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Yleistä

T
yöväen Arkisto perustettiin kansainvälisen mallin mukaisesti 
poliittisen ja ammatillisen työväenliikkeen sekä ns. työväen
kysymyksen keskusarkistoksi vuonna 1909. Se on Suomen vanhin 
kansanliikearkisto. Lakisääteistä valtionapua Työväen Arkisto 
on saanut vuodesta 1975 alkaen. Laissa yksityisluontoisten arkis
tojen valtionavusta määritellään ne kriteerit, joiden puitteissa arkiston on toi

mittava. Valtionavun käyttöä valvovana viranomaisena 
toimii Kansallisarkisto.

Työväen Arkisto keräsi ja vastaanotti aina 1980-luvulle 
asti asiakirjojen ohella myös kirjoja, lehtiä ja erilaisia pai- Työväen Arkisto
notuotteita sekä esineistöä. Nykyisin Työväen Arkisto kes
kittyy vain arkistotoimintaan. Kirjastotoiminnasta huo- køsklttyy VB-IK
lehtii Työväenliikkeen kirjasto Helsingissä ja museotoi- arkistö-
minnasta Työväenmuseo Werstas Tampereella.

Työväen Arkisto keskittyy sosialidemokraattisen työ- toi n̂.intaan.
väenliikkeen ja siihen liittyvien järjestöjen, henkilöiden ja 
yritystoiminnan sekä ammattiyhdistysliikkeen aineiston keruuseen. Viime vuo
sina Työväen Arkisto on kansainvälisen kehityksen mukaisesti laajentanut toi
minta-aluettaan sosiaali- ja yhteiskuntahistorian alueille ottamalla talteen eri 
kansalaisjärjestöjen, ensikotien, kuluttajaliikkeen ja seksuaalisten vähemmistö
jen arkistoja.

Arkiston työn painopisteinä kertomusvuonna olivat arkistojen järjestäminen, 
yleisöpalvelu ja sen käytäntöjen uudistaminen, arkiston uuden luettelointi- ja 
hakujärjestelmän kehittäminen, keskeisten aineistojen säilyvyyden varmistami
nen sekä kotimainen että kansainvälinen yhteistyö.

Arkiston henkilökuntaan kuului vuoden aikana kymmenen valtionavulla pal
kattua henkilöä. Lisäksi arkisto sai lisätyövoimaa määräaikaisista projekti- ja 
kesätyöntekijöistä (ks. tarkemmin Henkilökunta). 3



Työväen Arkiston 
Säätiön hallinto

T
yöväen Arkiston Säätiön hallinnosta vastaa viisihenkinen halli
tus, jonka nimeää Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen 
puoluehallitus. Nykyisen säätiön hallituksen toimikausi alkoi 
vuoden 2015 alusta ja sen toimikausi on kolmivuotinen. Hallitus 
on kokoontunut sääntömääräiseen vuosikokoukseensa helmi
kuun lopulla ja pitänyt sen lisäksi ylimääräisen syyskokouksen lokakuussa.

Työväen Arkiston Säätiön hallituksen puheenjohtaja on Marjaana Valkonen. 
Muut jäsenet ovat Matti Louekoski, Rainer Smedman, Soili Vivolin ja Ville 
Wallin, joista viimeksi mainittu toimii hallituksen varapuheenjohtajana. Säätiön 
sihteerinä ja asiamiehenä toimii arkistonjohtaja Petri Tanskanen. Työväen Ar
kiston Säätiön hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita eikä muita 
etuuksia.

Säätiön tilintarkastajana on toim inut HTM Lotta Kauppila, varatilin
tarkastajana Tilintarkastusrengas Oy.

Säätiön taloushallinto on ulkoistettu tilitoimisto Kvalta Oy:lle.
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Taloudellinen 
toim inta

A
rkiston tilikauden 2015 tulos oli 63 708,31 euroa ylijäämäinen. 
Positiivinen tulos muodostui arkistomuodostajilta hankitusta 
omarahoituksesta. Valtionavustus tilivuonna oli 707 835,00 
euroa.

Vuoden aikana saatiin yhteistyöprojektien ja säilytystukien 
kautta taloudellista tukea Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:ltä, 
E läm äntapatoim innan Tuki ry:ltä, Itäm erikeskussäätiöltä, Ju lk isten  ja 
hyvinvointialojen liitto JHL ry:ltä, Kansan Sivistysrahastolta, Kunnon Elämä 
ry:ltä, Kustannus Oy Demarilta, Metallityöväen Liitto ry:ltä, Osuuskunta Trade- 
kalta, Palkansaajasäätiöltä, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:ltä, Paperiliitto 
ry:ltä, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:ltä, Puuliitolta, Rautatievirkamies
liitto RVL ry:ltä, Strömforsin Tehtaan sairauskassalta, Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestö SAK ry:ltä, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitolta ja Väinö Tan
nerin säätiöltä.
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Arkiston käyttö 
ja  tutkijapalvelu

T
yöväen Arkistossa vieraili kertomusvuonna 1 210 kävijää (2014: 
1 318). Kävijöiden määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna 
hieman yli sadalla. Laskua selittää se, että yhä enemmän aineis
toja on saatavilla digitaalisessa muodossa arkiston Yksa-arkisto- 
järjestelmän kautta. Tutkijat voivat tutustua aineistoihin ja 
ladata asiakirjoja kotikoneelleen.

Arkistoaineistoon kohdistuneiden tiedonhakujen määrä oli kertomusvuonna 
1 009 (2014: 1 204). Määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna miltei kahdella 
sadalla. Tämä selittynee luetteloinnin parantuneella tasolla, koska tutkijasaliin 
aineistoja tilattiin kertomusvuonna kuitenkin enemmän kuin edellisenä vuonna 
(2015: 2 724, 2014: 2 433). Yleisesti ottaen Työväen Arkiston käyttöaste on pysy
tellyt tyydyttävällä tasolla.

Työväen Arkistossa vieraili vuoden aikana 8 ryhmää, yhteensä 104 henkeä. 
Opiskelijaryhmien lisäksi arkiston toimintaan ja tiloihin kävi tutustumassa suku
tutkijoita ja arkiston yhteistyötahoja, kuten Kansallisarkiston edustajat ja JHL:n 
rahastonhoitajat. Ryhmäkäyntien opastuksesta vastasivat Marjaliisa Hentilä, 
Mikko Kosunen, Pete Pesonen, Risto Reuna ja Petri Tanskanen.

Työväen Arkiston aineistoa kaukolainattiin 24 kertaa (2014: 19), yhteensä 88 
arkistoyksikköä (2014: 99). Kysytyimpiä olivat edelleen Suomen Sosiali
demokraattisen Puolueen, työväenyhdistysten ja ammattiyhdistysliikkeen ai
neistot, henkilöarkistot ja Vuoden 1918 kokoelma. Arkiston käyttäjäkunnassa ei 
tapahtunut muutosta vuoden aikana. Akateemiset tutkijat olivat edelleen suurin 
käyttäjäryhmä.

Digitoituihin aineistoihin kohdistui vuoden 2015 loppuun mennessä yhteensä 
44 246 tilastoitua latausta, joista tutkijasalin tietokoneella 46 (2014: 15) ja inter-

6 netissä 44 200 (2014: 20 639).
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Valokuvista ks. Audiovisuaaliset kokoelmat.
Työväen Arkisto ei kertomusvuonna järjestänyt yhteistyökumppaneilleen 

yhtään varsinaista arkistokurssia, mutta henkilökunta antoi koulutukseksi kat
sottavaa arkiston käyttöopastusta eri opiskelijaryhmille ja arkistonmuodostajien 
edustajille 18 kertaa, yhteensä 26 tuntia. Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa 
eri arkistonmuodostajien edustajille ja muistitiedon asiakkaille annettiin yhteen
sä 41 kertaa, mikä oli hieman vähemmän kuin vuonna 2014 (47 kertaa).

Arkiston päivystyksen organisoinnista vastasi tutkija Pete Pesonen. Tutkija- 
salipalvelusta ja arkiston tilojen hoidosta vastasi arkistomestari Kirsti Saarikoski, 
hänen vuorotteluvapaansa aikana Ville Käcklund (ks. tarkemmin Henkilökunta).

Työväen Arkisto oli yleisölle avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjan
taisin klo 10 -16 sekä tiistaisin ja torstaisin klo 10 -19. Heinäkuussa arkisto pi
dettiin henkilökunnan kesälomien keskittämisen vuoksi suljettuna neljä viikkoa.

7



Arkistokokoelmien 
kartunta, järjestäm inen  
ja  luettelointi

K
ertomusvuoden aikana arkisto vastaanotti 108 luovutusta 
(2014: 105). Lukuun ei aikaisempien vuosien tapaan ole lasket
tu Työväen muistitietotoimikunnan vastaanottamia luovutuk
sia (ks. tarkemmin Työväen muistitietotoimikunta ja Liitteet). 
Yhteisöluovuttajia oli 76 ja henkilöluovuttajia 32. Täydellinen 
luettelo luovuttajista löytyy toimintakertomuksen liiteosasta.

Yli puolet arkiston vastaanottamista luovutuksista olivat pieniä, alle hylly
metrin suuruisia. Neljäsosa luovutuksista jäi kooltaan yhden ja kymmenen hylly
metrin väliin. Yli kymmenen hyllymetrin luovutuksia oli seitsemän. Näistä suu
rimmat olivat Suomen Sosialidemokraattinen puolueen (151 hm), Turun Päivä- 
lehden (50 hm) ja Työ ja toiminta ry:n (48 hm) luovutukset. Suurimmat henkilö- 
luovutukset tulivat Reino Paasilinnalta (31 hm) ja Kaarina Suoniolta (5 hm).

Uutta arkistoaineistoa vastaanotettiin erityisaineistot mukaan lukien runsaat 
394 hyllymetriä, josta kartuntaa poistojen jälkeen oli yli 237 hyllymetriä. Vuoden 
lopussa arkistoaineistoa Työväen Arkistossa oli erityisaineistot mukaan lukien 
miltei 8 941 hyllymetriä.

Vuonna 2012 tehtiin päätös siirtyä käyttämään Mikkelin ammattikorkea
koulun tarjoamaa web-pohjaista arkistopalvelua nimeltään Yksa (Yleinen 
kansalaisyhteiskunnan sähköinen arkisto). Käytössä olleesta omasta arkisto- 
järjestelmästä ja siihen liittyvästä laitteistosta luovuttiin vuoden 2013 kuluessa. 
Arkisto-ohjelmat ja tietokannat ovat siitä lähtien olleet Mikkelin ammatti
korkeakoulun servereillä. Perinteisten luetteloiden lisäksi sinne voidaan tallen
taa tekstiä, ääntä, valokuvia ja liikkuvaa kuvaa. Tietoja hallinnoidaan arkistosta 
selainohjelman avulla. Arkiston käyttäjät pääsivät selaamaan tietoja arkiston 

8 web-sivujen kautta vuoden 2014 alusta lähtien.
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TEAM-liitto on tallentanut paperiaineistojensa luetteloita oman liittymänsä 
kautta Yksaan. Kuluttajaliitolle ja Työväen Sivistysliitolle on niin ikään luotu 
omat liittymät, joiden kautta ne voivat tallentaa digitaalisen aineistonsa Yksaan. 
Liittymä toimii siten, että organisaatiot ovat yhteydessä Yksaan selainohjelman 
avulla. Järjestelmään on luotu oma tili, jonka avulla arkistonmuodostaja pääsee 
muuttamaan vain omia aineistojaan.

Uusien hallintorutiinien ja Yksan kehittämistä on ideoinut työryhmä, johon 
ovat kuuluneet Hanna Jäntti, Mikko Kosunen, Henrik Lyra ja Pete Pesonen. Hei
dän johdollaan on laadittu toimivaa järjestelmää Yksan kehittämiseksi sekä ta

voiteltu avointa ja helppoa tapaa kommentoida ja 
tuoda kehitysehdotuksia esiin. Tästä syystä arkistos
sa on jä r je s te t ty  sään n ö llis iä  ”Y ksa-kahvi- 
tilaisuuksia”. Hallintorutiineista aineiston luovutus- 
tiedot ja tilauslomakkeet ovat nykyisin osa Yksa- 
järjestelmää. Kaukolainoilla on vielä toistaiseksi
o ma p df- asiakirj ap ohj ansa.

Kertomusvuoden aikana järjestettiin mm. osuus
toimintaliikkeen (osuusliikkeet ja alueelliset osuus- 
kauppaliitot), Elämäntapaliiton, Julkisten ja hyvin- 
vointialojen liiton, Palvelualojen ammattiliiton, 
Postivirkam iesliiton, K uluttajaliiton, Suomen 
Muusikoiden Liiton, Suomen Sosialidemokraattisen 
Puolueen sekä lukuisten eri am m attiosastojen, 
työväenyhdistysten sekä nuoriso- ja naisosastojen 
aineistoja. H enkilöarkistoista järjestettiin  mm. 
Miina Sillanpään, Reino Paasilinnan ja Väinö Tanne
rin aineistoja. Kaikkiaan arkistoaineistoa järjestet
tiin lähes 317 hyllymetriä 531 arkistonmuodostajalta. 
Pääpaino järjestämistyössä oli pienten luovutusten 
purkamisessa, järjestämisessä ja luetteloinnissa.

Arkistojen järjestämistyön organisoinnista vas
tasivat henkilöarkistojen osalta Marjaliisa Hentilä, 
osuustoimintaliikkeen osalta Hanna Jäntti sekä puo

lueen ja ammattiliittojen aineistojen osalta Mikko Kosunen. SAK:n aineistosta 
vastasi irtisanoutumiseensa asti Henrik Lyra, hänen jälkeensä Iris Olavinen.

Edellä mainittujen lisäksi arkistoaineistoja järjestivät Olli Hurskainen, Anton 
Kaukiainen, Pete Pesonen, Isto Puhakka, Minna Sannikka, Timo Tigerstedt (Työ
väen muistitietotoimikunnan puolella) ja Heta Tolvanen. Aineistojen inven
tointi- ja siirtotöissä käytettiin hyväksi kesätyöntekijöiden ja TET-harjoittelijoi- 
den työpanosta.

Arkisto-ohjelmat 
ja tietokannat ovat 

vuodesta 2013 
lähtien olleet 

Mikkelin ammatti
korkeakoulun 
Yksa-arkisto- 

palvelussa.
Perinteisten 

luetteloiden lisäksi 
Yksaan voidaan 

tallentaa tekstiä, 
ääntä, valokuvia ja 

liikkuvaa kuvaa.
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Arkistoaineiston  
digitointi ja  
Finna-yhteistyö

V
uoden 2007 lopulla Työväen Arkistossa aloitettiin painettujen 
asiakirjojen digitointi. Varsinainen asiakirja-aineiston digi
to in ti pääsi kuitenkin vauhtiin vasta vuonna 2009, kun 
Yksityiset keskusarkistot ry sai hankkeeseen projektirahoitus
ta vuosille 2009 ja 2010 opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Pro
jektissa digitoitiin aineistoja, jotka asetetaan tutkijoiden käyttöön arkistojen 

omien tiedonhallintajärjestelmien ja Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) 
yhteisen Finna-portaalin kautta.

Kuluneen vuoden aikana Työväen Arkistossa digitoitiin asiakirja- ja muisti- 
tietoaineistoa omana työnä kaikkiaan 1 224 pdf-tiedostoa (2014: 1 146) . Samalla 
on Yksa-järjestelmää varten tehty digitoitujen aineistojen metatietojen täyden
tämistä, yhteinäistämistä ja tarkistamista.

Omana työnä tehty digitointi keskittyi Kansainvälisen Osuustoimintaliiton,
Oulun Työväenyhdistyksen, Rautatievirkamiesliiton, SAK:n ja SDP:n aineistoi
hin. Lisäksi digitoitiin poliittisen ja ammatillisen työväenliikeen käsintehtyjä 
lehtiä vuosilta 1900-1930. Henkilöarkistojen osalta digitoitiin mm. Oskari Hell
manin ja Miina Sillanpään aineistoja sekä Väinö Tannerin puheita.

Asiakirja-aineiston digitointi- ja metatietotyötä tekivät Anton Kaukiainen,
Pete Pesonen, Veikko Rytkönen, Minna Sannikka, Timo Tigerstedt ja Heta Tol
vanen.

Ostopalveluna mikrofilmattiin ja digitoitiin 12 195 otosta, joista luotiin 422 
pdf-tiedostoa (2014: 16 978, 565 pdf-tiedostoa). Työ kohdistui Rautatievirkamies
liiton ja SAK:n hallinnon pöytäkirja-aineistoihin. Mikrofilmauksesta ja digitoin
nista huolehti Analogia Finland Oy. 11



Kaikkiaan digitaalisia tiedostoja asiakirja-aineistoista syntyi kertomus
vuoden aikana 1 646 kpl (2014: 1 711 kpl). Yksaan on kunkin arkistonmuodostajan 
yhteyteen siirretty kaikki arkistossa omana työnä tai ostopalveluna digitoidut 
aineistot aivan viimeisimpiä lukuunottamatta. Niiden tarkistustyö jatkuu vuoden 
2016 puolelle. Lisäksi viime kertomusvuonna vietiin jonkin verran digitoituja

äänitteitä Yksa-arkistojärjestelmään.
Digitoidun aineiston tarjoaminen tutkijoille 

internetissä ei ole ongelmatonta, sillä esim. 
henkilötieto- ja tekijänoikeuslait asettavat omat 
rajoituksensa niiden esittämiselle. Ei-julkisen 
aineiston tutkiminen on mahdollista entiseen 
tapaan asianomaisessa arkistossa, nyt vain pdf- 
asiakirjana originaalin asemasta.

Työväen Arkisto on mukana Kansallisen di
gitaalisen kirjaston (KDK) toisen pilottivaiheen 
”ensimmäisessä aallossa” osana Akseli-konsor
tiota (ks. Valokuvakokoelmat). Itsenäisenä toimi
jana arkisto on ilmoittautunut mukaan KDK:n 
toisen pilottivaiheen ”toiseen aaltoon”. Digitoi
dun asiakirja-aineiston viemistä Finnaan ovat 
viivästyttäneet aineistojen rajapintoihin liittyvät 
kysymykset.

Kansalliskirjaston järjestämiin Finna-koulu- 
tustilaisuuksiin ja -päiviin ovat osallistuneet 

Hanna Jäntti, Jani Kaunismäki, Henrik Lyra ja Pete Pesonen. KDK:n asiakasliit- 
tymän Finnan kautta kaikkien muistiorganisaatioiden aineistojen haku tulee 
mahdolliseksi yhdestä paikasta, yhdellä haulla. Nykyisin puhutaankin Finna- 
yhteistyöstä KDK-yhteistyön sijaan. Hakupalvelu löytyy osoitteesta www.finna.fi.

Työväen Arkisto on tiiviisti mukana Kansallisarkiston johdolla kokoontuvas
sa arkistosektorin KDK-yhteistyöverkostossa, jossa on tehty yhteistyötä mm. 
kansallisen yksityisarkistojen hankintapolitiikan ja arkistopedagogisten kysy
mysten tiimoilta. Yhteistyöverkostossa arkiston edustajana on ollut Petri Tans
kanen. Työryhmätyöskentelyyn on Tanskasen lisäksi osallistunut Pete Pesonen.

Kertomusvuoden 
aikana Työväen 

Arkistossa digitoitiin 
asiakirja- ja muisti- 

tietoaineistoa 
1224 pdf-tiedostoa. 

Kaikkiaan vuoden 
aikana asiakirja- 

aineistoista syntyi 
1 646 digitaalista 

tiedostoa.
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Työväen M uistitieto  
toim ikunta

K
ertomusvuoden aikana valmistui tutkimuskäyttöön yleis- 
muistoja sisältänyt ”Ammatillisesti tiedostavat metallityön- 
tekijät” -kokoelma sekä osuustoiminnallinen haastattelukeruu 
”Kulutusosuuskuntien Keskusliiton viimeiset päivät”. Tieto
kirjailija Sakari Kiurun vetämässä haastattelutilaisuudessa 13 
entistä Kulutusosuuskuntien Keskusliiton toimihenkilöä muisteli KK:ta ja työ

tehtäviään sen eri osastoilla. Asiakaskäyttöön järjestettiin Työväenmuseo Wers- 
taalta vastaanotettu ”Feminismin muistot” -keruu.

Vuoden pääkeruu oli Itämerikeskussäätiön toimeksiannosta 1.3. -  30.11.2015 
toteutettu, aseistakieltäytyjille kohdennettu m uistitietokeruu ”Aseettomat 
kädet”. Sillä tavoitettiin vanhimmat kieltäytyjäikäluokkien muistot ja siviili- 
palveluskokemukset. Keruu tuotti 75 keräelmää, yhteensä 511 sivua. Keruuta 
tukivat taloudellisesti Itämerikeskussäätiö ja Kansan Sivistysrahasto.

Kertomusvuoden aikana käynnistettiin Pete Pesosen johdolla haastatteluihin 
perustuva keruu ns. firabelitöistä. Keruu on muistitietotoimikunnan vuoden 2016 
päähanke. Keruutyön pohjalta Pesonen tekee aiheesta artikkeliväitöskirjan. Vuo
den lopulla saatiin tieto siitä, että Koneen säätiö oli myöntänyt hankkeelle tukea 
vuodelle 2016, josta osa on Pesosen tutkimusstipendiä ja osa muistitietotoimi
kunnan yleiskuluihin.

Pilottihankkeena STS-killan kanssa toimikunta käynnisti verkkovalokuva- 
albumiin pohjautuvan muistitietokeruun.

Vuoden aikana vastaanotettiin 104 luovutusta (2014: 219). Vuoden aikana 
Yksa-tietokantaan tallennettiin muistelmia 42 keräelmää, yhteensä 403 liuskaa.
Keräelmiä digitoitiin 49 kappaletta. Kokoelmiin kuuluva, 90 sivun mittainen Otto 
Kanervan keräelmä puhtaaksikirjoitettiin ja digitoitiin.

Tutkimussihteeri Timo Tigerstedt valvoi muistitietoaineiston litterointi- 
työtä, järjesti ja digitoi kertynyttä aineistoa sekä vei muistitietokeräelmien 
sisältökuvauksia Työväen Arkiston hakujärjestelmään. Tigerstedt toimi muisti- 
tietohankkeiden teknisenä avustajana videoimalla ja äänittämällä haastatteluja.
Hän osallistui myös muistitiedon asiakaspalveluun. Tigerstedt oli toimikunnan 13



osalta valmistelemassa vuonna 2016 alkavaa monivuotista teollista tehdas- 
perinnettä käsittelevää kertomatiedon tallennushanketta.

Muistitiedon äänitteitä digitoitiin omana työnä 125 kpl, yhteensä 128,5 tuntia. 
Muistitiedon haastattelutallenteita (video- ja äänitallenteita) syntyi 31 kpl, 
yhteensä 10 tuntia.

M uistitiedon käyttö ja  opastus
Arkiston hakujärjestelmässä olevien muistitiedon sisällönkuvailujen siirtäminen 
verkkoon on lisännyt muistitiedosta tehtyjä kyselyjä ja tietopalvelutyötä. Muisti- 
tietoaineistoihin kohdistui 42 puhelin- ja 72 sähköpostitiedustelua. Asiakas- 
tilauksia tutkijasaliin tehtiin 349 kpl.

Muistelmia ja elämäkertoja käytiin tutkimassa tavanomaista useammin suku
ja elämäkertakirjoituksia varten. Risto Reuna antoi 25 asiakkaalle henkilö
kohtaista opastusta ja piti 10 koulutustilaisuutta muistitiedon aineistoista ja 
niiden käytöstä. Reuna esitteli kokoelmien käyttöä ja sisältöä kolmelle opiskelija- 
ja sukuyhteisön ryhmälle. Tammikuussa hän esitteli muistitietotoimikunnan 
kokoelmia paikallishistorian toimikunnan edustajille.

Kertomatietoa käytettiin opinnäytteissä sekä paikallis- ja sukuhistorioissa. 
Vuoden aikana ilmestyi kokoelmista Hannu Kuukkasen toimittama teos ”Isä, 
poika ja Metalliliitto”, jonka Reuna arvioi Työväentutkimus-vuosikirjassa.

Risto Reuna osallistui vuoden aikana Lahdessa pidettyyn Oskari Päiväsalo 
-seuran kokoukseen sekä toimi TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton historia
toimikunnan asiantuntijajäsenenä.

H aastattelut
Risto Reuna haastatteli vuoden aikana seuraavia henkilöitä:
► Timo Vallittu (s. 1953), Mäntän konepajalta alkaneen yli 35-vuotisen 

toimitsijan uran vaiheet
► Isännöitsijä Risto Meriläinen (s. 1952), toimiaikansa Helsingin sosiali

demokraattisessa piirijärjestössä
► Toimitusjohtaja Jouni Sieranta (s. 1950), Vantaan kunnallispolitiikka ja 

seutukaavaohjelma

Pete Pesonen haastatteli ”Aseettomat kädet” -keruuseen 
seuraavat henkilöt:
► Hannu Lehmusvuosi (s. 1950)
► anonyymi (s. 1981)
► Mikko Reijonen (s. 1971), Siviilipalveluskeskuksen johtaja

14
Lisäksi Pesonen teki kertomusvuoden heinäkuussa kaksi ryhmähaastattelua 
Kuusankoskella firabelitöistä.



Audiovisuaaliset 
kokoelmat

Kuvakokoelmat ja Arjenhistoria.fi
Vuoden 2011 helmikuussa julkistettiin virallisesti Työväenmuseo Werstaan, Hel
singin Yliopistomuseon, Kansan Arkiston, Suomen Kultamuseon, Suomen 
Siirtolaisuusmuseon, Sähkömuseo Elektran, Tekniikan museon ja Työväen Ar
kiston yhteinen tietojärjestelmä Akseli ja sen asiakasportaali Arjenhistoria.fi.
Vuonna 2012 Akseli-konsortion jäseneksi liittyi vielä Päivälehden museo. 
Kertomusvuoden aikana Sähkömuseo Elektran toiminta päättyi, joten se poistui 
konsortion kokoonpanosta. Tietojärjestelmään on konvertoitu edellä mainittujen 
organisaatioiden digitoidut osat kuva- ja julistekokoelmista ja museoiden osalta 
luonnollisesti myös esinekuvat. Kuvat ovat internetissä asiakkaiden selattavissa 
asiakasportaalin kautta osoitteessa www.arjenhistoria.fi. Akseli-tietokannassa 
olevat valokuvat ovat suuren yleisön haettavissa myös Finna-portaalin kautta.

Luettelointikäytännöt on uudessa tietojärjestelmässä yhtenäistetty. Uusi 
tietojärjestelmä on avoimeen koodiin perustuva E-kuva-ohjelmisto, sama joka 
alunperin on ollut käytössä Metsämuseo Lustossa. Ohjelmistolla on yhteen
sopivuus Finnan ja eurooppalaisessa mittakaavassa Europeanan kanssa.

E-kuvan ja sitä myötä Akselin kehittäminen on siirtynyt alkuperäiseltä 
ohjelmistotoimittajalta Eduix Oy:ltä uudelle toimittajalle Userix Oy:lle. Valta
kunnallisesti on keskusteltu E-kuvan tulevaisuudesta, sillä nykyisen version 
elinkaaren pää on noin muutaman vuoden päässä. E-kuvan haasteet ovat hajau
tetuissa asennuksissa ja vaihtelevissa käyttöliittymätoteutuksissa. Useiden eri 
E-kuvajärjestelmien sijaan kaivataan yhtä E-kuvaa, joka on standardoitu ja raja- 
pinnoitettu ja jonka käyttöliittymät olisi räätälöity organisaation tarpeiden mu
kaan. Järjestelmän kehittämistä koordinoi erityinen ohjausryhmä. E-kuvan uusi 
versiopäivitys on nimeltään Collecte. 15
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Akseli-konsortio pitää vuosittain yhteisiä neuvottelupäiviä ja kerran vuodes
sa sen jäsenet osallistuvat valtakunnallisiin E-kuvapäiviin. Edelliset E-kuva- 
päivät järjestettiin marraskussa 2014 Poliisimuseossa Tampereella, jonka jälkeen 
jäsenyhteisöt jäivät odottamaan opetusministeriön rahoituspäätöstä Collecten 
kehittämiseen ja sopimusluonnosta ohjelmistotoimittaja Userix Oy:ltä. Rahoi
tuksen kaatuminen ja sopimusluonnoksen saaminen vasta loppuvuodesta 2015 
lykkäsi konsortion kokoontumisen vuoden 2016 puolelle.

Työväen Arkiston valokuvakokoelmien hoidosta, järjestämisestä, asiakas
palvelusta ja sidosryhmien konsultoinnista vastasi Jani Kaunismäki. Hän kävi 
kertomusvuoden aikana läpi sekä STS-Pankin että työväenyhdistys-kokoelman 
valokuvia rikastaen niiden metatietoja 528 kuvan osalta ja digitoiden Akseliin 
yhteensä 671 valokuvaa ja 14 julistetta. Kaunismäki osallistui vuoden aikana 
Finna-tapaamisiin.

Valokuva-aineistoja järjestivät ja digitoivat Jani Kaunismäen ohella Isto Pu
hakka, Minna Sannikka ja Heta Tolvanen. Puhakka inventoi ja järjesti Posti- ja 
logistiikka-alan Unionin historiallisen kuvakokoelman. Sannikka digitoi ja luet
teloi Akseliin 239 valokuvaa, pääasiassa Väinö 
Tannerin ja Kulutusosuuskuntien Keskusliiton 
kokoelmista. Heta Tolvanen, joka työskenteli nel
jän viikon ajan Työväenperinne ry:n palkkaamana 
työväenlehtikuvat-projektissa, digitoi ja luetteloi 
Akseliin 470 henkilö- ja työkuvaa Demokraatin 
(ent. Uutispäivä Demari, Demari, Suomen Sosiali
demokraatti, Työmies) kokoelmista.

Hanna Jän tti kuvasi Kulutusosuuskuntien 
Keskusliiton julisteita 1950-luvulta yhteensä 751 
otosta. Akseliin vietiin kaikkiaan 788 julistetta, 
näistä osa jo aiemmin digitoituja. Yhdessä Jani 
Kaunismäen kanssa Jäntti kävi systemaattisesti 
läpi Työväen Arkiston julistekokoelmaa. Muiden töidensä ohessa he järjestivät 
ja luetteloivat kertomusvuoden aikana 5 411 julistetta.

Vuonna 2015 arkiston valokuvakokoelmiin tehtiin 215 tiedustelua (2014: 261).
Tilausten perusteella asiakkaille toim itettiin 889 valokuvajäljennettä (2014:
1 002). Näistä 236 (26,5 %) oli suoraan Arjenhistoria-sivuston kautta tilattuja. 
Arjenhistoriassa oleviin Työväen Arkiston kuviin kohdistui yhteensä 16 898 
käyntiä, joista valokuviin 13 152 ja julisteisiin 3 746.

Arjenhistoria-kokoelmaportaalilla oli vuoden aikana 129 452 käyttäjää, jotka 
tekivät hakuja ja latasivat aineistoa yhteensä 456 913 kertaa. Edellisvuonna käyt
täjiä oli 166 757 ja hakuja 705 147. Akselissa mukana olevien perinnelaitosten 
m ateriaali oli näkyvissä myös Kansallisen Digitaalisen Kirjaston verkko- 
portaalissa Finnassa.

Työelämän tutustumisharjoittelussa olleita koululaisia käytettiin lähinnä 
aineistojen inventointiin ja yksinkertaiseen järjestämistyöhön. Heidän työn- 17
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ohjauksesta, opastamisesta ja avustamisesta vastasivat Jani Kaunismäki, Mikko 
Kosunen ja Pete Pesonen.

Kaikkiaan kertomusvuonna digitoitiin Akseliin 1 480 valokuvaa ja 846 julis
tetta. Edellisvuosien tapaan valtaosa valokuvakokoelmiin kohdistuvasta työstä 
keskittyi varsinaisen digitoinnin sijasta asiakaspalveluun, valokuvaluovutusten 
fyysiseen järjestämiseen ja Akselin metatietojen tarkistus- ja rikastamistyöhön. 
Käytettävissä olevien resurssien rajoissa digitointia on ollut mahdollista tehdä 
vain projektiluonteisesti.

Digitaalisen kuva-arkiston kuvien määrä vuonna 2015 oli 37 708 (2014: 35 
382), joista Arjenhistorian kautta oli nähtävissä 30 284 kuvaa (2014: 29 170).

Työväen Arkisto otti kuluneena vuonna vastaan 27 valokuvaluovutusta (2014: 
24), yhteensä noin 37 050 valokuvaa. Kertomusvuoden loppuun mennessä arkis
ton valokuvakokoelmat käsittivät noin 1 145 550 valokuvaa, diapositiivia tai 
negatiivia.

Valokuvia arkistolle vuonna 2015 luovuttivat seuraavat tahot: Elina 
Ala-Mononen, Demokraatti, Matts Finnlund, Helsingin Kotien Puolesta ry, Hel
singin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 15, Pekka Henttinen, Hump
pilan eläkkeensaajat, Hämeen ay-viestintä, Isonkyrön sosialidemokraatit, JHL 
ao 74, JHL Helsingin kaupungin vammaistyöntekijät ao 279, Kansainvälinen 
Solidaarisuussäätiö, Kokkolan Työväenyhdistys, Sampsa Koskenalho, Matti 
Louekoski, Reijo Nättiaho, Oikeusministeriön ammattiosasto JHL 599, Reino 
Paasilinna, Pääkaupungin osuustoimintamiesten kerho, SAK Vaasan toimipiste, 
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue SDP r.p., Kaarina Suonio, Aarno Tahva
nainen, Työväen Sivistysliitto TSL, Valtion virkamiehet JHL ry, Vipuset-Helsinki 
ry ja Harri Wiik.

Äänitteiden ja  videoiden digitointi
Edellä on jo kerrottu, että Timo Tigerstedt digitoi 125 Työväen muistitietotoimi
kunnan äänitettä, yhteensä 128,5 tuntia. Digitoituja äänitteitä oli kertomus
vuoden lopussa 2 857 nauhaa (2014: 2 732), yhteensä 3 433 tuntia (2014: 3 304,5 h).

Liikkuvaa kuvaa oli kertomusvuoden lopussa digitaalisessa muodossa 1 456 
tiedostoa (2014: 1 425). Lisäys edellisvuoteen oli vain 31 tallennetta, kestoltaan 
yhteensä 10 tuntia. Lisäys syntyi Työväen muistitiedon tekemistä haastattelu- 
tallenteista. Digitaalisessa muodossa liikkuvaa kuvaa oli vuoden 2015 lopussa 
yhteensä 937 tuntia (2014: 927 h).

Digitoidun äänite- ja videoaineiston varmuuskopiot ovat internetin välityk
sellä tallennetut Mikkelin ammattikorkeakoulun serverille pitkäaikaissäilytyk
seen. Työväen Arkiston osalta äänitteiden ja liikkuvan kuvan osalta digitointia 
ovat koordinoineet Veikko Rytkönen, Risto Reuna ja Timo Tigerstedt.
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Yhteistyö

Kotimainen yhteistyö
Kotimaisessa yhteistyössä on tärkeässä asemassa ollut yksityisarkistojen ja eri
tyisesti 80-prosenttisten valtionapuarkistojen tiivis yhteistyö. Vuonna 1999 pe
rustettu Yksityiset keskusarkistot -  De privata centralarkiven ry on toiminut 
tämän yhteistyön koordinaattorina.

Keskeisin yksityisten valtionapuarkistojen välinen yhteistyö kertomus
vuoden aikana on ollut yksityisarkistojen valtionapulain muutostyön edistymi
sen tiivis seuraaminen ja kommentointi.

Yksityisten valtionapuarkistojen valtionapulain uudistustyöhön asetettiin 
vuoden 2013 loppupuolella työryhmä, johon 80-prosenttista valtionapua saavis
ta yksityisarkistoista valittiin yhteensä neljä edustajaa, kaksi arkistonjohtajaa ja 
kaksi taustaorganisaatioiden jäsentä. Yksi näistä edustajista oli Työväen Arkis
ton Säätiön hallituksen puheenjohtaja Marjaana Valkonen. Työryhmä jätti laki
esityksen helmikuussa. Yksityisten valtionapuarkistojen edustajat pitivät Yksi
tyiset keskusarkistot ry:n jäsenarkistojen muut arkistonjohtajat lakiesityksen ja 
sen perusteluiden kehitystyöstä kiitettävästi ajan tasalla. Yksityiset keskus
arkistot ry kokoontui lakityöryhmän kokousten jälkeen omiin kokouksiinsa käy
mään läpi, keskustelemaan ja kommentoimaan lain kehitystä.

Yksityisten valtionapuarkistojen johtajat ovat osallistuneet käynnistettyyn 
keskusteluun Kansallisarkiston kanssa yksityisiä arkistoaineistoja koskevan 
kansallisen hankintapolitiikan laatimisesta sekä seuranneet ja osaksi myös osal
listuneet arkistojen yhteisen hakemistohankkeen AHAA:n suunnittelu- ja 
kehitystyöhön. Suurinta osaa näistä asioista on käsitelty myös arkistolaitoksen 
arkistoasiain ja yksityisarkistoasiain neuvottelukunnissa. Yksityisten valtio- 
apuarkistojen edustajana on arkistolaitoksen yksityisarkistoasiain neuvottelu
kunnassa (joka ei kokoontunut kertaakaan vuoden 2015 aikana) ollut Työväen 
Arkiston Petri Tanskanen. 19



Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen 2017 ja sisällisodan muistovuoteen 2018 
liittyen Työväen Arkisto aloitti yhteistyön vuoden 2014 puolella Työväenmuseo 
Werstaan ja Kansan Arkiston kanssa. Tarkoituksena on Werstaan johdolla to
teuttaa laaja juhlanäyttely vuoden 1917 ja 1918 tapahtumista teemalla ”Sisällis
sodasta sopimusyhteiskuntaan”. Lähtökohta ei ole vain vuosien 1917 ja 1918 ta
pahtumissa, vaan aikajana kulkee itsenäisyyttä edeltävistä vuosista nykypäivään 
asti. Hanke on nimetty ”Vapauden museoksi” ja se rakennetaan Werstaalle 
Tekstiiliteollisuusmuseon tilalle. Lisäksi tavoitteena on juhlavuosien aikana koo
ta arkistoista sisällissodan koskettavat tarinat verkkopalveluun kaikkien suoma
laisten luettavaksi sekä tuottaa sisällissotaan liittyvää oppimateriaalia koulujen 
historianopetusta varten.

Hankkeen toteutumisen turvaamiseksi perustettiin laajapohjainen Työväen
liikkeen neuvottelukunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin Työväen Arkiston 
Säätiön hallituksen puheenjohtaja Marjaana Valkonen. Neuvottelukunnan ta 
voitteena on koordinoida hankkeeseen osallistuvien ponnistuksia ja koota tar
vittava rahoitus. Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, touko
kuussa ja lokakuussa. Neuvottelukunnan kokousten välisenä aikana käytännön

20 valmisteluista vastaa Werstaan Kalle Kallion, Kansan Arkiston Marita Jalkasen
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ja Työväen Arkiston Petri Tanskasen muodostama työryhmä.
Kertomusvuoden aikana perustettiin Työväenmuseo Werstaan, Kansan Ar

kiston ja Työväen Arkiston yhteinen työryhmä ideoimaan näyttelyn ja verkko- 
sivuston sisältöä. Työväen Arkistosta työryhmään ovat kuuluneet Marjaliisa 
Hentilä, Mikko Kosunen, Pete Pesonen, Timo Tigerstedt ja Petri Tanskanen.

Suomi 100 -juhlavuoden toimikunnan pääsihteeri Pekka Timonen vieraili 
helmikuussa Työväen Arkistossa Marjaliisa Hentilän ja Petri Tanskasen vieraa
na. Hänen kanssaan keskusteltiin yhteistyöstä ja rahoitusmahdollisuuksista 
juhlavuoden puitteissa.

Loppuvuodesta Työväenliikkeen neuvottelukunta sai iloisen uutisen: Suomi 
100 -juhlavuoden toimikunta oli myöntänyt ”Vapauden museo” -hankkeelle 
60 000 euron hankerahoituksen.

Työväenmuseo Werstas toteuttaa yhteistyössä Työväen Arkiston ja Kansan 
Arkiston kanssa näyttelyn Espanjan sisällissodasta, joka avataan vuoden 2016 
maaliskuussa Tampereella. Näyttelyn sisällön ideoin
tiin perustettiin työryhmä, joka kokoontui yhden ker
ran kertomusvuoden marraskuussa. Muuten aktiivi
nen yhteydenpito tapahtui sähköpostin välityksellä.
Työväen Arkistosta näyttelyyn lähtee edustava koko
elma Espanjan sisällisotaan liittyviä julisteita ja valo
kuvia. Työväen Arkistosta työryhmään ovat kuuluneet 
Hanna Jäntti ja Jani Kaunismäki.

Itsenäisyyden juhlavuoteen liittyy myös Naisten 
Ääni -elämäkertatietokanta, joka on Suomalaisen 
Naisliiton koordinoima hanke. Tavoitteena on tehdä 
tunnetuksi sitä, miten naiset ovat läpi itsenäisyyden 
vaikuttaneet suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen, 
mitä he ovat tehneet, miten eläneet ja miten he ovat 
selviytyneet elämän haasteista. Työväen Arkiston eri
koistutkija Marjaliisa Hentilä on ollut yksi hankkeen 
asiantuntijaryhmän jäsenistä. Yhteistyö käynnistyi jo vuoden 2014 aikana.

Niin ikään itsenäisyyden juhlavuoteen liittyi Kansallisarkiston vuoden 2015 
juhlanäyttely ”Saksalainen kulttuuripiiri ja Iso-Britannia”, johon Marjaliisa Hen
tilä tuotti artikkelit mm. suomalaisen työväenliikkeen saksalaisista vaikutteista 
ja suomalaisten sosialidemokraattien yhteyksistä saksalaisiin aateveljiinsä.
Näyttelyssä oli myös esillä Työväen Arkistossa säilytettäviä dokumentteja ja va
lokuvia. Näyttelyn avajaiset olivat Kansallisarkistossa joulukuussa 2015.

Helsingin kaupunginmuseon alulle panema itsenäisyyden juhlavuoteen 2017 
ja sisällissodan muistovuoteen 2018 liittyvä yhteistyö eri helsinkiläisten toimi
joiden välillä jatkui kertomusvuonna. Työväen Arkiston edustajina työryhmässä, 
joka kokoontui kaksi kertaa, olivat Pete Pesonen ja Petri Tanskanen. Työväen 
Arkiston rooli on lähinnä toimittaa erilaisia historiallisia dokumentteja kaavail
tuun ”poikkikulttuuriseen” tapahtumaan. 21
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Vuoden 2015 loppupuolella käynnistettiin Helsingin kaupungin Virka-galle
rian kanssa keskustelut yhteistyöstä hankkeessa, jossa on tarkoitus kerätä kau
punkilaisilta valokuva- ja videomateriaalia aiheesta ”Työ”. Työväen Arkiston 
asiantuntemus ja apu keruun järjestämisessä koetaan tärkeäksi ja valokuvien 
osalta keruuaineiston loppusijoituspaikaksi on kaavailtu Työväen Arkistoa. Han
ke saa tukea Suomi 100 -hankemäärärahoista. Arkistosta suunnittelutyöryhmään 
ovat kuuluneet Jani Kaunismäki, Petri Tanskanen ja Timo Tigerstedt.

Yhteistyötä entiseen tapaan on tehty kaikkien työväenperinnelaitosten kans
sa. Petri Tanskanen jatkoi työväenperinnelaitosten edustajana Työväen museo
yhdistys ry:n hallituksessa. Työväenmuseo Werstaan kanssa on tehty yhteistyötä 
näyttelyihin, aineistovaihtoihin sekä muihin käytännön asioihin liittyvissä teh
tävissä. Aikaisemmissa yhteyksissä on jo mainittu Akseli-tiedonhallintajärjes
telmän puitteissa tapahtuva työväenperinnelaitosten ja laajemmin myös muiden 
E-kuva-järjestelmää käyttävien organisaatioiden yhteistyö sekä työskentely 
arkistosektorin KDK-yhteistyöverkostossa. Yhteistyössä Työväenmuseo Wers
taan ja Kansan Arkiston kanssa on perustettu yhteinen blogi ”Arjen historia”, joka 
pyrkii tarjoamaan mielenkiintoisia kirjoituksia ja kannanottoja työväen perinne- 
laitosten toimintakenttään liittyen. Työväen Arkiston henkilökunnasta Marja
liisa Hentilä ja Pete Pesonen ovat kirjoittaneet artikkeleita yhteisblogiin.

Mikko Kosunen on edustanut Työväen Arkistoa Työväenperinne ry:n halli
tuksessa. Marjaliisa Hentilä on tehnyt yhteistyötä Kalevi Sorsa -säätiön ja Työ
väenliikkeen kirjaston kanssa vuosittain järjestettävän ”Hetki Kalevi Sorsalle” 
-tapahtuman parissa. Hentilä on myös edustanut arkistoa Työväen historian ja 
perinteen tutkimuksen seuran hallituksessa.

Marraskuun alussa järjestettiin Työväenliikkeen kirjastossa toista kertaa 
Stadin työväenkirjallisuuden päivät. Työväen Arkisto oli yksi tapahtuman tuki
joista ja vapaaehtoistyötä kirjallisuuspäivän hyväksi tekivät Anton Kaukiainen ja 
Kirsti Saarikoski. Lisäksi Marjaliisa Hentilä osallistui tapahtumaan panelistina.

Arkistojen päivän toimikunnassa jatkoi Työväen Arkiston edustajana Petri 
Tanskanen. Pohjoismaista Arkistojen päivää vietetään perinteisesti marraskuun 
toisena lauantaina. Kertomusvuonna Arkistojen päivän teema oli ”Rajattomuus”. 
Työväen Arkisto ei järjestänyt erityistä omaa ohjelmaa Arkistojen päivään liittyen.

Arkistojen päivän teemaan liittyen pidettiin marraskuun alkupuolella Tietei
den talolla Helsingissä Arkistoyhdistyksen syysseminaari. Sen yhteydessä Ar
kistojen päivän toimikunta palkitsi vuoden arkistotekona Oranssi ry:n pien- 
lehtiarkisto 1977 -1982 -hankkeen toteuttajat Juuso Paason ja Juho Hännisen. 
Oranssi ry:n pienlehtiarkisto-tietokanta sisältää yli 300 suomalaista punk-lehteä 
sekä niihin liittyviä metatietoja ja haastatteluja. Aikaisemmin hankalasti saata
villa ollut aineisto on nyt kaikkien käytettävissä internetin välityksellä. Kunnia
maininnat jaettiin Liikearkistoyhdistys ry:n julkaisemalle FAILI-ammatti- 
lehdelle ja dosentti Pekka Henttoselle hänen teoksensa ”Johdatus asiakirja
hallinnan tutkimukseen” ansiosta.
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Pohjoismainen ja kansainvälinen yhteistyö

Tammikuun alussa pidettiin Työväen Arkiston ja Kansan Arkiston toimesta 
pohjoismaisten työväenarkistojen johtajien neuvottelukokous, jossa käsiteltiin 
mm. yhteisiä ongelmia ja ratkaisuja niihin sekä mahdollisuuksia eri yhteistyö
hankkeisiin. Paikalla olivat Sören Bak-Jensen Tanskasta (Arbejdermuseet & 
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv), Lars-Erik Hansen Ruotsista (TAM
arkiv), Frank Meyer Norjasta (Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek), Nina 
Persson Ruotsista (Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek) ja Marita Jalkanen 
(Kansan Arkisto) sekä Petri Tanskanen (Työväen Ar
kisto) Suomesta. Kokousedustajat olivat yhtä mieltä 
siitä, että tämän tyyppiset yleisluontoiset tapaamiset 
ovat paitsi hyödyllisiä myös hauskoja, ja tapaamisista 
päätettiin tehdä pysyvä käytäntö.

Marjaliisa Hentilä oli 6.-13.3.2015 ulkoministeri
ön kutsumana esitelmämatkalla Namibiassa edustaen 
Työväen Arkistoa. Matkan aikana hän osallistui vii
den päivän seminaariin aiheesta ”25 vuotta Namibian 
itsenäisyyttä” yhdessä Namibian vasta valitun edus
kunnan naiskansanedustajien kanssa. Seminaarissa 
Hentilä alusti Suomen naisten eduskuntatyön histo
riasta ja tuloksista. Matkan aikana häntä haastateltiin 
Nam ibian televisioon 8.3.2015 kansainvälisen 
naistenpäivän historiasta ja naisten oikeuksista. Mat
kaan sisältyi myös vierailu Namibian Kansallisarkis
toon ja Kansalliskirjastoon.

Huhtikuussa Työväen Arkistossa vieraili Marjaliisa 
Hentilän vieraana International Conference of Labour and Social Historyn (ITH) 
hallituksen jäsen Alexander Prenninger Salzburgista, samoin elokuussa Suomi- 
talon johtaja James N. Kurtti Michiganin Hancockissa sijaitsevasta Finlandia Uni- 
versitystä, ja syyskuussa Margit Bech Larsen Tanskan työväenarkistosta.

Elokuussa jälkipuoliskolla järjestettiin Tukholmassa pohjoismaisen työväen- 
historiakonferenssin suunnittelukokous, johon Työväen Arkistosta osallistuivat 
Marjaliisa Hentilä ja Petri Tanskanen. Konferenssin seuraava suunnittelukokous 
pidetään vuoden 2016 keväällä Reykjavikissä, missä myös varsinainen konferens
si järjestetään loppuvuodesta 2016.

International Association of Labour History Institutionsin (IALHI) 46. vuosi
kokous järjestettiin 16. -19.9. Skotlannin kansalliskirjastossa Edinburghissa.
Kokoukseen liittyvän seminaarin teemana oli siirtolaisten historian kerääminen 
ja säilyttäminen. Suomesta kokoukseen osallistuivat Petri Tanskanen ja Mikko 
Kosunen Työväen Arkistosta.

Varsinaisesssa vuosikokouksessa torstaina keskusteltiin järjestön uudista
misesta. Jäsenyhteisöjen lukumäärä on nyt 67, kun se vielä vuonna 2010 oli 85. 23
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Toimintaa tulisi uudistaa, jotta saataisiin mukaan järjestöjä muualtakin kuin 
Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Koordinaatiokomitea, johon myös Petri Tans
kanen kuuluu, ehdotti jäsenmaksujen poistamista pienempien järjestöjen pitä
miseksi mukana. Vuosikokous ja seminaari sen sijaan muuttuisivat maksullisik
si ja näistä kertyvistä varoista suurin osa siirrettäisiin kokouksen järjestävän 
organisaation käyttöön. Näin pystyttäisiin laajentamaan kokousjärjestäjien pii
riä. Tällä hetkellä vain muutamilla järjestöillä on taloudellisia edellytyksiä jär
jestää vuosikokous. Esittiin myös, että tulevaisuudessa esitelmät pidettäisiin vain 
englanniksi, eikä varsinaisia tulkkauspalveluja enää järjestettäisi. Esille tulleet 
asiat herättivät keskustelua, ja jäsenmaksujen poistamisesta järjestettiin äänes
tys. Äänestys päättyi tasan, ja asia jäi pöydälle. Ainakin ensi vuonna kerätään 
edelleen jäsenmaksuja. Tulkkauksesta päätettiin, ettei se enää ole pakollista. 
Vuonna 2016 järjestettävä 47. vuosikokous päätettiin järjestää Helsingissä, ja 
järjestävänä organisaationa toimii Työväen Arkisto.

IALHI on HOPE-digitointiprojektin jälkeen pitänyt huolta tietokannasta. Nyt 
on kehitteillä IALHI:n alainen jatkoprojekti, mihin on saatu rahoitusta CEF 
Europeanalta. Projektiin etsitään uusia jäseniä.

Torstain seminaariosuudessa kuultiin IALHI:n jäsenorganisaatioiden eri pro
jektien ja hankkeiden esittelyjä, ja päivän päätti kiertokävely kaupungilla James 
Connollyn ja irlantilaisen yhteisön jalanjäljissä.

Perjantaina paneuduttiin seminaarin teemaan eli siirtolaisia käsittelevien 
aineistojen keräämiseen ja tiedon säilyttämiseen. Keynote-luennoitsijoina toi- 
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sen kertoi kerätyn kuva-aineiston avulla tehdystä muistitietokeruusta ja Morri
son puolestaan raportoi siirtolaisten keskuudessa tehdyistä muistitietokeruista 
Glasgown eri kaupunginosissa. Näiden lisäksi kuultiin eri maissa järjestettävis
tä siirtolaisuuteen liittyvistä projekteista. Toinen kokouspäivä päättyi juhla- 
illalliseen. Lauantaina oli vielä mahdollisuus osallistua vierailuun Summerleen 
teollisuusmuseoon.

Kansainvälinen työväen- ja sosiaalihistorian 51. konferenssi ITH pidettiin Ber
liinissä 17. - 19.9. ja sen teemana oli ”Work and non-work”. Seminaariin osallistui 
Työväen Arkistosta Marjaliisa Hentilä ja Pete Pe
sonen. Hentilä on myös ITH:n kansainvälisen tie- 
deneuvoston jäsen, joka kokoontui toukukuussa 
Wienissä.

Työn käsitettä ja historiaa lähestyttiin useasta 
eri näkökulmasta: kotityöntekijöistä valtion 
virkam iehiin, akateem isista tu tk ijo ista  aina 
prostituutioon saakka. Esitykset jakaantuivat 
a ja llises ti ja  m aan tie tee llises ti niin, e ttä  
1900-lukua edeltävää aikaa koskevat sijoittuivat 
länsimaihin, ja entisen itäblokin maita koskevat 
esitykset ajoittuivat 1900-luvulle. Edellä maini
tussa jaossa Suomi kuului itäblokin ryhmään Pete 
Pesosen esityksellä, joka käsitteli firabelitöitä 
Suomessa.

Professori Jurgen Kocka rekonstruoi sosiali
demokraattisen liikkeen syntymisen ajan seman
tiikan ja politiikan suhteita. Kuinka ”työn” mää
ritelmä on palvellut työväenliikkeen poliittisia 
päämääriä ja itsensä ymmärtämistä. Stefano Pet- 
rungaro on tu tk in u t Jugoslaviassa vuosina 
1918 -1941 harjoitettua prostituutiota. Petrunga- 
ron mukaan prostituution käsitettä laajentamalla 
Jugoslavian viranomaiset kykenivät vaimenta
maan naisvaltaisia aloja. Milena Kremakova esit
teli akateemisten matemaatikkojen työn ja vapaa-ajan sekoittumista, mikä on 
helposti yleistettävissä muillekin akateemisille aloille. Alexandra Oberländer on 
tutkinut vapaa-ajan työtä Neuvostoliitossa. Tutkimuksessa on mielenkiintoinen 
havainto siitä, että vapaa-ajan työ oli Neuvostoliitossa tehokkaampaa kuin pe
rinteinen palkkatyö.

Konferenssin loppukeskustelussa palattiin työn perinteiseen määritelmään 
(intended activity for producing goods for the fulfillment of social needs) ja ky
syttiin, olisiko sitä aiheellista laajentaa tai muuttaa. Vaikka ei-työ voidaan mää
ritellä lukemattomilla eri tavoilla, niin ei-työstä peilautunut työ määrittyi perin
teisellä tavalla. 25
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Julkaisutoim inta

E
dellisvuosien tapaan Työväen Arkisto osallistui yhdessä Kansan 
Arkiston, Työväenliikkeen kirjaston, Työväenmuseo Werstaan 
ja Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kanssa 
Työväentutkimus-vuosikirjan julkaisemiseen. Arkiston edusta
jana vuosikirjan toimituskunnassa oli Mikko Kosunen. Vuosi
kirjaan kirjoittivat Marjaliisa Hentilä, Mikko Kosunen, Pete Pesonen ja Risto 

Reuna.
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Henkilökunta

Koulutus ja  virkistystoim inta
Vuoden mittaan Työväen Arkiston henkilökunnan jäsenet ovat osallistuneet jo 
kertomuksessa aiemmin mainittujen koulutuksien ja tilaisuuksien lisäksi Akseli- 
konsortion kokouksiin, KDK-yhteistyöverkoston ja Finnan tilaisuuksiin, Yksa- 
päiville Mikkelissä, erilaisiin historia- ja arkistoalan seminaareihin (Arkisto
palvelut uuteen nosteeseen, Arkistoalan pedagogiikka, Sotasurmat Helsingissä,
Työtä ilman välikäsiä -  Väinö Tanner, Matti Kurikka -  profeetta omalla ja vie
raalla maalla, Suomen XV liikearkistopäivät Mikkelissä), Työväen historian ja 
perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaariin ja Werstaan jouluseminaariin 
Tampereella.

Työväen Arkistossa on aina kiinnitetty huomiota työntekijöiden terveyteen, 
sillä arkistonhoito on pölyn ja usein hankalien tai yksipuolisten työasentojen 
vuoksi terveyttä rasittavaa työtä. Työpaikkaselvitys tehtiin vuoden 2015 lopulla.
Työpisteet on pyritty suunnittelemaan ja toteuttamaan mahdollisimman hyvin 
ergonomisesti toimiviksi. Kaikkissa työpisteissä on asianmukaiset kalusteet.
Tämän lisäksi on työntekijöiden fyysisestä hyvinvoinnista pidetty säännöllises
ti huolta turvautumalla hieroja Veijo Kaikulan palveluihin.

Arkistolla on työterveydenhuoltosopimus Diacorin kanssa. Työterveyden- 
hoitosuunnitelma on päivitetty ja käytössä on ns. varhaisen välittämisen malli ja 
oma päihdeohjelma. Varhaisen välittämisen malli kiinnittää nimensä mukaises
ti aktiivisesti huomiota työntekijöiden hyvinvointiin ja terveydentilaan ja puut
tuu varhaisessa vaiheessa niissä esiintyviin muutoksin. Kaikki tähtää työn
tekijöiden fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin säilymiseen ja työkyvyn ylläpi
toon.

Henkisen hyvinvoinnin puolella työntekijät ovat olleet aktiivisia ja niinpä 
arkiston henkilökunnan puolella toimivat sekä kulttuuri- että olutkerho. 
Kulttuurikerho, jota on vetänyt Kirsti Saarikoski, järjesti käyntejä teatteri- ja 27



elokuvaesityksiin. Olutkerho Karhu, jonka puheenjohtajana on toiminut Jani 
Kaunismäki, on järjestänyt pienimuotoisia illanistujaisia vaihtelevilla teemoilla.

Henkilökunnan kevätretki tehtiin toukokuussa Järvenpäähän, missä vierail
tiin Järvenpään museossa tutustumassa Aino Sibeliuksesta kertovaan näyttelyyn 
ja Sibeliuksien kodissa Ainolassa. Syysretki suuntautui lokakuun viimeisenä 
päivänä Tallinnaan taidemuseo KUMUun. Henkilökunnan pikkujouluja vietet
tiin vierailemalla Kiasmassa ja illan päätteeksi aterioitiin korealaisessa ravinto
lassa.

Edustukset
Jo edellä aiemmissa yhteyksissä mainittujen tilaisuuksien lisäksi henkilökunnan 
jäsenet ovat edustaneet Työväen Arkistoa seuraavissa tilaisuuksissa ja tapahtu
missa kertomusvuoden aikana: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seu
ran vuosikokous, Työväen perinnepäivä, Arkistopalvelut uuteen nosteeseen 
-seminaarin työryhmä, Yksityisten valtionapuarkistojen hankintapoliittiset lin
jaukset -työryhmä, Dem arinaisten 115-vuotisjuhlaseminaari, Tampereen 
työväentalo -näyttelyn avajaiset Lenin-museossa, Helsingin yliopistomuseon 
uuden päänäyttelyn avajaiset, SAK:n vappuvastaanotto, Kuulutko sukuuni -suku- 
tutkijatapahtuma, Yksityiset keskusarkistot ry:n yhteinen infopiste Opiskelija
kirjastossa, Kansan Arkiston 70-vuotisjuhla, Pirjo Kaihovaaran läksiäiset, Por
varillisen Työn Arkiston Säätiön 40-vuotisjuhla, Helsingin kaupunginarkiston 
70-vuotisjuhla, Pro Finlandia -näyttelyn avajaiset Kansallisarkistossa, Hetki 
Kalevi Sorsalle -tapahtuma, Historians Without Borders -järjestön perustava 
kokous, Miina Sillanpään Säätiön juhla, Naisen ääni -verkkosivuston julistami-
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tilaisuus, Vuoden työväentutkimus -palkintoraati, useat Työväenliikkeen kirjas
ton kirjakahvilatilaisuudet sekä Kansan Sivistysrahaston valtuuskunnan, Työ
väen historian ja perinteen tutkimuksen seuran, Työväen museoyhdistys ry:n ja 
Työväenperinne -  Arbetartradition ry:n sääntömääräiset kokoukset että Työvä
en Sivistysliiton edustajiston kokoukset.

Alustukset
Marjaliisa Hentilä:
► Naisten työtä käsittelevien uusien väitöskirjojen esittely (Eerika Koskinen- 

Koivisto, Tytti Steel ja Kirsi-Maria Hytönen), juontaminen yhdessä prof.
Maria Lähteenmäen kanssa, Työväenliikkeen kirjasto 5.3.2015

► Haastattelu paikallisradioon Namibian naisten historiasta 31.3.2015, 
lähetys 9.4.2015

► Naiset itsenäisen Suomen alkuaikoina, esitelmä Suomen nainen maan- 
puolustajana -kurssilla Santahaminassa 24.4.2015

► Naisten Ääni -tietokannan esittely, Espoo 6.10.2015
► Naisten Ääni -tietokannan esittely JHL:n naisseminaarissa 3.11.2015
► Elanto -  kapinallinen kauppa -kirjan tekijän Sakari Siltalan haastattelu 

Stadin työväenkirjallisuuspäivillä Työväenlliikkeen kirjastossa 7.11.2015

Pete Pesonen:
► Non-commercial Work, alustus ITH:n konferenssissa Berliinissä

17. - 19.9.2015
► Työväen yhteinen muisti, alustus Werstaan jouluseminaarissa 18.12.2015

Artikkelit
Marjaliisa Hentilä:
► Työmiehen kasvu poliitikoksi: Matti Paasivuoren rooli suurlakossa ja 

ammatillisessa liikkeessä. Ennen & nyt, 16.1.2015
► Työläisnaisten elämäkerrat verkkoon. Naisten Ääni tuo naiset yhden 

klikkauksen päähän. Dooris 1/2015
► Namibia 25 vuotta -  naiset valtaan. Demokraatti 18.3.2015
► Puhutaanpa elämästä ja tieteellisestä julkaisemisesta Raimo Parikan 

kanssa. Työväentutkimus 2015
► Kaunis oodi Helsingin kansansivistyksestä. Kirja-arvio Samu Nyströmin 

kirjasta: Oodi sivistykselle, Helsingin työväenopisto 100 vuotta. Kasvatus &
Aika 17.8.2015

► Retkeilijöiden arkistot talteen, Retkeilijä 2/2015
► Artikkelit kirjassa Pro Finlandia. Suomen tie itsenäisyyteen 2. Näkökulma

Saksa, Iso-Britannia, Itävalta ja Unkari. Näyttelyjulkaisu Kansallisarkiston 
näyttelyyn. 29



■ Väinö Tanner osuustoimintaopissa Saksassa, s. 165-169
■ Suomen eduskuntauudistus 1907 -  naisten äänioikeus kiinnosti muualla 

Euroopassa, s. 300-306
■ Kenraali Rudiger von der Goltzin suomalainen ystäväpiiri, s. 428-435
■ Aseveljiä ei jätetty, s. 460-464

► Blogit Arjen historiaan:
■ Anna Wiik -  työväen muistiorganisaatioiden äiti
■ Vierailu Namibian arkistoissa
■ Albert Gebhard -  kansan kuvaaja ja työväenlehtien kuvittaja
■ Kävelyllä Erfurtissa. Sosialistinen ohjelma päätettiin Keisarin salissa
■ Historia tulee tutuksi henkilöiden avulla. Saksa esittelee valtiomiehiään

► Naisten Ääni verkkojulkaisun artikkeleita:
■ Maj-Len Remahl
■ Tyyne Paasivuori
■ Greta Kivilahti
■ Anna Wiik

Pete Pesonen:
► Luvalla tai ilman -  firabelityöt 1900-luvun alusta 1960-luvulle. Työläis

perhe arjessa ja kriiseissä. Väki voimakas -vuosikirja 2015. Työväen histo
rian ja perinteen tutkimuksen seura.

► Blogi Arjen historiaan:
■ Kuusankosken Taideruukissa näyttely firabelitöistä

Luottamustehtävät
Marjaliisa Hentilä:
► ITH:n konferenssin kansainvälisen tiedeneuvoston jäsen
► Kansan Sivistysrahasto, asiantuntijaryhmän jäsen
► Miina Sillanpään Seura, juhlavuoden 2016 ohjelmatyöryhmän jäsen
► Naisen Ääni -elämäkertatietokanta, asiantuntijaryhmän jäsen
► Theodor Aue -säätiön hallitus
► Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seuran (THPTS) hallitus

Jani Kaunismäki:
► Työväen Arkiston työsuojeluvaltuutettu 

Mikko Kosunen:
► Työväenperinne-Arbetartradition ry:n hallituksen jäsen
► Työväentutkimus -vuosikirjan toimituskunnan jäsen
► SDP:n historiatoimikunnan sihteeri
► Kansan Sivistysrahaston valtuuskunnan varajäsen
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Iris Olavinen:
► Yksityiset keskusarkistot ry:n tapahtumatoimikunnan jäsen 

Pete Pesonen:
► Vuoden työväentutkimus -palkintoraadin jäsen
► JHL 776 hallituksen jäsen

Risto Reuna:
► Työväen muistitietotoimikunnan sihteeri
► TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton historiatoimikunnan asiantuntija

jäsen

Veikko Rytkönen:
► Työväen Arkiston työhuonekunnan puheenjohtaja
► Työväen Arkiston luottamusmies

Petri Tanskanen:
► Työväen Arkiston Säätiön sihteeri
► Kansan Sivistysrahaston valtuuskunnan jäsen
► Työväen muistitietotoimikunnan varapuheenjohtaja
► Työväen Sivistysliiton edustajiston jäsen
► Työväen museoyhdistys ry:n hallituksen jäsen
► Arkistojen päivän toimikunnan jäsen
► Yksityiset keskusarkistot ry:n hallituksen jäsen (8.5.2015 asti)
► IALHI:n koordinaatiokomitean jäsen
► Arkistolaitoksen yksityisarkistoasiain neuvottelukunnan jäsen
► Arkistosektorin KDK-yhteistyöverkoston jäsen
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Työväen Arkiston työntekijät

Arkistossa työskenteli kymmenen valtionavulla palkattua henkilöä. Yksi arkiston 
tutkijoista sanoutui irti kesken kertomusvuoden ja hänen tilalleen palkattiin vt. 
tutkija loppuvuoden ajaksi. Arkistomestari oli vuorotteluvapaalla huhti-syys- 
kuun ajan ja hänen sijalleen palkattiin vuorotteluvapaasijainen. Arkisto sai lisä
työvoimaa määräaikaisista projekti- ja kesätyöntekijöistä, joiden työpanos oli 
mahdollinen arkistoaineistojen luovuttajien taloudellisen tuen avulla. Arkistossa 
työskennelleet harjoittelijat tulivat eri oppilaitosten kautta.

Kaikkiaan arkistossa työskenteli valtionapuhenkilökunnan rinnalla eri aikoi
na seitsemän määräaikaista projektityöntekijää, yksi siviilipalvelumies, yksi 
vuorotteluvapaasijainen, kaksi korkeakouluharjoittelijaa, kaksi kesäapulaista, 
kaksi työharjoittelussa ollutta henkilöä ja yhdeksän TET-harjoittelijaa.

Arkistonjohtaja:
► Petri Tanskanen, FM

Tutkijat:
► Marjaliisa Hentilä, VTT, dosentti (henkilöarkistot)
► Hanna Jäntti, FM (osuustoiminta-aineistot, julisteet)
► Mikko Kosunen, FM (SDP ja sen alaiset organisaatiot, ammattiyhdistys- 

arkistot)
► Henrik Lyra, FM (SAK ja ammattiyhdistysarkistot) 1.7.2015 asti
► Pete Pesonen, FM (asiakaspalveluvastaava, arkistoaineistot)
► Risto Reuna, FL (työväen muistitieto ja perinneaineistot)
► Veikko Rytkönen, FM (arkistoaineistot, atk-tuki)

Tutkimussihteeri:
► Jani Kaunismäki (valokuvakokoelmat, julisteet)

Arkistomestari:
► Kirsti Saarikoski (tutkijasalipalvelu, aineiston ja tilojen huolto), vuorottelu

vapaalla 7.4. -  30.9.2015

Määräaikaiset työntekijät:
► Olli Hurskainen (Postivirkamiesliitto) 1.9. -  31.10.2015
► Anton Kaukiainen (eri arkistoaineistot, digitointi) 1.10. -  31.12.2015
► Ville Käcklund (tutkijasalipalvelu, aineiston ja tilojen huolto), vuorottelu

vapaasijainen 30.3. -  30.9.2015
► Iris Olavinen (SAK ja ammattiyhdistysarkistot) 1.8.-31.12.2015
► Isto Puhakka 1.1. -  31.12.2015 (eri arkistoaineistot)
► Minna Sannikka 1.1. -  31.7.2015, 1.10. -  31.12.2015 (PAM/liikealan aineistot,
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► Timo Tigerstedt (muistitieto) 1.1. -  31.12.2015
► Heta Tolvanen (Tekstiili- ja Vaatetustyöväen Liitto, Elämäntapaliitto, 

Työväenperinne ry:n valokuvaprojekti) 1.9.-15.11.2015, 1.12.-24.12.2015

Siviilipalvelumies:
► Anton Kaukiainen 17.9.2015 asti

Harjoittelijat:
► Anton Päivähonka, työssäoppiminen, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 

23.3.-29.5.2015
► Olli Hurskainen, korkeakouluharjoittelija, Tampereen yliopisto 

1.6.-31.8.2015
► Janne Tirkkonen, työharjoittelu, Keskuspuiston ammattikoulu

23.2. - 6.3.2015
► Heta Tolvanen, korkeakouluharjoittelija, Helsingin yliopisto 1.6. -  31.8.2015

Kesäapulaiset:
► Aino Kosunen 1.6.-30.6.2015
► Daniel Tyrväinen 1.6.-30.6.2015

TET-harjoittelijat:
► Tanja Collanus 7.12. - 18.12.2015
► Atte Hietaharju 5.10. - 9.10.2015
► Kalle Iloniemi 12.1. - 16.1.2015
► Johannes Immonen 13.4.-17.4.2015
► Aleksi Inkeroinen 9.3.-20.3.2015
► Matias Kauristo 23.11. -  25.11.2015
► Milla Lahtinen 23.11.-4.12.2015
► Atso Pyrylä 19.10. - 30.10.2015
► Artjom Toikka 23.2.-27.2.2015
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Liitteet

1. M äärällisiä tunnuslukuja vuonna 2015
Tilat:
► Makasiinitilat 1 211 neliömetriä
► Toimisto- ja yleisötilat 580 neliömetriä
► Tilat yhteensä 1791 neliömetriä, lukusalipaikkoja 12

Henkilöstö:
► Henkilötyövuodet yhteensä 14,6
► Valtionavun piirissä 10,0

Aineistot:
► Arkistoaineiston määrä 7 879 hyllymetriä (hm)
► Erityisaineistot 844 hm

■ valokuvat 1 145 550 kpl
■ äänitteet 4 398 kpl
■ videot, filmit yms. 2 715 kpl
■ julisteet, piirustukset yms. 23 000 kpl

► Sanomalehdet 168 hm
► Käsikirjasto 50 hm
► Kaikki aineistot yhteensä 8 941 hyllymetriä

Kartunta:
► 237,6 hyllymetriä
► Järjestäminen, kuvailu:

■ järjestettyjä ja luetteloituja arkistoja 531 kpl, 317 hyllymetriä
■ äänitteitä digitoitu 125 nauhaa (128,5 h), tilanne 31.12.2015 yhteensä

2 857 nauhaa (3 433 h)
■ liikkuvaa kuvaa digitoitu 31 tallennetta (muistitiedon haastattelu

34 videoita, 10 h), tilanne 31.12.2015 yhteensä 1 456 tiedostoa (937 h)



Muut tietokannat:
► Muistitieto, keräelmiä 7 196
► Valokuvia 37 708
► Julisteita 1 915 *
► Elokuvat, kuvailtu n. 1 500**

*Vuoden 2015 luku sisältää Akseli-tietokantaan 2013-2015 digitoidut 
Kulutusosuuskuntien Keskusliiton julisteet, 2012 digitoidut STS-Pankin julis
teet ja 2014 digitoidut SDP:n vaalijulisteet.

**Työväen Arkiston vanha elokuvatietokanta, jonka tietoja ei ole vielä konver
toitu Yksa-järjestelmään. Yksan yhteyteen voidaan liittää elävää kuvaa. Täl
lä hetkellä pieni osa digitoiduista lyhytelokuvista on liitetty Yksaan (mm. 
Väinö Tanner) ja osa on nähtävissä Työväen Arkiston YouTube-tilin kautta 
(Kansan Elokuva Oy ja Allotria Filmi Oy).

2. Arkiston käyttö
► Tutkijakäynnit
► Tiedustelut
► Ryhmäkäynnit
► Kaukolainat
► Luovutukset
► Muistitiedon luovutukset

1 210 
1 009

8 (104 henkilöä) 
24 (88 yksikköä) 

108 
104

Käytetty aineisto (tutkijasalissa):
Kansiot ja sidokset
Mikrofilmit
Muistitieto
Lehdet
Pdf-lataukset
Pdf-lataukset Yksa:n kautta

►

►

►

►

►

►

Yhteensä

1 489
23

349
169
199
495

2 724

Asiakirjojen pdf-lataukset:
► internet 44 200
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3. Luovuttajat

36

Yhteisöluovuttajat:
Demokraatti 
Finnveran toimihenkilöt 
Helsingin Kotien Puolesta
Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 

Voikkaan työväenyhdistys 
Helsingin varhaiskasvatus JHL yhdistys 081 
Humppilan eläkkeensaajat 
Hämeen ay-viestintä 
Isonkyrön sosialidemokraatit 
Itä-Helsingin eläkkeensaajat ry 
Itäkeskuksen sosialidemokraatit 
Janakkalan Sos.-Dem. Kunnallisjärjestö 
JHL 74
JHL Helsingin kaupungin vammaistyöntekijät ao 279
Joutsenon sos.dem. ty
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö
Kansan Arkisto
Kokkolan Työväenyhdistys
Korpilahden sosialidemokraatit
Koukkuniemen henkilökunta JHL (627)
Kuluttajaliitto
Lapin Tullimiehet
Mikkelin seudun yhteisjärjestö 924
Nilsiän kunnalliset JHL
Oikeusministeriön ammattiosasto JHL 599
Oulun Eläkkeensaajat
PAM Porvoonseudun ammattiosasto 188
Paperiliiton Lohjan osasto no 47
Porin Kunnalliset JHL 062
Pukinmäen sos.dem. yhdistys
Puolustushallinnon Keuruun Yhdistys JHL os. 205
Pääkaupungin osuustoimintamiesten kerho
Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL
Rautatievirkamiesliitto
SAK Vaasan toimipiste
SAK:n Joensuun toimipiste
Satakunnan Teletyöntekijäin ammattiosasto 296



Savonlinnan Työväenyhdistys
SDP Etelä-Savo
Srömforsin Tehtaan Sairauskassa
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Suomen sosialidemokraattinen sanomalehtimiesliitto
Suomen tieliiikenneopettajien liitto
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto
Turun työväenyhdistys
Työväen Sivistysliitto TSL
Työväenperinne
Valtionvirkamiehet JHL
Vipuset-Helsinki

Henkilöluovuttajat:
Ala-Mononen Elina
Aronranta Eila
Finnlund Matts
Haapanen Timo
Helenius Henrik
Henttinen Pekka
Joutselainen Satu
Järvikivi Aulikki
Kaarina Suonio
Karlin Hannele
Kiviaho Veli-Pekka
Koskenalho Sampsa
Lampen Göta
Lehtinen Jouko
Louekoski Matti
Löyttyjärvi Marja-Liisa
Nättiaho Reijo
Paajanen Tarja
Paasilinna Reino
Pennanen Pirkko
Pessi Jorma
Pietiläinen Hilkka
Rautiainen Antti
Rossi Ilpo
Saaristo Sinikka
Salonen Seppo-Heikki
Salovaara Ulla 37
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4 Veikko digitoidun asiakirjan äärellä.

5 Isto arkistoluovutusta järjestämässä.

6 IALHIn koordinaatiokomitea kokoontui 
vuosikokousten välissä helmikuussa Pariisissa.

7 Pete Pesonen ja Petri Tanskanen vierailivat 
maaliskuussa Lenin-museossa Tampereen 
työväentalon historiaa valottavan näyttelyn 
avajaisissa. Pete Pesonen keskustelee näyttelyn 
käsikirjoittajan Kimmo Kestisen kanssa.

8 Marjaliisa Hentilä puhui Namibian naisparla- 
mentaarikoille Suomen naisten asemasta ja 
työstä eduskunnassa. Toinen ulkomaalainen 
alustaja Sylvan Kimaryo oli Tansaniasta.
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11 Tutkija Arto Jokela luovutti Turun 
Työväenyhdistyksen vanhat 
pöytäkirjat Työväen Arkistoon. 
Marjaliisa Hentilä vastaanotti 
luovutuksen arkiston puolesta.

12 Vapauden museon suunnittelu
työryhmä kokoontui kertomus
vuoden aikana useamman kerran, 
tällä kertaa Työväen Arkistossa.



13 Pete Pesonen haastattelee siviilipal- 
veluskeskuksen johtajaa M. Reijosta 
Aseettomat kädet -keruuseen.

14 Elokuussa järjestettiin Tukholmassa 
pohjoismaisen työväenhistorian 
tutkijakonferenssin suunnittelu
kokous. Suomesta paikalla olivat 
Marjaliisa Hentilä (kuvassa vas. 
etualalla) ja Petri Tanskanen.

15 Suunnittelukokouksen yhteydessä oli 
mahdollisuus myös tutustua Ruotsin 
työväenliikkeen arkiston ja kirjaston 
tiloihin. Kuvassa vas. Petri Tanskanen, 
Ruotsin arkiston ja kirjaston johtaja 
Nina Persson ja Sören Bak-Jensen 
Tanskasta.



16 Edinburghin kaupunki järjesti IALHI:n vuosi
kokouksen alkua edeltävänä iltana vastaanoton 
kokousvieraille. Kuvassa vasemmalta Marien van 
der Heijden Hollannista, Nina Persson ja Maria 
Boman Ruotsista ja Petri Tanskanen.

17 Mikko Kosunen ja Anja Kruke Saksasta.



18 IALHI:n ensimmäinen varsinainen kokous
päivä päättyi kiertokävelyyn James 
O'Connollyn ja Edinburghin irlantilais- 
yhteisön jalanjäljissä.

19 IALHI:n toinen kokouspäivä jatkui teemaan 
liittyvillä esityksillä. Leo Lucassen 
Hollannista piti alustuksen kuvakeruun 
avulla tehdystä siirtolaisia käsittelevästä 
muistitietokeruusta.

20 ITH:n konferenssin paneelin osallistujia, 
vasemmalta Stefano Petrungaro, Pete 
Pesonen, Sigrid Wadauer ja Andrew Urban.
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SAK:n, Akavan ja STTK:n liittojen jäsenet 
osoittavat syyskuussa mieltään Helsingin 
Rautatientorilla. Mielenosoituksella 
puolustettiin työmarkkinajärjestöjen 
vapaata oikeutta sopia työ- ja virkaehto
sopimuksista sekä vastustettiin hallituksen 
yksipuolisia päätöksiä heikentää palkan
saajien työehtoja. Paikalla oli myös 
Työväen Arkiston henkilökuntaa, vas. Iris 
Olavinen ja Hanna Jäntti.

Suomen XV liikearkistopäivät Mikkelissä 
keräsi Mikkelin ammattikorkeakoulun 
auditorioon runsaan yleisön.
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27 Joulukuun alussa Jani Kaunis- 
mäki, Pete Pesonen ja Petri 
Tanskanen kävivät hakemassa 
Kokkolan Työväenyhdistyksen 
arkistot.

28 Kokkolan Työväenyhdistyksen 
perustavan kokouksen pöytä
kirjaa esittelevät yhdistyksen 
puheenjohtaja Jaana Pikka- 
rainen-Haapasaari ja Petri 
Tanskanen. Takarivissä vasem
malta Jani Kaunismäki, Jorma 
Pikkarainen, Kaija Pikkarainen ja 
Pete Pesonen.

29 Arkiston pikkujoulujen yhtey
dessä henkilökunta vieraili 
Kiasmassa, missä tutustuttiin 
erityisesti taiteilija Jani Leinosen 
Tottelemattomuuskouluun.


