
30
33
34
36

1. Kansan Arkiston vuosi 2019

muassa pelastamalla äänitteitä. Kansan Arkiston äänitekokoelmassa on
pääosin C-kaseteille ja kelanauhoille tallennettuja ainutlaatuisia äänitteitä. C-kasetit eivät ole pitkäaikaissäilytykseen soveltuvia ja niiden rapautumisen myötä myös tärkeä lähdeaineisto on vaarassa kadota kokonaan. Äänitteiden digitointi on kallista ja siihen tarvitaan aina erillisrahoitusta. ”Vasemmalla korvalla” -ääniteprojektiksi nimetty hanke tähtää
Kansan Arkiston tuhoutumisvaarassa olevien äänitteiden pelastusdigitoimiseen. Viime vuonna hankkeen
rahoitus saatiin Kuluttajaosuustoiminnan säätiöltä.
Tiedonhallinta arkistossa pohjautuu pitkälti aineiston järjestykseen.
Vuonna 2019 aineistoja luetteloitiin
reilut 36 hyllymetriä ja seulottiin 14
hyllymetriä.
Vuoden 2019 reilut 1100 kävijää on
varsin paljon, vaikka kävijämäärä vähenikin noin sadalla edellisvuodesta. Arkistossa perinteiselle tutkijasalipalvelulle on edelleen tilausta. Sen
osoittavat tutkijasaliin tilatut 1152
arkistoyksikköä. Digitaalisten palvelujen kysyntä on kasvussa. Kuvatilauksia toimitettiin asiakkaille 727 kappaletta, kaikki sähköisinä.
Kansan Arkistoa ylläpitävän Yhteiskunnallisen Arkistosäätiön varsinaisen toiminnan kulut vuonna 2019

Aineiston hankinnassa punnitaan arkiston luottamus. Järjestöjen ja niissä
toimineiden henkilöiden asiakirjallinen perintö on tärkeää saada talteen
ja tutkijoiden käyttöön. Lakkautettujen yhdistysten aineistot ovat usein
kansantalojen kellareissa tai sihteerien ja puheenjohtajien vinteillä. Lakkautettujen yhdistysten osalta järjestöpäätöstä ei voi enää tehdä, mutta
pitäisi tiedostaa, että aineistot ovat
yhteistä kulttuuriperintöä, jolla on
pysyvää arvoa. Ne ovat arvoisessaan
paikassa arkistossa. Kunpa saisimme
tämän viestin perille ja pystyisimme
olemaan luottamuksen arvoisia.
Vuoden mieleenpainuvin rutistus
oli Kymenlaakson vasemmistolaisen työväenliikkeen aineistojen siirto Karhulan kansantalolta arkistoon.
135 hyllymetriä aineistoa ja kymmeniä arkistonmuodostajia siirrettiin pimeästä ja pölyisestä kellarista
asianmukaisiin arkistotiloihin. Joukossa oli jopa yli sata vuotta vanhaa
aineistoa. Arkistot oli pakattu laatikoihin ja sisältö alustavasti inventoitu, mutta aineiston kirjo paljastui kokonaisuudessaan vasta kun laatikkoja
availtiin ja sisältöä käytiin läpi. Kiitos hankkeen toteutumisesta kuuluu
ensisijaisesti paikallisille toimijoille.
Arkistotyö vaatii jatkuvaa ponnistelua säilyvyyden turvaamiseksi. Tätä
työtä tehtiin toimintavuonna muun
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olivat 658 820 euroa. Arkiston tilikauden tulos oli 92 450 euroa ylijäämäinen. Ylijäämän taustalla oli Niilo Jokisen testamenttilahjoituksen
ajoittuminen tähän vuoteen. Voitto
oli poikkeuksellinen eikä tilanne ole
pysyvä. Aiempina vuosina arkisto on
tehnyt jatkuvasti alijäämäisiä tilinpäätöksiä. Voitolla saadaan tasoitettua edellisvuosien alijäämää.
Arkiston talous perustuu valtionapuun ja omarahoitukseen. Valtionapua saadaan enintään 80 prosenttia
Kansallisarkiston hyväksymistä menoista. Vuonna 2019 valtionavustus
oli 476 000 euroa.
Säätiö on saanut arkistotoiminnan
omarahoitusosuuden kattamiseen
sekä erilaisiin projekteihin avustuksia ja lahjoituksia järjestöiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Säännöllisesti tukea antavia järjestöjä ovat
Kansan Sivistystyön Liitto, Kansan
Uutiset, Rakennusliitto, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto, Suomen
Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Vasemmistonuoret ja Yrjö Sirolan Säätiö. Arkiston toimintaa tukivat lisäksi
Kansan Arkiston ystävät, Otto Wille
ja Hertta Kuusisen säätiö ja Teuvan
demokraattinen yhdistys. Kuluttajaosuustoiminnan säätiöltä arkisto sai
15 000 euron apurahan ”Vasemmalla
korvalla” -projektiin. Hankkeessa pelastettiin yli 500 tuhoutumisvaarassa
olevaa äänitettä. Päiväkummun Kannatusyhdistyksen Yhteiskunnalliselle
Arkistosäätiölle lahjoittama asuntoosake oli vuokrattuna ulkopuoliselle
vuokralaiselle.
Kiitos kaikille arkistoon aineistoa
luovuttaneille, arkistoja tutkineille ja
arkistoa taloudellisesti tukeneille!

Helsingissä koronan aikaan 18.3.2020

Marita Jalkanen
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2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto

Kansan Arkisto on vasemmistolaisen työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto,
jonka tehtävänä on oman vastuualueensa asiakirja-aineiston
kokoaminen, säilyttäminen, järjestäminen ja luettelointi sekä aineiston tarjoaminen tutkijoille.
Kansan Arkiston toiminta työväenliikkeen, työväestön ja kansalaisliikkeiden ja -toiminnan
aineiston tallentajana on tärkeä
osa kansallisen tutkimuksen infrastruktuuria. Vuonna 1945 perustetulle arkistolle on muotoutunut oma toimialue, joka on
viimeisten vuosikymmenten aikana laajentunut. Arkistoon kerätään sekä asemansa vakiinnuttaneiden työväen- ja kansalaisjärjestöjen että valtakulttuurin
ulkopuolella toimivien liikkeiden ja yhteisöjen sekä erilaisten Niilo Jokinen(1928-2018).”Veneranta Espoossa”, hiivähemmistöjen arkistoja. Arkis- li/pastellityö, 1981. Kansan Arkiston taidekokoelma.
to tähtää laajan ja monipuolisen Kuvaaja: Ilmari Jokinen.
lähdeaineiston tallentamiseen tälsähköiset asiakirjat ja monenlaiset
tä kentältä. Kansan Arkisto antaa
erityisaineistot, kuten valokuvat, juarkistonhoidollista neuvontaa ja
listeet ja äänitteet. Kansan Arkisto on
koulutusta järjestöille ja yhteisöiltoiminnassaan sitoutunut yksityisarle sekä yksityishenkilöille.
kistojen kansalliseen hankintapoliitAineistoa hankitaan valtakuntiseen ohjelmaan. Kansan Arkistoa
nallisella, maakunnallisella ja paiylläpitää Yhteiskunnallinen Arkiskallisella tasolla. Toiminnan piiriin
tosäätiö. Arkisto saa toimintamekuuluvat sekä perinteiset paperinoihinsa lakisääteistä valtionapua.
asiakirjat että kasvavassa määrin
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3. Kokoelmien kartunta

Kansan Arkiston kokoelmat karttuvat järjestöjen ja yksityishenkilöiden
luovutusten kautta. Kertomusvuoden kokonaiskartunta oli 185,8 hyllymetriä. Arkistoluovutuksia saatiin
127 kappaletta.
Arkiston kokoelmien määrä on
yhteensä 4416,2 hm. Kokoelmissa
on 3622 hyllymetriä asiakirja-aineistoa, 11 323 kappaletta ääni- ja
kuvatallenteita, 1357976 valokuvaa
ja 7813 julistetta, 243 hyllymetriä
kirjallisuutta sekä runsaat tuhat taideteosta, joista 569 on luetteloitu.
Kokoelmien yhteenveto esitetään
liitteissä 1 ja 2.

uusia arkistonmuodostajia 60 kappaletta. Järjestöarkistoja, mukaan
lukien lehtien arkistot, oli vuoden
lopussa yhteensä 7570 kappaletta.
Luettelo uusista arkistonmuodostajista esitetään liitteessä 3.
Henkilöarkistoja luovutettiin 2,3
hm. Uusia henkilöarkistoja saatiin 7
kappaletta. Henkilöarkistoja oli vuoden lopussa yhteensä 491 kappaletta.
SKP:n Kyminlaakson piirijärjestö luovutti noin 135 hyllymetriä aineistoja kymmeniltä eri arkistonmuodostajilta. Materiaali noudettiin Karhulan keskustalon kellarista
maalis- ja kesäkuussa kolmella hakukerralla. Aineistoja oli koottu piirin tiloihin jo pitkään ja luovutus sisältääkin kymenlaaksolaisen vasemmistolaisen työväenliikkeen historiaa monipuolisesti yli sadan vuoden
ajalta. Puoluejärjestöjen lisäksi edustettuna on koko lähiyhteisöjen kirjo
eli nais-, nuoriso-, opiskelija-, koululais-, eläkeläis-, sivistys-, ay-, raittius-, asukas-, rauhan-, harraste- ja
järjestöyhdistykset sekä yritykset,
lehdet, kiinteistöt, säätiöt ja toimikunnat. Suurimpia yksittäisiä arkistonmuodostajia ovat luovuttajapiirin
ohella Kotkan demokraattiset nuoret,
Kotkan työväenyhdistys, Kotkan vapaa-ajattelijat, Kymen sosialistinen
nuorisoliitto, Kymen Talo, SDPL:n
Kymenlaakson piiri, SKDL:n Kotkan

Kaavio 1. Kansan Arkiston kokoelmat
hyllymetreinä
1980-2019
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Asiakirja-aineiston hankinta
Aineistoa vastaanotettiin yhteensä 200 hm (erityisaineistot mukana
luvussa). Järjestöarkistoihin saatiin
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aineistoja vuosilta 1945–2019. Kuopion toimitaloyhdistys luovutti toukokuussa 39 kansiota pohjoissavolaisten
puolue- ja nuorisojärjestöjen aineistoja. Myös Ylitorniolta ja Jalasjärveltä
luovutettiin vasemmistojärjestöjen
aineistoja. Jalasjärveläisten järjestöjen vanhimmat asiakirjat olivat
1920-luvulta ja Ylitornion vuodelta 1944.
Rakennusliitto luovutti huhtikuussa 40 kansiota Uudenmaan aluejärjestön aineistoja vuosilta 1992–2011 ja
liiton Pohjoinen toiminta-alue kesäkuussa Kainuun aluejärjestön ja siihen
kuuluneiden lakkautettujen osastojen
asiakirjat. Ammattiosastojen luovutuksista suurimpia olivat Rakennusliiton Kotkan osasto 57 ja Sukeltajien
osasto 108. Vanhimmat aineistot ovat
1930-luvulta.
Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit luovutti tammi-helmikuussa neljässä erässä 28 kansiota yhdistyksen
aineistoja. Ystävyysseuroista SuomiBulgaria-Seura täydensi arkistoaan
1990- ja 2000-luvun aineistoilla ja Albania-seuralta saatiin asiakirjoja vuosilta 1974–2012.
Vantaan vasemmistoliiton historiaprojektin yhteydessä tehdyt paikallisten toimijoiden haastattelut luovutettiin arkistoon. Tutkija Dorothea
Breier puolestaan luovutti Helsingin
yliopiston kulttuuriperinnön maisteriohjelman opiskelijoiden Changing
Helsinki Urban Activism -kurssilla
tehdyt kaupunkiaktivistien litteroidut
haastattelut, joiden aiheina olivat
asunnottomuus, craftivismi, hävikkiruoka, kaupunkiviljely ja ploggaus.
Pienistä luovutuksista mainittakoon Aarno Aitamurron päiväkirjat ja muistelmien käsikirjoitus,

Arkisto lähetti eduskuntavaaliehdokkaille vetoomuksen vaaliaineistojen toimittamisesta arkistoon. Kokoelmat karttuivat
mm. Merja Kyllösen vaalimainoksilla.

kunnallisjärjestö, SKDL:n Kymen piiri ja Suomen Rauhanpuolustajien Kymen piiri. Asiakirjojen lisäksi luovutus sisälsi runsaasti valokuvia ja esineitä sekä kirjoja, julisteita ja muita
painatteita.
Kymin luovutuksen laajuudesta
johtuen kaikkia yksittäisiä arkistonmuodostajia ei voitu eritellä laatikkoja purettaessa ja alustavasti inventoitaessa. Luovutuksen sisältämät arkistonmuodostajat eivät siten sisälly
edellä esitettyihin lukuihin uusista
arkistonmuodostajista. Luovutuksen
kokonaislaajuus sisältyy kuitenkin
vastaanotettuun aineistoon.
Vasemmistoliitto luovutti tammikuussa puoluekokousten, puoluevaltuuston ja puoluehallituksen pöytäkirjoja sekä toimistokokousten ja
työntekijäpalaverien muistioita vuosilta 2004–2015. Keski-Suomen Vasemmisto luovutti helmikuussa noin
70 kansiota, joihin sisältyy lähes 30 eri
arkistonmuodostajaa järjestötoiminnan eri sektoreilta. Pekka Haapanen
luovutti toukokuussa 37 kansiota Harjavaltalaisten vasemmistojärjestöjen
8

Keruuaineistossa korostui muistamisen tärkeys. Kuvassa Riitta Kansasniemi ja Raimo Hyvönen paljastamassa vuoden
1918 muistomerkkiä Kannuksessa elokuussa 2018. Kuvaaja Terttu Väntänen. Tilaisuuden
aineisto löytyy arkistosta.

valokuvia ja runokirja. Kirjoitusten
pituudet vaihtelevat yhdestä sivusta
aina pari sataa sivuiseen käsikirjoitukseen. Tapahtumapaikkoja ovat muun
muassa Askola, Kannus, Kuopio, Pori,
Viipuri, Tampere, Kouvola ja Helsinki. Keruuaineistossa korostuu muistamisen tärkeys. Veikko Väntänen totesi tervehdyssanoissaan Kannuksen
Mäkiraonmäellä 12.8.2018 VIIDEN
MUISTOMONUMENTIN paljastustilaisuudessa seuraavaa: ”Vuoden
1918 tapahtumia käsitellessä jotkut
puhuvat sovinnon tarpeesta. Molemmat osapuolet ovat pois – ei ole sopijoita. Toiset puhuvat anteeksiannosta.
Ei ole anteeksipyytäjää, eikä anteeksiantajaa. Kolmannet puhuvat kaiken
unohtamisesta. Mutta pahinta mitä
kansakunta voi tehdä, on unohtaa
oman historiansa”. Veikko Väntäsen
puhe ja valokuvat paljastustilaisuudesta sekä hänen muistelmansa Nestori Väntäsestä löytyvät arkistosta.
Arkisto teki yhteistyössä tutkija
FT Arja Turusen kanssa Yhdistys 9
-keruun. Projekti alkoi syksyllä 2018
ja jatkui kevääseen 2019. Kansan Arkistossa on ennestään yhdistyksen
arkisto.

Antero Hautaniemen muistelmat
sekä Annlis Söderholmin valokuvat
Saigonista 1971. Runoilijapoliitikko
kustantaja Leevi Lehdon (1951–
2019) syyskuussa luovutettu arkisto
sisältää aineistoja runoudesta,
politiikasta, siviilipalveluksesta ja
tutkimusprojektista.

Keruut
Keruut ovat osa arkiston aktiivista hankintaa. Onnistuneen keruun
ei välttämättä tarvitse tuottaa suuria aineistomääriä, mutta se voi tuoda haluttua medianäkyvyyttä ja lisätä
tietoisuutta arkiston hankintapolitiikasta ja jopa olemassaolosta. Vuonna 2018 käynnistynyt muistovuoden
keruu «Pappa oli punakaartilainen»
päättyi keväällä 2019. Keruun painopiste oli perheiden ja yhteisöjen
muistot vuodesta 1918. Minkälaisia
tarinoita suvussa liikkui? Onko vuoden 1918 tapahtumista keskusteltu
perheessä vai onko se ollut tabu?
Mitä lapsille, lastenlapsille ja lastenlastenlapsille on kerrottu? Kaikkiaan
25 henkilöä osallistui keruuseen.
Muistelmien lisäksi arkistoon saatiin
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4. Kokoelmien hallinta

Järjestäminen ja kuvailu

aineistoja ja opetussuunnitelmia, julkaisuja sekä rauhankirjeitä. Arkisto
sisältää myös instituutin hallintoon
liittyvät pöytäkirjat, talousasiakirjat,
toimintakertomukset ja -suunnitelmat, kirjeet, muistiot, puheet, artikkelit, esitteet, sopimukset ja leikkeet.
Kommunisti-lehden 15 kansiota
käsittävä arkisto järjestettiin. Kommunisti oli SKP:n poliittis-teoreettinen äänenkannattaja, joka ilmestyi vuosina 1944–1990. Arkisto sisältää muun muassa kirjoitusten
luonnosversioita, julkaisematta
jääneitä kirjoituksia, Rauhan ja sosialismin ongelmia -liitteeseen liittyviä asiakirjoja, lukijoiden kirjeitä
ja sisältösuunnitelmia.
Lepäämään jääneen Turun maailmankauppayhdistyksen arkisto
vuosilta 1981–2016 luovutettiin
2018 ja järjestettiin 2019. Yhdistys
ylläpiti kehitysmaakauppaa, joka
vuodesta 1999 alkaen tunnettiin
nimellä Maailmankauppa Aamutähti. Arkisto sisältää muun muassa kaupan päiväkirjoja ja taloudellisia asiakirjoja sekä yhdistyksen pöytäkirjoja ja erilaisiin projekteihin liittyviä asiakirjoja. Aineiston laajuus on 19 kansiota.
Metallin vasemmistoryhmän
vuodet 1981–2014 käsittänyt
luovutus järjestettiin.

Toimintavuoden 2019 aikana järjestettiin ja kuvailtiin 36 hyllymetriä
asiakirjoja. Järjestöarkistoja järjestettiin 28 ja henkilöarkistoja 8 hyllymetriä. Järjestämistyön ja seulonnan tuloksena aineistot supistuivat 14
hyllymetriä.

Järjestöarkistot
Tornion Järjestötalolta saapui helmikuussa 23 banaanilaatikkoa, jotka sisälsivät yhteensä 23 arkistonmuodostajan aineistoja. Suurimmat kokonaisuudet olivat Vasemmistoliiton Lapin piiri, Tornion
Vasemmistoliitto, Tornion järjestöyhdistys, Tornionseudun Venäjä-Seura, SKDL:n Tornion kunnallisjärjestö ja SKP:n Tornion osasto.
Järjestetty kokonaisuus kattaa yhteensä 119 kansiota.
Rauhankasvatusinstituutin järjestetty ja kuvailtu arkisto käsittää 28
kansiota. Arkistossa korostuvat instituutin kansainvälinen rauhankasvatustyö ja projektit eri puolilla maailmaa: Namibia, Tansania, Angola,
Nigeria, Etelä-Afrikka ja Somalia.
Mukana on kansainvälisten seminaarien ja konferenssien loppuraportteja ja kokousaineistoja, oppilaitoksille suunnattuja rauhankasvatus10

K a r h u l a n keskustalon
arkistot

1.

SKP:n Kyminlaakson piirin
yli 100 hyllymetriä käsittänyt luovutus noudettiin Karhulan Keskustalolta kolmessa erässä.
Kuvaaja: Janne Kuusisto.
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Outi Ojalan(1946-2017) henkilöarkisto
järjestettiin kertomusvuonna.

Henkilöarkistot
Jukka Rislakin 25 kansion laajuinen
henkilöarkisto saapui Latviasta arkistoon syksyllä 2018 ja järjestettiin
kertomusvuonna. Arkisto sisältää
varsinkin Rislakin kirjojen ja kirjoitusten tausta-aineistoja kuten haastatteluja, muistelmia, kirjeenvaihtoa,
muistiinpanoja, valokuvia, äänitteitä
ja asiakirjakopioita. Aihepiireinä ovat
muun muassa vuoden 1918 Jämsä,
maanalainen kommunismi, tiedustelutoiminta, sota-ajan vastarintaliike,
äärioikeisto, Neuvostoliittoon loikanneet, gulagiin joutuneet ja Vorkutan
kapina. Arkiston muistitietoaineistot
sisältävät ainutlaatuisia kertomuksia
sadoilta eri henkilöiltä.
Georg ja Aili Backlundin arkistoon
vuosina 2018–2019 luovutetut aineistot järjestettiin. Lisäystä oli 11 kansiota. Luovutukset sisälsivät etenkin Georgin ja Ailin välistä kirjeenvaihtoa
sekä valokuvia. Arkiston laajuus on
nyt 34 kansiota.
Kansanedustaja ja sosiaalipoliitikko Kati Peltolan aineistoluovutus

luetteloitiin. Peltolan yhdeksän kansiota käsittävä arkisto sisältää muun
muassa kirjeitä, muistiinpanoja, käsikirjoituksia, leikkeitä ja puheita
sekä aineistoja sosiaalipolitiikasta ja
verotuksesta.
Edesmenneen kansanedustaja ja
europarlamentaarikko Outi Ojalan
(1946–2017) henkilöarkisto järjestettiin. Arkisto sisältää runsaasti
eduskunta- ja europarlamenttityöhön, naistoimintaan, ammattiyhdistystoimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön liittyviä asiakirjoja. Arkistossa on myös kirjeitä ja onnitteluja sekä puheita, alustuksia, valokuvia, haastatteluja ja kalentereita.
Entisen SKDL:n kansanedustajan,
turkulaisen Oili Suomen (s. 1927)
arkisto järjestettiin. 17 kansion laajuinen kokonaisuus pitää sisällään
runsaasti valokuvia sekä muun muassa kirjeenvaihtoa, puheita ja eduskuntatyöhön sekä rauhanliikkeeseen liittyviä asiakirjoja.
Heikki Männikön järjestetty luovutus käsittää henkilöarkistojen
ohella KTP:hen ja Kommunistien
liittoon liittyvien järjestöjen aineistoja vuosilta 1988–2018.
Vanhoista luovutuksista käsiteltiin helsinkiläisen Helvi Laineen
(1908–1984) arkisto. 1980-luvulla luovutettu, 31 kansion laajuinen
aineisto oli jonkinlaisessa järjestyksessä mutta luetteloimaton. Laine oli entinen poliittinen vanki ja
SNDL:n järjestösihteeri. Aineistoon
kuuluu hänen ja puolisonsa Helge
Laineen kirjeenvaihtoa, puheita,
vankilavihkoja ja toimintaasiakirjoja.
Myös SKP:n pitkäaikaisen puheenjohtajan Aimo Aaltosen 1990-luvulla
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Henri Sundholm työskentelemässä ääniteiden digitointiprojektissa.
Kuvaaja: Marita Jalkanen.

ja perinnettä sisältävistä haastatteluista ja muistelmista, kokouksien ja tilaisuuksien äänitteistä, äänilevyistä
sekä videonauhoista. Vuonna 2019
äänitetietokantaan luetteloitiin tiedot 128 äänitteestä.
Loka-marraskuussa Kansan Arkistossa toteutettiin ”Vasemmalla korvalla” -äänitteiden digitointiprojekti. Hankkeen tavoitteena oli turvata
Kansan Arkistossa olevien ainutkertaisten äänitteiden säilyminen ja pelastaa vasemmistolaisten sukupolvien katoavat tarinat tutkimuksen ja
kaikkien niistä kiinnostuneiden käytettäväksi. Projektissa digitoitiin yhteensä 586 C-kasettia, joissa oli 407
haastattelua tai muistelmaa. Kestoa
digitoiduilla äänitteillä on yhteensä
494 tuntia. Digitoinnin suoritti Digiommel-yritys, joka voitti projektissa suoritetun tarjouspyyntökilpailun.
Äänitallenteet digitoitiin wav- sekä
mp3-formaatteihin.
Projekti alkoi kiireellisimpien Ckaseteilla olevien äänitallenteiden
kartoittamisella, minkä jälkeen projektissa päätettiin keskittyä haastatteluihin ja muisteluihin niiden ai-

luovutettu henkilöarkisto järjestettiin.
21 kansiota käsittävä arkisto sisältää
muun muassa puheita, muistiinpanoja ja SKP:n asiakirjoja.

Tiedonhallinta
Arkistotietokannassa oli vuoden
2019 lopussa 7730 arkistoluetteloa ja
240 inventointiluetteloa. Tietokannassa on myös perustiedot 282 arkistosta, joita ei ole järjestetty tai joiden
luetteloa ei ole viety tietokantaan. Arkistoaineistohyllymetreistä on luetteloitu tietokantaan 76 prosenttia. Hakuja voi tehdä arkiston nimen, toimialan, kotipaikan ja rajavuosien mukaan. Henkilöhakuja voi tehdä erillisessä henkilötietokannassa, joka on
käytettävissä arkiston sisäverkossa.
Siitä löytyvät viitetiedot eri arkistokokonaisuuksissa (henkilöarkistot,
muistelmat, biograficakokoelmat,
erikoiskokoelmat) olevista henkilöhistoriallisista aineistoista. Tässä tietokannassa oli kertomusvuoden lopussa 4617 nimeä.
Ääni- ja kuvatallennekokoelma koostuu työväen muistitietoa
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Niilo Jokinen(1928-2018).Nimetön, litografi, 1961, Kansan Arkiston taidekokoelma.
Kuvaaja:Ilmari Jokinen.

alkaen käsikirjaston tiedot löytyvät
Akseli-tietokannasta. Viitetiedot löytyvät myös Arjenhistoria-portaalin
kautta internetistä.

nutkertaisuuden vuoksi. Suurimmasta osasta digitoituja äänitteitä ei ole
Kansan Arkistossa olemassa muita
lähteitä kuin äänitallenne. Digitointilistalle päätyivät muun muassa entisten poliittisten naisvankien muistitietokeruun haastattelut, Espanjan
sisällissodan suomalaiskävijöiden
haastattelut, metsäkaartilaisten haastatteluja ja muisteluita sekä RistoJuhani Suokkaan ja Pertti Rovamon
suomalaisen vasemmistosivistyneistön vaiheita käsittelevän radio-ohjelmasarjan ”Vapautta tavoittamassa, aina liikkeessä” haastatteluita.
Kirjaston kokonaismäärä on 243
hyllymetriä. Käsikirjasto karttui
vuoden 2019 aikana noin puolella
hyllymetrillä. Käsikirjasto koostuu
pääasiassa asiakirjakokoelmien tutkimusta tukevasta kirjallisuudesta.
Aihepiireinä ovat poliittinen historia, sosiaali- ja kulttuurihistoria, työväenliike, henkilöhistoria, taiteet ja
kaunokirjallisuus. Käsikirjaston kartuntavuosilta 1945–1996 on tutkijoiden käytettävissä vanha manuaalinen kirjastokortisto. Vuodesta 1997

AHAA
Kansan Arkiston tietokantauudistus jatkui kertomusvuonna. Arkiston vanhentunut arkistotietokanta
Planeetta tullaan korvaamaan Kansallisarkiston johdolla toteutettavalla Ahaa-hakemistopalvelulla. Ahaan
avulla arkiston tekstiasiakirjojen
kuvailutietoja pystytään tarjoamaan
internetissä muistiperintöorganisaatioiden yhteisen Finna-palvelun
kautta. Arkiston esine- ja valokuvat
ovat olleet selattavissa Finnan kautta
jo muutaman vuoden ajan.
Vanhan arkistotietokannan migrointi on haasteellista, koska Ahaan
myötä otetaan käyttöön uudet kuvailusäännöt ja -käytännöt. Myös
Ahaan rakenne on tyystin erilainen.
Konkreettisista migraatiotoimenpiteistä vastaa IT-palveluyhtiö Cloud
1. Kansan Arkiston osalta migraation
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Kansan Arkisto valmistautuu tietokanta-uudistukseen. 29.8. palaverissa
tarkastellaan testimigraation onnistumista Cloud1:n edustajan kanssa.
Kuvaaja: Marita Jalkanen.

jatkossa palvelemaan asiakkaita entistä yksityiskohtaisemmilla luetteloilla, joskin Ahaaseen sisältyy myös
monia sellaisia tietueita, joiden käyttö ei ole resurssien näkökulmasta järkevää kuin ehkä poikkeustapauksissa.

kulut toimintavuonna olivat 13 000
euroa.
Ahaan kautta tuotetaan ainoastaan
aineistojen metatiedot Finnaan. Tilannetta mutkistaa sekä metatiedon
että digitaalisen arkistoaineiston
osalta mm. tietosuojalaki. OKM asettikin työryhmän ratkaisemaan näyttö- ja käyttörajoitetun aineiston saatavuutta Finna-ympäristössä. Ratkaisua digitaalisen arkistoaineiston vastaanottoon ja jakeluun suunnitellaan
yhdessä SKS:n, Musiikkiarkiston ja
Svenska Centralarkivetin kanssa.
Pia Pursiainen on osallistunut palvelu- ja migraatiotyöryhmien toimintaan ja Marita Jalkanen Ahaaohjausryhmän toimintaan. Arkiston
työntekijät osallistuivat Ahaa-palveluryhmän järjestämään koulutukseen.
Luonnos arkiston omista sisäiseen käyttöön tarkoitetuista Ahaaohjeista valmistui syksyllä. Ohjeita
laadittaessa pohdittiin muun muassa Ahaan myötä käyttöön tulevien
uusien, aiempaa huomattavasti laajempien, luettelointimahdollisuuksien käyttöönottoa. Arkisto tulee
15

5. Kokoelmien käyttö ja tutkijapalvelu

Kertomusvuonna arkistoon tilastoitiin 1108 tutkijakäyntiä. Edellisvuoteen verrattuna käynnit vähentyivät
hieman. Kävijöistä tieteellisen tutkimuksen tai sukututkimuksen tekijöiksi ilmoittautui 240. Suurimpaan
kävijäryhmään ”muu tutkimus”, 768
kävijää, sisältyvät paikan päällä käyneet aineistojen tiedustelijat (nämä
eivät aina välttämättä johtaneet aineistontilauksiin), aineistojen luovuttajat, ei-akateemiset tutkijat, toimittajat, kirjailijat, eri taideproduktioiden suunnittelijat, arkiston esittelyt
ryhmille (kertomusvuonna arkistossa vieraili kolme ryhmää) ja Kansan
Arkiston ystävien tilaisuuksissa käyneet vieraat.
Kansan Arkiston asiakirjakokoelmat, käsikirjasto ja kuva-arkisto ovat
tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden
käytettävissä arkiston tutkijasalissa.
Muita arkiston palvelumuotoja ovat
kaukolainaus ja jäljennepalvelu sekä
puhelimitse, sähköpostitse ja internetin kautta tapahtuva tietopalvelu.
Tutkijapalvelutilasto esitetään liitteessä 4.
Asiakirjakokoelmista tehtyjen tutkijasalitilausten kokonaismäärä oli
468 kappaletta. Asiakkaat osaavat
usein tarkastella etukäteen aineistoja verkkotietokannasta ja tehdä tarkan tilauksen. Tutkijasaliin tilattiin
ja toimitettiin yhteensä 1193 arkistoyksikköä. Kaavio 2 esittää, miten

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

tutkijasaliin tilatut arkistoyksiköt
jakautuvat järjestöarkistojen, henkilöhistoriallisten aineistojen, erikoiskokoelmien, äänitteiden, valokuvien ja kirjojen kesken. Eniten
lainattiin järjestöjen arkistoja (56
%): Suomen Kommunistinen Puolue, kansandemokraattiset järjestöt, Vasemmistoliitto, ammatilliset
järjestöt ja muut järjestöt (kuten
eläkeläisjärjestöt, raittiusjärjestöt,
16

art-gallery. Näyttely oli siellä esillä
17.2.–31.5.2019.
Arkistoaineistoon kohdistuvat
tiedonhaut työllistivät arkiston
tutkijapalvelua. Valtaosa tiedonvälityksestä tapahtuu nykyään sähköpostitse. Asiakirjoja koskeviin tiedonhakupyyntöihin annettiin selvityksiä puhelimitse 123 ja sähköpostitse ja kirjeitse 206 kappaletta.
Kuva-arkistoon osoitettuja valokuvakokoelmia koskevia tiedonhakupyyntöjä oli 264 kappaletta.
Kansan Arkiston kotisivujen
käyttötilastoa ei ole käytettävissä
palveluntarjoajan keskeytettyä tilastoinnin kesken vuotta. Perinteisesti arkiston sivuilla on vierailtu
runsaasti ja erityisesti arkistotietokannan käyttö on ollut hyvin suosittua.

KSL jäsenjärjestöineen, järjestötaloyhdistykset, Rauhanpuolustajat ja ystävyysseurat). Toinen suuri
lainattu kokonaisuus oli henkilöhistorialliset aineistot (31 %): henkilöarkistot, muistelmat ja biograficakokoelmat. Tilatuista arkistoyksiköistä valokuvavedoksia oli 48
yksikköä. Valokuvia selataan tutkijasalitilauksiin verrattuna enemmän sähköisessä muodossa, joko
arkiston tiloissa tai internetin kautta. Kaavio 3 esittää, miten tutkijasaliin tilatut arkistoyksiköt jakautuvat asiakirjaluokituksen mukaan.
Arkistoaineistosta toimitettiin
yhteensä 16 kaukolainatilausta tutkijoille maakunta-arkistoihin sekä
pitempiaikaisia asiakirjalainoja arkistoaineiston luovuttajille historiankirjoitusta tai digitointia varten.
Kansan Arkiston aineistoa on ollut näyttelyissä lainassa Työväenmuseo Werstaalla, Lenin-museossa
ja Helsingin kaupunginmuseossa.
Taiteilija Domènecin Kulttuuritalo-aineistoon pohjautuva näyttely jatkoi Filippiineille Manilan
yliopistoon Ateneo Art Galleryyn
http://www.ateneo.edu/ateneo17

6. Kuva-arkisto

Kuva-arkiston kokoelmat koostuvat
työväenliikkeen, kansalaisjärjestöjen
ja työväestön historiaan liittyvästä
kuva-aineistosta, jota on karttunut
vuodesta 1945 lähtien. Vanhimmat
yksittäiset kuvat ovat 1800-luvun lopulta. Kuva-arkisto on muotoutunut
suurelta osin eri työväenlehtien kuva-arkistoista tai niiden osista. Kokoelmat sisältävät valokuvaaja Yrjö
Lintusen huomattavan negatiivikokoelman.
Kansan Arkiston kuva-arkistossa on valokuvia noin 1,5 miljoonaa
kappaletta. Kuva-aineiston kartunta tapahtuu pääasiassa lahjoitusten
kautta. Vuonna 2019 kuvaluovutuksia saatiin 26 kpl. Kuvia luovutettiin
14 117 kpl. Valokuvia vastaanotetaan
yhä perinteisesti vedoksina, mutta
entistä useampi kuvaluovutus tulee
digitaalisena. Arkiston oma kuvaustoiminta on kokonaan digitaalista.

Akseli ja Arjenhistoria
Kuva-arkiston työkaluna toimi vielä toimintakertomusvuoden aikana
yhteistyössä mm. Työväen Arkiston
ja Työväenmuseo Werstaan kanssa
toteutettu selainpohjainen tietokantajärjestelmä. Se rakentuu kahdesta
osasta:
• organisaatiokohtaisena, sisäisenä
luettelointi- ja tiedonhakuvälineenä toimivasta Akseli-tietokannasta,
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Niilo Jokinen(1928-2018). ”Valokuvaaja”, guassi, 1958-1959, Kansan Arkiston taidekokouelma.
Kuvaaja: Ilmari Jokinen.

jossa kukin organisaatio näkee vain
omat kokoelmansa.
• internetissä selailtavasta Arjenhistoria-verkkoportaalista (www.arjenhistoria.fi), jossa näkyvät kaikkien
mukanaolijoiden kuvat ja esineet kuvailutietoineen. Kuvien ja esineiden
tai niiden kuvailutietojen näyttämistä internetissä rajaa tietosuoja-asetus
ja tekijänoikeuslaki. Tiedonhaku on
mahdollista yhdestä organisaatiosta
kerrallaan tai samanaikaisesti kaikista organisaatioista. Yhteisen haun toimintoa tukee mm. yhdenmukaistettu
asiasanoitus. Arjenhistoria-portaali
tarjoaa mahdollisuuden kuvien tilaamiseen verkon kautta. Lisäksi käyttäjä voi lähettää palveluun omia kommenttejaan sekä tietojaan kuvista. Arjenhistorian sisältö on selattavissa internetissä myös Finna-palvelun kautta (www.finna.fi).
Osa Arjenhistorian kuvista on digitaalisesti vesileimattu väärinkäytösten

estämiseksi. Vesileimasta käy ilmi lähdeorganisaatio, josta kuvan voi tilata.
Vesileiman käyttäminen on herättänyt
runsaasti keskustelua erityisesti Finna-ympäristössä, jossa on yhä enemmän siirrytty painottamaan vapaasti
verkosta saatavilla olevia aineistoja.
Kansan Arkistossakin on vesileimat
poistettu tietyiltä kuvilta ja siirrytty
CC-lisenssien käyttöön. Huomioitava on kuitenkin joidenkin ammattivalokuvaajien toiveet vesileiman olemassaolosta. Arjenhistoria sisältää
yli 36 500 Kansan Arkiston kuva- ja
esinetietuetta. Arjenhistoria-kokoelmaportaalin kävijämäärä on edelleen
ollut korkea. Kuukaudessa oli keskimäärin yli 50 000 vierailijaa.
Toimintakertomusvuonna uuden
kuvatietokannan uudistustyötä jatkettiin yhdessä ohjelmistotuotantoyhtiö Userixin kanssa. eKuvasta Collecteksi muuttuvassa tietokannassa
parannetaan hakutoimintoja, siirrytään yhä enemmän yhteisten sanastojen ja ontologioiden käyttöön sekä
parannetaan tietokannan yleistä käytettävyyttä muun muassa tekemällä kuvailulomakkeista joustavampia
käyttää.
Toimintakertomusvuonna Arjenhistoriaan luetteloitiin 5 642 objektia
ja vuoden päättyessä Akselissa oli valokuvia 52 966 ja esineitä (esimerkiksi
julisteita ja rintamerkkejä) 4 431 kpl.
Kuva-arkistosta tehtiin vuoden
2019 kuluessa 264 tiedustelua ja tilattiin yhteensä 727 kuvaa.
Julistekokoelmassa on 7813 julistetta. Luetteloidut julisteet ovat asiakkaiden käytettävissä Arjenhistoria
ja Finna-verkkopalveluissa. Kokoelma karttui 11 julisteella. ja Finna-

Niilo Jokinen(1928-2018). Nimetön, guassi, 19581959, Kansan Arkiston taidekokoelma. Kuvaaja:
Ilmari Jokinen.
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7. Arkistotoimen neuvonta,
ohjaus ja koulutus

Kansan Arkisto neuvoo ja opastaa
järjestöjä arkistotoimen hoitamisessa. Neuvonnan ja ohjauksen myötä varmistetaan aineiston säilyvyys.
Neuvonnan myötä aineistoista saadaan paremmin hallittavia ja helpotetaan päätearkistoon luovuttamisen prosessia. Vuonna 2019 tehtiin
ohjaavaa kenttätyötä useiden järjestöjen parissa.
Arkisto osallistui 23.9.2019 Helsingin keskustakirjasto Oodissa järjestettyyn ”No labels – No walls” -tapahtumaan. Tapahtuman ja samannimisen työryhmän tarkoituksena
on tukea taiteen ja kulttuurin keinoin
ihmisten ja ryhmien tasavertaisuutta. Osallistuneille henkilöille ja kansalaisjärjestöjen edustajille esiteltiin
arkiston toimintaa yhdessä Työväen
Arkiston kanssa. Tilaisuudessa pyöri
arkistojen kuvashow, jossa esiteltiin
tasa-arvon, yhteistyön ja joukkovoiman eri muotoja vanhojen arkistokuvien avulla. Työryhmään osallistui
Pia Pursiainen.
Kansan Arkisto oli läsnä Vasemmistoliiton puoluekokouksessa Kuopiossa 15.–17.11. Tutkija Reetta Laitinen päivysti kokouspaikalla Musiikkikeskuksella koko viikonlopun.
Arkiston pöydässä jaettiin esitteitä,
lehtiä, kasseja ja postikortteja sekä
kerrottiin arkiston toiminnasta kiinnostuneille. Kokouksen yhteydessä
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Eläkeläiset ry:n 60-vuotisjuhla Kulttuuritalolla 4.12. 2019.
Kari Määttänen ottaa vastaan Eläkeläiset ry:n Helsingin
ja Uudenmaan aluejärjestöjen juhlamateriaaleja.
Kuva: Tuomas Talvila/Eläkeläiset ry.

vastaanotettiin myös kolme arkistoluovutusta paikallisilta toimijoilta.
Eläkeläiset ry:n 60-vuotisjuhlissa
Kulttuuritalolla 4.12. olivat paikalla arkiston tutkijat Kari Määttänen
ja Reetta Laitinen. Kansan Arkiston
esittelypisteessä vieraili useita kymmeniä kiinnostuneita juhlavieraita.
Jaossa oli esitteitä ja postikortteja.
Tutkijat kertoivat arkiston toiminnasta sekä näyttivät tietokannoista
arkistoluetteloita ja valokuvia. Myös
arkistoluovutuksia vastaanotettiin.
Kansan Arkiston kuvia Kulttuuritalon rakentamisvaiheista esiteltiin rakentajaveteraanien haastattelun yhteydessä. Haastattelijana toimi arkiston entinen johtaja Pirjo Kaihovaara.
Arkiston tehtäviin kuuluu lisäksi
opiskelijoiden ja tutkijoiden ohjaus ja neuvonta sekä esitelmien pito
arkistoalan seminaareissa historiaja perinnetieteiden kurssilaisille ja
muille perinteentallennuksesta kiinnostuneille. Vuonna 2019 arkistossa
kävi kolme opiskelijaryhmää.

8. Yhteistyö
Arkistoyhteistyö
Tietosuoja
EU:n tietosuoja-asetukseen perustuva tietosuojalaki astui voimaan
1.1.2019. Uudistuneiden lakien velvoitteita noudattaakseen arkisto laati tietosuojaselosteen, jossa kerrotaan
toimintatavat ja perusteet henkilötietojen käsittelylle sekä tietosuojaoikeuksiin liittyville pyynnöille. Selosteen
tulkinnat perustuvat pääosin KAMjuridiikkaryhmän toukokuussa julkaisemaan Tietosuoja KAM-sektorilla -suositukseen. Arkiston tutkijanopas päivitettiin vaatimuksia vastaavaksi. Käytäntöjä ennen kaikkea
selvennettiin ja kirjattiin ylös, mikä
onkin yksi nykysääntelyn perusvaatimuksista. Lomakkeisiin sisältyvien
lausekkeiden ja prosesseista tehtävien vaikutustenarviointien kohdalla päätettiin toistaiseksi odottaa alan
toimijoiden yhteisiä suosituksia.

Yksityisarkistojen
neuvottelukunta
Kansallisarkiston yhteyteen perustettiin yksityisarkistojen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää
yksityisiin asiakirjoihin ja niihin sisältyviin tietoihin kohdistuvan arkistotoiminnan koordinointia ja yhteistyötä. Neuvottelukunnan jäsenet
nimittää ja toimikaudesta päättää
opetus- ja kulttuuriministeriö. Marita Jalkanen, Lena Karhu ja Arto Alajoutsijärvi nimettiin neuvottelukuntaan Yksityiset keskusarkistot ry:n
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Yksityiset keskusarkistot esittelemässä arkistojen
toimintaa Tieteiden yö-tapahtumassa Kansallisarkistossa 10.1. Vas. Marita Jalkanen Kansan Arkistosta, Jarmo Luoma-Aho Elinkeinoelämän keskusarkistosta, Helena Kajander Svenska Centralarkivetista ja Janne Ridanpää Urko Kekkosen arkistosta. Kuva: Marja-Liisa Hentilä.

edustajiksi. Toimikausi päättyi vuoden 2019 loppuun.
Neuvottelukunta järjesti yksityisarkistoseminaarin 5.11. Kansallisarkiston vanhassa tutkijasalissa. Arto
Alajoutsijärvi ja Marita Jalkanen
alustivat seminaarissa aiheesta ”Kansallinen hankintapolitiikka monimuotoisuuden turvaajana”.

Yksityiset keskusarkistot ry:n
toiminta
Yksityiset keskusarkistot ry, YKA, on
enintään 80-prosenttista lakisääteistä valtionapua nauttivien yksityisten
arkistojen yhteistoimintajärjestö, jossa oli vuonna 2019 yhdeksän jäsentä. Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä yksityisarkistojen näkyvyyttä ja
arvostusta sekä pitää yllä yhteyksiä

muihin arkistoihin. Yhdistys seuraa
alan kehitystä ja edistää arkistojen
välistä yhteistyötä.
Yksityiset keskusarkistot ry:n sivuilla (www.yksityisetkeskusarkistot.fi) esitellään yhdistys, kerrotaan
yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista sekä annetaan linkki kuhunkin arkistoon. Sivuilta löytyy
Arkistointiopas, jossa kerrotaan arkistoinnin perusasiat ja lisäksi sivujen kautta on myös mahdollisuus
lähettää kysymyksiä arkistointiin
liittyen. Sivuilla on lisäksi ladattavissa YKA:n laatima ohjeistus sähköisen aineiston tiedonhallinnasta,
vastaanotosta ja käsittelystä.
Kirjastojen, arkistojen ja museoiden juridiikkaryhmässä (lyhyesti
KAM-juridiikka) oli YKA:a edustamassa Työväen Arkiston Minna
Sannikka. Marraskuussa YKA järjesti yhdistetyt 20-vuotisjuhlat ja
pikkujoulut. Ohjelmassa oli tutustuminen Päivälehden arkistoon ja
museoon, jossa oli esillä Timo K.
Mukka -näyttely. Illallinen nautittiin ravintola Sea Horsessa. Tilaisuuteen osallistui myös eläköityneitä YKA-aktiiveja, kuten Kansan Arkiston Anna-Maija Nirhamo ja Pirjo Kaihovaara.

Työväenperinnelaitosten
yhteistyö
Työväenperinnelaitosten kokoelmayhteistyö toimii siten, että museo
vastaa esineistä, arkistot asiakirjoista ja Työväenliikkeen kirjasto painetusta kirjallisuudesta.
Vuonna 2019 Työväenliikkeen
kirjasto neuvotteli tekijänoikeusjärjestö Kopioston kanssa sopimuksen,
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jonka myötä digitoidut työväenlehtiaineistot avattiin yleisölle Työväenliikkeen kirjastossa, Kansan Arkistossa ja Työväen Arkistossa sekä
Werstaalla. Työväenperinne sai
hankkeeseen apurahaa. Sopimuksen myötä Kansan Arkiston asiakaspäätteillä voi selata mm. Suomen Sosialidemokraattia, Työkansan Sanomia ja Vapaata Sanaa sekä
Kansan Uutisten varhaisimpia numeroita. Kansan Uutisten digitointi
alkoi vuoden 2019 aikana. Kansan
Arkistossa lehtiä ladattiin 719 kertaa.
Kansan Arkisto on mukana Työväentutkimus-vuosikirjan toimitustyössä. Työväentutkimus on työväestöä ja yhteiskunnallisia aiheita käsittelevä tieteellinen julkaisu,
joka edistää muistiorganisaatioiden
ja tiedeyhteisön vuorovaikutusta
sekä kokoaa yhteen työväenhistoriaan liittyvät ajankohtaiset teemat
ja tapahtumat. Toimituskunnassa
Kansan Arkistoa edusti Janne Kuusisto. Kertomusvuonna lehden teemana oli ”Vuosi 1919 – uusi alku”,
jota käsiteltiin muun muassa työväen sivistys- ja urheiluliikkeiden näkökulmasta. Arkiston omilla sivuilla Työväenperinnelaitokset-osiossa esiteltiin makasiinien muuttoa,
vuoden 1918 muistokeruuta ja arkistoaineistojen monipuolisuutta. Kirjaarvosteluja lehteen kirjoittivat työntekijöistä Reetta Laitinen ja Janne Kuusisto.
Kansan Arkiston ja Työväen Arkiston yhteinen ”Suomenlinna 1918”
-näyttely Suomenlinnan matkailuneuvonnan tiloissa jatkui huhtikuun loppuun saakka. Näyttely sai erityisen hyvää palautetta ja siihen tutustui valtava

Arkistoyhdistyksen opintomatkalaiset
tutustumassa suomalaissyntyisen Daniel Cajanuksen aineistoon Noord-Hollands Archiefissa. Arkisto sijaitsee entisessä keskiaikaisessa kirkossa Haarlemissa.

joukko kiinnostuneita. Mukana näyttelytoiminnassa oli Pia Pursiainen.
Arkistosektorin arkkitehtuurityötä
jatkettiin toimintakertomuskaudella.
Keskeisenä tavoitteena on parantaa
sektorin yhteentoimivuutta ja edellytyksiä hyödyntää olemassa olevia
palveluita. Yhteisellä arkkitehtuurilla
pyritään myös havaitsemaan sektorin
päällekkäiset ja epäyhtenäiset toimintatavat. Arkkitehtuuriryhmään osallistui Pia Pursiainen.

Lauluottaakantaa.fi
Lauluottaakantaa.fi-sivuston toimituskunta kokoontui vuoden aikana
seitsemän kertaa. Kokouksissa Kansan Arkistoa edustivat Janne Kuusisto
ja Reetta Laitinen. Sivuston päivittämisen ja ylläpidon ohella verkosto järjesti muun muassa keikkoja. Toimituskunta koostuu TSL:n, KSL:n, Työväen
Arkiston ja Kansan Arkiston työntekijöistä sekä työväenmusiikin ammattilaisista ja harrastajista.

Hollannin opintomatka
Arkisto- ja Liikearkistoyhdistys järjestivät 6.–13.10.2019 opintomatkan
Alankomaiden arkistoihin. Kansan Arkistosta osallistuivat Marita Jalkanen ja
Pia Pursiainen. Paikallisiin arkistoihin
tutustuttiin parin arkiston päivävauhdilla muun muassa Amsterdamissa,
Haarlemissa, Rotterdamissa ja Leidenissa.
Opintomatkalla selvisi, että Hollannissa panostettiin suuresti digitointiin
ja joukkoistamiseen. Asiakkailta oltiin
saatu käytössä ollut ”Scanning on demand” -idea eli arkistoissa digitoitiin
juuri asiakkaiden toivomia aineistoja.
Varjopuolena oli tutkijasalien supistetut aukiolot. Joukkoistamisessa hyödynnettiin muun muassa eläkeläisten
ja työttömien panosta vaikkapa aineistojen kuvailussa. Epäselväksi jäi, kuinka
paljon joukkoistaminen vaikutti arkistoalan työntekijöiden palkkaamiseen.
Viikko oli antoisa monin puolin. Toteuttamiskelpoisia ideoita saatiin kotiin
tuomisiksi ja herättävää oli myös huomata, miten digitointiin ja sähköiseen
asiointiin liittyvät toteutukset ja ongelmat ovat yhteisiä koko arkistoalalle,
kansainvälisestikin.

9. Kansan Arkiston
Ystävät ry

Kansan Arkiston ystävät ry
on vuonna 1994 perustettu
yhdistys, jonka tarkoituksena koota yhteen työväenliikkeen aatteellisista, sivis- Kansan Arkiston Ystävien kirjatilaisuuksiin osallistui yli 400 hentyksellisistä ja järjestöllisis- kilöä. Kuvassa Johanna Venho esittelee Sylvi Kekkosta käsittelevää kirjaansa Ensimmäinen nainen joulukuussa. Puheenjohtajana
tä perinteistä ja historiasta toimi Veli-Pekka Leppänen.
kiinnostuneita kansalaisia,
kehittää ja tukea Kansan Arkiston
toimintaa sekä syventää työväenpe- Kevät 2019 (suluissa osallistujamäärät)
rinnetyön tuntemusta.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.3.2019. Yhdistyksen pu- 12.02.Seppo Aalto. Kapina tehtailla
heenjohtajana toimi Veli-Pekka (93)
Leppänen ja hallituksen jäseninä 12.03.Ville Okkonen. Peruskoulua
Kauko Aaltonen, Helena Hölttä, vastaan (37)
Arja Mäntyniemi, Pentti Laine, Pia 9.4. Eeva Litmanen. Surun suitsima
Pursiainen, Taisto Terävä ja Jaakko suku (32)
Tiainen. Yhdistyksellä oli toiminta- 7.5.Claes Andersson (44)
vuoden lopussa 140 jäsentä.
Kansan Arkiston Ystävät ja Kan- Syksy 2019
san Arkisto järjestivät yhteistyönä
kertomusvuonna kahdeksan kes- 17.9.René Nyberg. Patriarkkoja ja
kustelutilaisuutta. Vuoden 2019 oligarkkeja (84)
yleisöennätys tehtiin Tieto-Finlan- 8.10 Anu Heiskanen. Salateitse Sakdia -palkitun Seppo Aallon tilaisuu- saan (51)
dessa, johon osallistui 93 henkilöä. 12.11 Mikko Pyhälä. Kun yö saapuu
Koko vuonna tilaisuuksiin osallis- Venezuelaan (56)
tui 437 henkilöä. Tilaisuuksista tie- 10.12. Johanna Venho. Ensimmäinen
dotettiin kirjeitse, sähköpostilla ja nainen (40)
Keskusteluja veti Kansan Arkiston
ilmoituksilla Kansan Uutisissa ja
Helsingin Sanomissa sekä arkiston ystävien puheenjohtaja Veli-Pekka
Leppänen.
Facebook-sivustolla.
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10. Tilat

Kansan Arkisto toimii Helsingissä kahdessa eri toimipisteessä. Toimistotilat ja tutkijasali sekä 120 m2
suuruinen arkistomakasiini sijaitsevat Vetehisenkuja 1:ssä. Loput säilytystilat sijaitsevat Sorvaajankadulla.
Sorvaajankadun tilat ovat 715 m2.
Vuokko Joki, yksityisarkistotoiminnan johtaja Kansallisarkistosta,
tutustui Kansan Arkiston tiloihin
Vetehisenkujalla ja Sorvaajankadulla
9.5.2019. Käynnin jälkeen Sorvaajankadun tiloja remontoitiin paremmin
käyttötarkoitukseen sopivaksi. Toimenpiteisiin kuuluivat muun muassa ikkunoiden peittäminen sekä uuden seinän rakentaminen poistetun
lastausoven tilalle.

Hämeentien mittava peruskorjaus vaikeutti kulkua arkistoon. Näkymä arkiston ikkunasta syksyllä 2019.
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11. Hallinto

Kansan Arkistoa ylläpitää Yh- Niilo Jokinen(1928-2018). ”Kolme kukkoa”, guassi, 1958-1959, Kansan Arkiston
teiskunnallinen taidekokoelma. Kuvaaja: Ilmari Jokinen.
Arkistosäätiö.
Arkistosäätiön valtuuskunnan nimi Arkistosäätiön asiamiehenä sekä
vaihtui sääntömuutoksen myötä hal- esittelijänä hallituksen kokouksislintoneuvostoksi, jonka muodostaa sa on ollut Marita Jalkanen. Säätiön
kirjanpitäjänä on toiminut Jari Salo
kaksikymmentä henkilöjäsentä.
Vuonna 2019 hallintoneuvoston Ovil oy:stä ja tilintarkastajana Suomen Tilintarkastajaverkko Oy, jossa
jäseninä ovat olleet:
Heidi Auvinen, Oiva Björkbacka, vastuullisena henkilönä on HTMMatti Harjuniemi, Janne Hernes- tilintarkastaja ekonomi Timo Vilén.
Hallitus kokoontui kertomusvuoniemi, Soile Hyvärinen, Loviisa Itäkannas, Tanja-Riikka Knyazev, Mik- den aikana kuusi kertaa. Kokouksissa
ko Koikkalainen (24.2.2019 alkaen), käsiteltiin säätiön talous- ja henkilösJoni Krekola, Laura Lodenius, Pau- töasioita ja Kansan Arkiston toiminliina Murto-Lehtinen, Raimo Parik- nan kehittämistä. Hallitukselle ja valka, Jorma Pikkarainen, Tauno Saare- tuuskunnalle / hallintoneuvostolle ei
la, Minttu Sillanpää, Riikka Taavet- ole maksettu palkkioita. Säätiöllä ei
ti, Tero Toivanen, Anna-Mili Tölkkö ole ollut lähipiiritapahtumia.
ja Pirjo Virtaintorppa. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Virtaintorppa ja varapuheenjohtajana jatkaa Soile Hyvärinen. Hallintoneuvosto piti vuosikokouksensa
24.4.2019.
Säätiön asioita hoitaa ja edustaa
hallitus. Arkistosäätiön hallituksen
puheenjohtajana vuonna 2019 toimi
Tauno Saarela ja jäseninä Joni Krekola (24.4.2019 asti), Laura Lodenius, Raimo Parikka, Jorma Pikkarainen, Minttu Sillanpää (24.4.2019 alkaen), Riikka Taavetti ja Tero Toivanen (26.8.2019 asti). Hallituksen sihteerinä on toiminut Kari Määttänen.
26

12. Henkilöstö

Kansan Arkiston työsuhteiseen hen- TUL:n 100-vuotisjuhlat Koiton salissa.
kilökuntaan kuului kuluneen vuoden Kuvaaja: Marita Jalkanen.
aikana kahdeksan henkilöä. Työsuhteessa olleen henkilöstön työpanos oli 8,12 henkilötyövuotta. JHL:n luottamushenkilönä jatkaa Kari Määttänen. Uudeksi työsuojeluhenkilöksi valittiin Reetta Laitinen. Arkiston työterveyshuollosta vastaa Terveystalo.
Vakinaiseen henkilökuntaan ovat vuonna 2019 kuuluneet:
- Jalkanen Marita, FM, arkistonjohtaja
- Kuusisto Janne, VTM, tutkija
- Laitinen Reetta, FM, tutkija (vanhempainvapaalla 1.1.–16.9.2019)
- Lindgren Riitta, arkistomestari
- Määttänen Kari, FM, tutkija
- Ollikka Auli, arkistosihteeri, kuvankäsittelijä
- Pursiainen Pia, tradenomi (YAMK), YTK, tutkija
- Seppä Hilkka, tutkimussihteeri
Muut työntekijät:
Sundholm Henri 1.1.–31.12.2019
Tuura Piia 4.–29.11.2019, arkistonhoitotutkinnon harjoittelu
Henkilökunnan osallistuminen:
10.1. Tieteiden yö, Kansallisarkisto
25.1. TUL 100 vuotta, Koiton sali
28.2. Lahden seudun sukututkijoiden vierailu Kansan Arkistossa (17 hlöä)
7.3. Työväenperinnepäivä, Työväenliikkeen kirjasto
12.4. NKR-työpaja
17.5. Työväen Arkiston terassikauden avajaiset, Työväen Arkisto
29.5. Tietosuoja KAM-sektorilla (etä)
15.6. Toista mieltä -näyttely, Helsingin kaupunginmuseo
1.9. TSL 100 -pääjuhla, Paasitorni
23.9. No labels no walls, Oodi
6.–13.10. The study tour of Finnish archivists to Netherlands
7.10. Amsterdamin kaupunginarkisto archief.amsterdam/
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7.10. Pohjois-Hollannin arkisto (Haarlem) noord-hollandsarchief.nl/
8.10. Kansallisarkisto (Haag) www.nationaalarchief.nl/
8.10. Kuninkaallinen kotiarkisto (Haag) www.koninklijkeverzamelingen.nl/
thema-s/101-welkom-het-koninklijk-huisarchief
9.10. Gelders Arkisto (Arnhem) www.geldersarchief.nl/
9.10. Rivierenlandin aluearkisto www.regionaalarchiefrivierenland.nl/home
10.10. Leidenin yliopiston www.library.universiteitleiden.nl/subject-guides/
leiden-university-archives
10.10. Afrikan tutkimuskeskuksen arkistot www.ascleiden.nl/content/library
11.10. Rotterdamin kaupunginarkisto stadsarchief.rotterdam.nl/
11.10. Het Nieuwe Instituut (Kansallinen arkitehtuuriarkisto)
hetnieuweinstituut.nl/
21.10. Demokratian muisti, Työväen Arkiston 110-vuotisjuhlaseminaari, TLK
5.11. Yksityisarkistoseminaari, Kansallisarkisto
7.11. NKR-työpaja
15.–17.11. Vasemmistoliiton puoluekokous, Musiikkikeskus Kuopio
18.11. Työväenperinteen syyskokous, TSL
20.11. Uuden sotasurmatietokannan julkistaminen, Kansallisarkisto
21.–22.11. Kuva-arkistopäivät (etä)
22.11. Yksityiset keskusarkistot ry:n tutustuminen Päivälehden arkistoon ja
museoon
22.11. Yksityiset keskusarkistot ry:n 20-vuotisjuhla, Sea Horse
23.11. Aatosta jaloa, Stadin työväenkirjallisuuspäivät, TLK
29.11. Suomalaiset sotavangit 1939–1945 Neuvostoliitossa, Sotasammon uuden sovelluksen esittely, Kansallisarkisto
4.12. Eläkeläiset ry 60 vuotta, Kulttuuritalo

Tutkija Reetta Laitinen Vasemmistoliiton edustajakokouksessa Kuopiossa.
Kuva: Jami Järvinen.
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Liite 1. Asiakirjakokoelmat 31.12.2019
							
1. Järjestöjen arkistot				
Vanhan työväenliikkeen järjestöt		
B Suomen Kommunistinen Puolue
C 1920- ja 1930-lukujen vasemmistolaiset järjestöt
D Kansandemokraattiset järjestöt / Vasemmistoliitto
E Ammatilliset järjestöt				
F Muut järjestöt				
2. Työväenlehtien ja kirjapainojen arkistot		

kpl
7 462
106
1 063
293
2 940
1 124
1 936
105

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

hyllymetriä
2 844
4
482
17
875
751
739
230

7
		
		
		
		
		

17
3
1
1
1
4
1
6

4. Jäljenne- ja lehtileikekokoelmat

		

13

92

5. Henkilöarkistot				

		

491

399

6. Muistelmat		

1 141		

9

7. Biograficakokoelmat

2 022 		
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Yhteensä					

29

3622

Liite 2. Erityisaineistokokoelmat 31.12.2019
							
8. Äänitekokoelma					

kpl
11 323

9. Mikrofilmit				

941

10. Käsikirjasto				

14 822

11. Valokuvat ja negatiivit			
Luetteloidut kuvat tietokannassa

1 357 976
52 966

12. Julisteet					

7813

13. Rakennuspiirustukset			

1 169

14. Näyttelyt				

218

15. Kuvataide (luetteloidut)			

569

16. Rainat					

554

Yhteensä						

		

hyllymetriä
83

243
226,2

552

Liite 3. Asiakirja-aineiston kartunta 2019 - uudet arkistonmuodostajat
JÄRJESTÖARKISTOT
1B Suomen Kommunistinen Puolue
SKP:n Harjavallan Rikin Osasto 				
SKP:n Kemin Eteläinen Osasto 				
SKP:n Kummun Osasto 					
SKP:n Kypärämäen Osasto
SKP:n Mertsolan Osasto 					
SKP:n Valtimon Osasto					

1960 - 1969
2012 - 2012
1947 - 1991
1988 - 1988
1976 - 2019

1D1 Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
Iin Demokraattinen Kunnallisjärjestö 			
1980 - 1981
Jyväskylän Sähkötyöläisten Demokraattinen Yhdistys
1972 - 1984
Kotkan Rakennusalan Kansandemokraattinen Yhdistys 1973 - 1985
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Kuohatin Työväenyhdistys 					
Pieksän Niinimäen Demokraattinen Yhdistys		
Ruvaslahden Demokraattinen Yhdistys			
SKDL:n Harjavallan Yhdistys 				
SKDL:n Kantomaanpään Yhdistys 				
SKDL:n Kivirannan Yhdistys 				
SKDL:n Luhangan Paikallisyhdistys 			
SKDL:n Palokan Työväenyhdistys
SKDL:n Raudaskylän Yhdistys 				
SKDL:n Suur-Jyväskylän Yhdistys
Ylivieskan Demokraattinen Kunnallisjärjestö		

1978 - 1979
1945 - 1980
1962 - 1983
1945 - 1989
1945 - 1990
1960 - 1979		
1950 - 1954
1952 - 1979
1973 - 1989

1D2 Suomen Naisten Demokraattinen Liitto (SNDL)
Hätilän Naiset 						1961 - 1979
Touhun Leenat 						1959 - 1974
1D3 Vasemmistonuoret (Vanu) / Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto
(SDNL)
Jokelan Demokraattiset Nuoret 				
1968 - 1976
Kuopion Vasemmistonuoret 					
2002 - 2009
Pieksämäen Seudun Vasemmistonuoret 			
2002 - 2003
1D5 Suomen Demokratian Pioneerien Liitto (SDPL)
Keltinmäen Demokratian Pioneerit
Lauttasaaren Demokratian Pioneerit 			
1974 - 1983
Sairion Pioneerit 						1959 - 1964
Sdpl:n Ylitornion Aluejärjestö 				
1975 - 1975
Ylitornion Demokratian Pioneerit 				
1956 - 1993
1D6 Vasemmistoliitto
Heinäveden Vasemmistoliitto 				
Mikkelin Kulttuuridemokraatit 				
Raudaskylän Vasemmisto 					
Vasemmistoliiton Harjavallan Yhdistys 			
Vasemmistoliiton Havingin Yhdistys			
Vasemmistoliiton Ylitornion Kunnallisjärjestö 		

1990 - 2013
2009 - 2009
1995 - 1995
1990 - 2001
1952 - 2019
1990 - 1992

1E Ammatilliset järjestöt
SAK:n Tornionseudun Paikallisjärjestö 			
Rakennusliiton Osasto 385, Ylitornio 			
Rakennusliiton Osasto 468 Mäntsälä 			

1974 - 2001
1974 - 2006
1986 - 1988

1F Muut järjestöt
Keuruun Eläkeläiset 						1988 - 2014
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Paltamon Eläkeläiset						1970 - 2011
Rautavaaran Eläkeläiset 					
1973 - 2018
Ylöjärven Eläkeläiset 						1968 - 2018
Mikkelin Järjestöyhdistys 					
1974 - 2009
Koivukylän Rauhantoimikunta 				
1980 - 1989
Kuopion Naisten Rauhankomiteayhdistys 			
1982 - 1986
Entisten Sotilaiden Harjavallan Toverikunta 		
1945 - 1945
Kansan Radioliiton Harjavallan Aluetoimikunta 		
1972 - 1973
Kommunistien Hermanni-Vallilan Osasto 			
1980 - 2011
Kommunistien Liitto 					
2003 - 2016
Kommunistinen Nuorisoliitto 				
2007 - 2007
Liike 88 Tornion Kansalaistoimikunta 			
1987 - 1988
Länsi-Pohjan Omaishoitajat 					
2002 - 2010
Muutosvoimat Suomi 					
2001 - 2006
Mäntyniemi-Säätiö 						1966 - 1994
Suomen Työväenpuolue Stp 					
2002 - 2018
Tornion Työväen Näyttämöyhdistys 			
2002 - 2010
Uusi Askel 							1999 - 2012

5 Henkilöarkistot
Laaksonen Sami
Lehto Leevi
Linnanen Ronja 						2002 - 2003
Männikkö Heikki 						1970 - 1985
Männikkö Tarja
Peltola Kati 							1963 - 2017
Suomi Oili 							1929 - 2014
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Liite 4. Tutkijapalvelu 2019			

Kappaleet

Tutkijakäynnit						
Tilaukset							
Tilatut arkistoyksiköt						
Tilatut valokuvatiedostot					
Kaukolainat							
Puhelintiedustelut						
Sähköpostitiedustelut						
Valokuvia koskevat tiedustelut				
Tilausten jakautuminen:			

kappaleet yksiköt

1A Vanhan työväenliikkeen järjestöt			
1B Suomen Kommunistinen Puolue			
1C 1920- ja 1930-lukujen vasemmistolaiset järjestöt
1D Kansandemokraattiset järjestöt			
1E Ammatilliset järjestöt				
1F Muut järjestöt				
2 Työväenlehtien ja kirjapainojen arkisto		
3 Erikoiskokoelmat				
4 Jäljenne ja lehtileikekokoelmat				
5 Henkilöarkistot			
6 Muistelmat					
7 Biograficakokoelmat				
8 Äänitteet						
Kirjat							
Valokuvat / vain tutkijasalitilaukset,			
ei sisällä tietokantahakuja!
			
Tilaukset yhteensä				
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1108
468
1193
727
16
123
206
264

1
68
12
72
10
101
14
23
93
32
13
8
11
10

1
159
18
162
55
234
39
54
246
122
22
19
44
48

468

1193

Liite 5.
KANSAN ARKISTON TUNNUSLUVUT 2019

1 ARKISTOAINEISTOT
Analogisen arkistoaineiston kokonaismäärä 31.12.

4416,2 hyllymetriä

Erityisaineistojen kokonaismäärä

1357976 kpl/tiedosto
7813 kpl/tiedosto
6,6 aineiston kokonaismäärä yhteensä (TB)

- Valokuvia
- Julisteita, piirustuksia, karttoja
Säilytyksessä olevan sähköisen aineiston kokonaismäärä 31.12.
Vastaanottotapahtumien lukumäärä (analogiset ja sähköiset vastaanotot; ei keruut)

127 kpl
200,17 hm

Vastaanotetun analogisen arkistoaineiston kokonaismäärä
Keruut
- Keruiden määrä
- Keruuvastaukset
Järjestetyt ja luetteloidut arkistot (kpl ja hm) (vuoden aikana tehty työ)

2
26
171
36
277
1001
23
14

Järjestämätön ja luetteloimaton aineisto
Seulonta ja hävittäminen
2 TUTKIJA- JA ASIAKASPALVELU
-Tutkijasalikäynnit (huom. tutustumiskäynnit ja ryhmät kohdassa 4.7.)
-Tutkijasaliin toimitetut asiakirjat/arkistoyksiköt
-Asiakaspalvelun aukiolotunnit
- Käynnit (kokoelmiin liittyvissä palveluissa)
- Sivulataukset
-Tietopyynnöt (s-posti, kirje tai puhelin)
-Kaukolainat (lainatut ja vastaanotetut yksiköt yhteensä)

1108
1152
1230
23302
15884
470
16

kpl
kpl
kpl
hm
kpl arkistoja
hm
% koko aineistosta
hm
kpl
kpl
tuntia vuodessa
kpl
kpl
kpl
tapahtumat kpl

727 kpl

-Toimitetut jäljenteet
3 SÄILYMISEN VARMISTAMINEN:

5629 tiedostot (kpl)
650 tiedostojen koko yhteensä (GB)

Digitointi
4 HENKILÖSTÖ
Koko henkilöstö

8

5 TILAT
Makasiinitilat Vetehisenkujalla

100
1344
4809
715
1

Makasiinitilat (muualta vuokrattuna)
Toimisto- ja asiakastilat
Tutkijapalvelupisteet / Tutkijasalit

34

neliömetreinä
hm
hm
neliömetreinä
sali

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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