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KATSAUS TYÖVÄEN ARKISTON KULUNEESEEN VUOTEEN

Maailmanlaajuisen pandemian aiheuttanut koronavirus vaikutti Työväen Arkiston toimintaan edelleen 
vuonna 2022. Viimeisistä asiakaspalvelutoiminnan rajoituksista luovuttiin vasta joulukuun alussa. 
Asiakaskäyntien ja tutkijasaliin toimitettujen säilytysyksiköiden sekä tietopyyntöjen määrät nousivat 
selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Sähköisten tutkijapalveluiden tilastoluvut osoittivat nekin 
kasvua.

Kuluttavista koronavuosista huolimatta jo keväällä oli sopeuduttava uuteen kriisiin: Ukrainan sodan 
syttyminen ja sen myötä tapahtunut maailmanpoliittisen tilanteen kiristyminen sai yksityiset 
valtionapuarkistot kiinnittämään erityistä huomiota valmiussuunnitelmiensa tarkistamiseen ja 
päivittämiseen. Yksityisarkistot kokoontuivat yhteistoiminnassa Kansallisarkiston kanssa asian 
tiimoilta neljä kertaa toimintavuoden aikana.

Henkilökunnan kanssa käydyissä keskusteluissa pyrittiin peilaamaan pitkään jatkuneen
koronapandemian, kiristyneen maailmanpoliittisen tilanteen sekä lähi- ja etätöiden vuorottelun 
vaikutuksia työssäjaksamiseen, motivaatioon, yhteishenkeen ja mielialaan. Työntekijät ovat edeltävien
koronavuosien tapaan halutessaan voineet tehdä osan työviikosta etänä työtehtävien salliessa. 

Etätöitä tehdessä työn ja vapaa-ajan rajat saattavat hämärtyä, ja lisäksi suorien ihmiskontaktien 
väheneminen voi vaikuttaa kuormittavasti. Siksi lähitöiden ja työtovereiden kanssa kasvokkain 
tapahtuvan vuorovaikutuksen ja keskustelun merkitystä työhyvinvoinnille on korostettu. Säännöllinen 
yhteydenpito erityisesti pitempiä etätyöjaksoja tekevien kanssa on erittäin tärkeää. Työssäjaksamisen 
kannalta on ollut tärkeä korostaa irrottautumista töistä esimerkiksi luonnossa liikkumalla tai 
harrastamalla jotain muuta mielekästä.

Arkistoaineistoja vastaanotettiin kertomusvuonna hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, 
kuitenkin yli 300 hyllymetriä. Työväen muistitietotoimikunnan keruut tuottivat saman määrän 
keruuvastauksia kuin edellisenäkin vuonna. Arkistotyön painopiste on pandemian aikana muuttunut 
siten, että arkistoaineiston järjestämisen ja kuvailun ohella on aikaa käytetty paljon mm. 
kuvailutietojen rikastamiseen ja muistitiedon haastatteluaineiston litterointiin.

Muuttuvaa arkistotyötä pyrittiin huomioimaan myös toiminnan tavoitteita ja käytäntöjä päivittämällä. 
Loppuvuodesta 2021 aloitettu Työväen Arkiston strategian päivittäminen saatettiin päätökseen 
kertomusvuonna. Työhön osallistuivat niin Työväen Arkiston Säätiön hallituksen jäsenet kuin arkiston 
henkilökuntakin. 

Koronapandemiasta johtuvien rajoitusten purkamisesta huolimatta valtaosa koti- ja ulkomaisista 
seminaareista ja tapahtumista järjestettiin yhä hybridinä tai kokonaan verkossa. Myös pitkäjänteisesti 
harjoitettua yhteistyötä muiden arkistotoimijoiden ja eri yhteistyötahojen kanssa pidettiin yllä 
pääasiassa etäkokousten avulla. Tämä käytäntö on mahdollistanut nopean ja joustavan keinon 
kokoontua ajankohtaisten asioiden tiimoilta – samalla aikaa ja ympäristöä säästäen.

Toimintavuoden aikana yksityisten valtionapuarkistojen tiivis ja hedelmällinen keskinäinen yhteistyö 
ja edunvalvonta jatkuivat edellisvuoden tapaan. Epävarmuutta aiheutti erityisesti huoli 
toimintaedellytysten turvaamisesta tulevina vuosina, kun kriisien heikentämään julkiseen talouteen 
kohdistuu suuria säästöpaineita.
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AINEISTOJEN HANKINTA, JÄRJESTÄMINEN JA LUETTELOINTI

Aineistojen hankinta

Koronapandemian hellittäminen vuoden 2022 loppua kohden helpotti aineistoluovutusten 
vastaanottamista. Luovutusten määrä pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna, sillä arkisto 
vastaanotti 117 luovutusta. Luovutuksia saapui arkistoon Postin ja Matkahuollon kautta sekä 
luovuttajien itsensä tuomina. Myös sähköisessä muodossa olevia aineistoja vastaanotettiin. 

Arkiston työntekijät kävivät lisäksi noutamassa laajempia aineistokokonaisuuksia eri paikkakunnilta. 
Suurin osa noudoista kohdistui pääkaupunkiseudulle, mutta aineistoa haettiin myös Turusta, Salosta, 
Jämsästä, Killinkoskelta ja Visuvedeltä. Yhteensä noutokeikkoja tehtiin vuoden aikana 11.

Luovutuksia saatiin myös keväällä käynnistyneen Sateenkaariaineistot talteen -hankkeen myötä. 
Vuoden loppuun mennessä saatiin 11 seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevaa 
aineistoluovutusta yksityishenkilöiltä ja järjestöiltä. Luovutusten yhteydessä saatiin asiakirjoja, 
julisteita, lehtiä ja av-aineistoa analogisessa ja sähköisessä muodossa.

Valtaosa vastaanotetuista luovutuksista oli alle yhden hyllymetrin laajuisia. Suuremmista 
luovutuksista voidaan mainita Palvelualojen ammattiliiton, Ensi- ja turvakotien liiton, Ebeneser-
säätiön, Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen, Jämsän työväenyhdistyksen sekä Media- ja 
ohjelmatyöntekijöiden (MOT) ammattiosaston luovutukset. 

Arkiston henkilöarkistokokoelmat karttuivat mm. Pirkko Työläjärven ja Erkki Ahon aineistoilla. 
Arkiston yhteistyökumppani Työväenmuseo Werstas toimitti arkistoon useita metrejä arkistoaineistoa, 
ja arkistolle luovutuksissa saapuneita esineitä siirrettiin vastavuoroisesti Werstaan kokoelmiin.

Valokuvia saatiin arkistoon 33 luovutuksessa. Julisteita tuli viidessä luovutuksessa, mm. Vantaan 
Sosialidemokraattiselta Kunnallisjärjestöltä sekä Sateenkaariaineistot talteen -hankkeessa, jossa 
arkistolle luovutettiin myös digitaalisia valokuvia.

Yksityisarkistojen kansallisen hankintapoliittisen työnjaon mukaisesti Työväen Arkisto luovutti 
aineistoja muihin arkistoihin ja vastaavasti sai niiltä sosiaalidemokraattista työväenliikettä koskevaa 
aineistoa. Hankintapoliittista yhteistyötä on tehty erityisesti Kansan Arkiston ja Toimihenkilöarkiston 
sekä Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus Tahdon arkiston (entinen Suomen Urheiluarkisto) kanssa. 

Yhteensä aineistoja vastaanotettiin 314 hyllymetriä. Luettelo luovuttajista ja aineistomääristä on 
liitteenä toimintakertomuksen lopussa. Uuden arkistoaineiston nettokartunta erityisaineistot mukaan 
lukien oli 232 hyllymetriä. 

Aineistojen järjestäminen ja luettelointi

Suuri määrä vuoden aikana saapuneita luovutuksia saatiin nopeasti järjestetyksi ja luetteloiduksi, ja 
myös aikaisempien vuosien luovutusten järjestäminen eteni. Aineistojen inventoinneissa käytettiin 
apuna TET-harjoittelijoiden työpanosta. Kertomusvuoden aikana järjestettiin ja täydennettiin 344 
arkistonmuodostajan aineistoja, yhteensä hieman yli 210 hyllymetriä. 

Laajimmista järjestämis- ja muokkausprojekteista voidaan mainita mm. Palvelualan ammattiliiton, 
kunta-alan työntekijöiden, raideammattilaisten, SAK:n, osuustoiminnan, työväen sivistys- ja 
kulttuuritoiminnan, paperityöntekijöiden, työväenyhdistysten, SDP:n sekä Teollisuusliiton ja sen 
osastojen aineistojen järjestäminen. Myös useita henkilöarkistoja järjestettiin vuoden aikana. Kalevi 
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Sorsan laaja henkilöarkisto avautui pitkän odotuksen jälkeen tutkijoiden vapaaseen käyttöön 
syyskuussa.

Valokuvakokoelmasta järjestettiin Palkkatyöläinen-lehden sekä Rautatieläisten Liiton kuvat, työtä 
tekivät projektityöntekijät Sara Itkonen ja Anton Kaukiainen. Jani Kaunismäki järjesti Ossi Asikaiselta
ja Jämsän työväenyhdistykseltä tulleet valokuvaluovutukset. Hanna Jäntti puolestaan jatkoi työtä 
juliste- ja piirustuskokoelmien parissa aiempien vuosien tapaan. Kokoelmista järjestettiin ja 
luetteloitiin ammattiyhdistysliikkeen julisteita sekä Helsingin Työväenyhdistys HTY:n 
rakennuspiirustuksia. Jäntin lisäksi tätä työtä teki kuluneena vuonna Riihi säätiöltä saadun 
projektiavustuksen turvin Anna Piispanen.

Arkistojen järjestämisen organisoinnista vastasi henkilöarkistojen osalta Iris Olavinen, 
osuustoimintaliikkeen osalta Hanna Jäntti ja SDP:n sekä ammattiliittojen aineistojen osalta Mikko 
Kosunen. SAK:n aineistoista vastasi Petri Marjeta, kansalaisjärjestöjen aineistoista Minna Sannikka ja
sivistys- sekä kulttuuriaineistoista Heta Tolvanen. Edellä mainittujen lisäksi arkistoaineistoja 
järjestivät Sara Itkonen, Anton Kaukiainen, Anna Piispanen ja Kirsti Saarikoski. 
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AINEISTOJEN HALLINTA JA YLLÄPITO

Sekä analogisten että sähköisten aineistojen saavutettavuus edellyttää järjestelmällistä ja säännöllistä 
hallintaa ja ylläpitoa. Näin varmistetaan, että aineisto säilyy luotettavasti ja löytyy tarvittaessa.

Analogisen aineiston ylläpitoa ja huoltotoimenpiteitä suoritetaan sekä systemaattisesti että tarpeen 
ilmetessä. Näistä toimenpiteistä arkistossa on vastannut erityisesti Kirsti Saarikoski. Kuluneen vuoden
aikana on jatkettu kovalla käytöllä olleiden ja säännöllisesti kysyttyjen työväenyhdistysten 
arkistokoteloiden uusimista ja luettelotietojen täydentämistä. Samaa systemaattista työtä on tehty 
myös raittiusyhdistysten osalta. 

Kuluneena vuonna on jatkettu työtä, jossa vain muutamia asiakirjoja sisältäneitä arkistonmuodostajia 
on yhdistetty kokoomakoteloihin tilan säästämiseksi ja asiakirjojen paremman säilymisen 
varmistamiseksi. Arkistokoteloita, joiden sisällössä on havaittu hometta, on arvonmäärityksen 
perusteella joko digitoitu ja hävitetty tai hävitetty suoraan. Kuluneena vuonna tällaista aineistoa tuli 
vastaan reilun kahden hyllymetrin verran.

Analogisen aineiston hallinnan kannalta säännöllistä työtä aiheuttaa myös aineiston liu’uttaminen 
arkistomakasiinissa, kun halutaan sijoittaa uusi järjestetty aineisto tai täydennys aiempaan aineistoon 
oikealle paikalleen. Tätä työtä on pyritty vähentämään arkiston tilanhallintaa ja aineiston 
luettelointikäytäntöjä kehittämällä.

Myös sähköisen aineiston säilyvyyden varmistaminen, ylläpito ja huolto vaativat vuosittain 
systemaattista työtä. Aineistot on tallennettu varmennetusti sekä ulkoisen palveluntarjoajan 
ylläpitämälle verkkolevyasemalle että toisen eri puolella Suomea toimivan palveluntarjoajan 
nauhavarmenteelle. Lisäksi aineistosta on tallennettu käyttökappaleet SaaS-periaatteella toimivaan 
Yksa-arkistojärjestelmään. Kuluneen vuoden aikana on pyritty yksinkertaistamaan ja selkeyttämään 
sähköisten palvelujen kokonaisuutta.

Sähköisen aineiston hallinta ja ylläpito sisältävät myös jo käytettäväksi saatettujen aineistojen 
metatietojen täydentämistä ja päivittämistä. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että Yksa- ja Collecte-
järjestelmiin tallennetut luettelotiedot, metatiedot ja sähköiset aineistot ovat Finna-palvelun ja 
Arjenhistoria-portaalin kautta löydettävissä. On myös huolehdittava siitä, että rajoitetuiksi luokiteltuja 
aineistoja ei päädy julkisesti käytettäviksi esimerkiksi järjestelmäpäivitysten myötä.

Vuoden 2022 aikana on Yksaan jo aiemmin tallennettujen asiakirja-aineistojen kuvailutietoja 
täydennetty ja yhdenmukaistettu. Lisäksi sähköisten aineistojen sisältöjä on käyty järjestelmällisesti 
läpi mahdollisten käyttörajoitettujen tietojen varalta. Julisteiden ja kuvien luetteloiminen ja 
metatietojen korjaaminen jatkuivat edellisen vuoden tapaan. Tiedostoja ei kuitenkaan voitu viedä 
järjestelmään, sillä lopullista siirtymistä Collecteen ja sen rinnalla toimineen aiemman E-kuva-
järjestelmän alasajoa odotetaan yhä. 
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DIGITOINTI JA SÄHKÖISEN AINEISTON KÄYTETTÄVÄKSI SAATTAMINEN

Aineistojen digitointi

Arkistossa tehty digitointi lisääntyi korona-aikana, kun asiakkaille digitoitiin veloituksetta pieniä 
aineistokokonaisuuksia. Suurin osa kuluneenkin vuoden omasta digitoinnista liittyi asiakaspalveluun. 
Koronarajoitusten hellittäminen vuoden loppua kohden vähensi kuitenkin asiakasdigitoinnin tarvetta. 
Vuoden aikana asiakirjoja digitoitiin omana työnä kaikkiaan 3 956 otosta. 

Vuoden 2022 aikana omana työnä tehty digitointi painottui asiakirja-aineistoon. Valokuvia saatiin 
kuvatilausten hoitamisen ja historiikkien kuvatoimittamisen ohella digitoitua 654 kpl. Julisteista 
digitoitiin osuustoimintaliikkeen sekä SAK:n kokoelmia. Äänitteiden osalta saatiin sähköiseen 
muotoon siirrettyä Kiljavan opiston luovutuksessa saadut opiston historiateosta varten tehdyt 
haastattelut.

Ostopalveluna digitoitiin osuusliikkeiden toimintakertomuksia ja santarmihallinnon osin 
venäjänkielinen asiakirjakokonaisuus. Lisäksi saatettiin loppuun vuoden 1918 kokoelman 
uudelleendigitointi. Myös Helsingin Työväenyhdistyksen pöytäkirjojen digitointi aloitettiin. Kaikkiaan
ostopalveluna digitoitujen aineistojen otosmäärä oli 15 884 kappaletta. Työ teetettiin aiempien vuosien
tapaan Analogia Finland Oy:llä.

Sähköisen aineiston käytettäväksi saattaminen

Työväen Arkiston sähköinen aineisto koostuu digitoidusta aineistosta ja syntysähköisestä aineistosta. 
Toistaiseksi sekä omana työnä että ulkopuolisella toimijalla teetetyn digitoidun aineiston osuus on 
ollut syntysähköistä huomattavasti suurempi. Arkistossa pyritään kuitenkin varautumaan siihen, että jo
lähitulevaisuudessa tilanne kääntyy todennäköisesti toisinpäin.

Sähköisen aineiston alkuperästä riippumatta työaikaa on viime vuosina kulunut kasvavassa määrin sen
käytettäväksi saattamiseen. Tiedostojen tarkastaminen, jälkikäsittely, varmuuskopioiminen ja 
tallentaminen arkistojärjestelmiin riittävän kattavin metatiedoin on aikaavievää työtä. Vapaasti 
verkossa käytettäväksi julkaistavan aineiston osalta myös tietosuojakysymysten huomiointi edellyttää 
erityistä huolellisuutta.

Asiakirja- ja av-aineistoille on käytössä Yksa-arkistojärjestelmä. Asiakkaat voivat sen 
asiakasversiossa tarkastella arkistoluetteloita, tehdä aineistotilauksia ja tutustua sähköisiin 
aineistoihin. Suurin osa aineistosta on julkaistu kaikkien nähtäväksi, mutta osa edellyttää sisällön 
puolesta käyttölupaa. Yhteys Yksa-järjestelmän ja kansallisen Finna-palvelun välillä mahdollistaa sen,
että arkiston aineistot ovat entistä helpommin laajan yleisön tavoitettavissa. 

Digitoidut valokuvat ja julisteet ovat asiakkaiden nähtävillä Arjenhistoria-sivustolla. Sivusto 
pohjautuu useiden muistiorganisaatioiden yhteiseen Collecte-järjestelmään, jonka kautta valokuvat ja 
julisteet näkyvät myös Finna-palvelussa. Asiakkaat voivat tehdä kuva- ja julistetilauksia sekä 
Arjenhistorian että Finnan kautta. 

Vuonna 2018 Työväenliikkeen kirjasto neuvotteli tekijänoikeusjärjestö Kopioston kanssa sopimuksen,
jonka myötä digitoidut työväenlehtiaineistot avattiin yleisölle Työväenliikkeen kirjastossa, Kansan 
Arkistossa, Työväen Arkistossa ja Työväenmuseo Werstaalla. Sopimuksen myötä Työväen Arkiston 
asiakaspäätteillä voi selata mm. Suomen Sosialidemokraattia, Työkansan Sanomia ja Vapaata Sanaa.
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TYÖVÄEN MUISTITIETOTOIMIKUNTA

Työväen muistitietotoimikunnan järjestämä muistitietokeruu Ammattiyhdistysten naistoimijat päättyi 
keväällä 2022. Minna Sannikka haastatteli keruuseen 50:tä ammattiyhdistysliikkeessä työskennellyttä 
naista. Keruuhaastattelut monipuolistavat ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta tallennettavaa kuvaa. 

Yhteistyössä Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja kulttuuriperinnön 
maisteriohjelman kanssa vuosina 2020–2021 toteutettu Muuttuvan teollisuustyön kulttuuriperintö
-kurssikokonaisuus sai jatkoa kolmen yliopiston järjestämänä Cultural Heritage of Industrial Work
-yhteiskurssina. Toimikunnan sihteeri Pete Pesonen osallistui Jagellon yliopiston, Helsingin yliopiston
ja Oulun yliopiston järjestämän kurssin suunnitteluun ja toteutukseen.

Toimikunta osallistui myös Työväen Arkiston elokuussa käynnistämään Sateenkaariaineistot talteen
-hankkeeseen. Toimikunta teki kymmenen haastattelua ja järjesti kaksi muistelutyöpajaa. Nämä 
työpajat olivat Sateenkaarihistorian ystävien ja Työväen Arkiston yhdessä toteuttama 
Sateenkaarimuistojen Turku sekä Selma Hopsun toteuttama Kvääri kirjoitusilta Kvääristössä. 

STS-Killan ja muistitietotoimikunnan välinen monivuotinen yhteistyö pankkityöperinteen 
tallentamiseksi jatkui vuonna 2022. Yhteistyötä STS-killan kanssa on hoitanut Timo Tigerstedt, joka 
ylläpiti ja päivitti STS-kiltalaisille verkkoon tuotettua kuva-albumia sekä kokosi OmaPankki-lehdessä 
1980-luvulla ilmestyneitä STS-pankkilaisten haastatteluja muistitietotoimikunnan kokoelmiin.

Edellä mainittujen projektien lisäksi Työväen muistitietotoimikunta järjesti Kumi- ja Nahkatyöväen 
Liiton historiaan keskittyneen ryhmähaastattelun, työväen näyttämöihin liittyvän henkilöhaastattelun 
ja kaksi Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen historiaan liittyvää haastattelua. Toimikunta myös 
vastaanotti ulkopuolisten tutkijoiden tekemien haastatteluiden aineistoja. 

Toimikunta osallistuu aktiivisesti muistitietotutkimuksen ja työväentutkimukseen kehittämiseen niin 
Suomessa kuin kansainvälisissä verkostoissa. Pete Pesonen on Työväen historian ja perinteen 
tutkimuksen seuran hallituksen jäsen sekä muistitietotutkijoiden verkosto – FOHN ry:n johtoryhmän 
jäsen. FOHN:in 8. kansainvälinen symposiumi järjestettiin joulukuussa Helsingissä, ja Pesonen toimi 
sen nykypäivän muistitietoa käsitelleen session puheenjohtajana. 

Muistitietotoimikunnan tehtävistä vastaavat Pete Pesonen ja Timo Tigerstedt. Kertomusvuoden aikana
Minna Sannikka toimi tutkimusvapaalla (1.1.–28.2. ja 1.4.–30.9.) olleen Pesosen sijaisena. Edellä 
mainittujen henkilöiden lisäksi muistitiedon parissa ovat työskennelleet Mira Mattila, Iris Olavinen, 
Anna Piispanen, Roosa Svensson ja Aura Tanskanen. 
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ASIAKASPALVELU

Vuonna 2022 asiakkaita palveltiin aiempien vuosien tapaan paikan päällä, puhelimitse, sähköpostin 
välityksellä ja sähköisesti Yksa-, Arjenhistoria- ja Finna-palvelujen välityksellä.

Kuluneena vuonna asiakaspalvelussa luovuttiin vähitellen paikan päällä asiointiin ja tutkijasalin 
käyttöön liittyneistä koronapandemian tuomista rajoituksista. Turvallisen asioinnin varmistamiseksi 
asiakasmäärä oli kuitenkin joulukuuhun saakka rajoitettu neljään. Tutkijasalin paikoista oli käytössä 
käytössä valtaosan vuotta vain neljännes tavanomaisesta. 

Rajoituksista luopuminen vaikutti merkittävästi mahdollisuuksiin palvella asiakkaita paikan päällä: 
aukiolopäivien määrä nousi edellisvuoden 147:stä 221:een. Vuotuisten aukiolotuntien määrä 
puolestaan kasvoi 878:sta 1369:ään. Syyskuun alusta alkaen arkisto oli jälleen torstaisin avoinna klo 
19 saakka. Muutoin asiakkaita palveltiin paikan päällä arkipäivisin klo 10–16.

Kävijöitä riitti tasaisesti koko vuoden ajalle. Viime vuoden 378:sta päästiin jo 630 kävijään, joka on 
noin puolet koronaa edeltäneiden vuosien määrästä. Pandemiaan liittyvä varovaisuus ja 
varautuneisuus näkyi koko vuoden ajan paikan päällä asioineiden käytöksessä ja käytännöissä. 
Kuluneena vuonna jatkettiinkin pienimuotoisten selvitysten ja digitointitöiden tekemistä maksutta.

Tutkija-asiakkaista ja tiedustelujen tekijöistä suurin osa oli aiempien vuosien tapaan akateemisia 
tutkijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä. Kysytyimpiä aineistoja olivat yhä Suomen 
Sosialidemokraattisen Puolueen, työväenyhdistysten ja ammattiyhdistysliikkeen aineistot sekä 
muistitiedon keräelmät. Ryhmävierailijat olivat pääosin opiskelijoita ja yhdistystoimijoita, luovuttajat 
taas yhdistyksiä ja työväenliikkeeseen liittyviä yksityishenkilöitä.

Valokuvatilausten määrä oli edellisten vuosien tapaan suuri. Yksittäisten tilausten ohella 
asiakaspalvelua työllisti kuvatoimittaminen historiikkeihin Kylmän sodan ja ristiriitojen puolue – 
SDP:n historia 4, 1952–1957 sekä Työväkeä, sivistystä, liikettä – Satavuotias Työväen Sivistysliitto 
(osat 1 ja 2). SDP:n historian kuvatoimituksen teki Jani Kaunismäki ja TSL:n historioiden Heta 
Tolvanen. Lisäksi aikaa kului merkittävästi työväentaloihin liittyvien valokuvien parissa. 
Työväenmuseo Werstas on kartoittanut suomalaisia työväen- ja kansantaloja osana kansainvälistä 
hanketta, jonka tarkoituksena on saada työväentalot Unescon maailmanperintölistalle.

Arkiston asiakaspalvelun organisoinnista vastasi Petri Marjeta. Valokuvien osalta asiakaspalvelusta 
vastasi Jani Kaunismäki. Tutkijasalipalvelusta ja arkiston tilojen hoidosta vastasi Kirsti Saarikoski.
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KOULUTUS

Työväen Arkisto on perinteisesti järjestänyt 1–2 arkistokurssia vuodessa yhteistyötahoille. Pahimpana 
korona-aikana lähitapahtumina järjestetyistä kurssimuotoisista koulutuksista jouduttiin kuitenkin 
tilapäisesti luopumaan. Vuosi 2022 oli vähittäistä paluuta kohti normaalia myös koulutustoiminnan 
osalta.

Kuluneena vuonna toteutettiin yhteistyössä Työväen Sivistysliiton kanssa kuusi viikkoa (21.3.–29.4.) 
kestänyt asiakirjahallinnon ja arkistoinnin verkkokurssi yhdistyksille. Kurssin valmistelu oli alkanut jo
syksyllä 2021. Se toteutettiin virtuaalisesti TSL:n hallinnoimalla HowSpace-oppimisalustalla. 
Kurssille osallistui 12 yhdistystoimijaa, ja hyväksytystä kurssisuorituksesta sai halutessaan merkinnän
Koski-tietovarantoon. Kurssia varten laadittuja aineistoja voidaan mahdollisten tulevien 
verkkokurssien ohella hyödyntää muussa kouluttamisessa sekä asiakasohjeiden laatimisessa. 

Minna Sannikka opasti JHL:n Asiat järjestykseen – yhdistyksen asiakirjat haltuun -etäkurssilaisia 
arkistoinnin merkityksestä 16.3. Toukokuussa oli kaksi lähikoulutustapahtumaa; Iris Olavinen opasti 
Kuopion paikallisjärjestön kokoon kutsumia ammattiyhdistystoimijoita 14.5., ja Minna Sannikka 
puolestaan luennoi 31.5. arkistoinnin merkityksestä PAU:n Helsingissä järjestämillä ammattiosastojen 
puheenjohtajien neuvottelupäivillä.
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TALOUDELLINEN TOIMINTA

Arkiston tilikauden 2022 tulos oli 15 783,85 euroa alijäämäinen. Negatiiviseen tulokseen vaikuttivat 
lähinnä talousarviossa liian alhaisiksi lasketut ruokailu-, työterveys- ja toimitilakulut sekä 
vuosilomapalkkavaraus, pienemmässä määrin budjetin lievä ylitys laitehankinnoissa. Valtionavustus 
tilivuonna oli 703 000,00 euroa.

Vuoden aikana arkisto sai ulkopuolista rahoitusta säilytysmaksuina ja järjestämiskorvauksina sekä 
muina toiminta-avustuksina Aliupseeriliitto ry:ltä, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:ltä, 
Hartwall Arenalta, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ltä, Kansan Sivistysrahastolta, 
Kuluttajaliitolta, Kustannus Oy Demokraatilta, Osuuskunta Tradekalta, Palkansaajasäätiöltä, 
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:ltä, Paperiliitto ry:ltä, Posti- ja Logistiikka-alan Unioni PAU 
ry:ltä, Rautatiealan Unioni RAU ry:ltä, Seta ry:ltä, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 
ry:ltä, Teollisuusliitto ry:ltä ja Urheiluopistosäätiöltä.

Arkiston eri hankkeisiin apurahoja myönsivät Kuluttajaosuustoiminnan säätiö, Palkansaajasäätiö, 
Riihi säätiö ja Tradekan Säätiö.
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VALMIUSSUUNNITTELU

Venäjän hyökättyä keväällä Ukrainaan Euroopan turvallisuustilanne järkkyi. Myös Suomessa tulivat 
valmiussuunnitteluun liittyvät kysymykset pitkästä aikaa ajankohtaisiksi. 

Yksityiset keskusarkistot alkoivat Kansallisarkiston johdolla käydä läpi valmiussuunnitelmien 
laatimista poikkeusolojen varalta. Keskusteluissa käytiin läpi arkistojen tietoturva-asioita ja 
väestönsuojatilojen ajantasaisuutta sekä tarvetta ja mahdollisuutta luokitella aineistot tärkeysluokkiin. 
Myös mahdollisuuksia siirtää aineistoa yhteiseen väistötilaan suojaan tarpeen niin vaatiessa käsiteltiin.
Keskustelua oli lisäksi pelastussuunnitelmien tarkistamisesta ja jatkuvuussuunnitelmien laadinnasta. 
Kansallisarkiston johdolla otettiin käyttöön Signal-sovellus, jolla pystytään viestimään 
poikkeusoloissa.

Työväen Arkistossa käytiin kevään ja kesän aikana läpi kiinteistön pelastussuunnitelma, laadittiin 
vaaratilanteiden toimintaohje, arvioitiin aineistoja tärkeysluokitusnäkökulmasta ja selvitettiin 
vaihtoehtoja väistötiloiksi yhdessä muiden yksityisten keskusarkistojen kanssa. Arkistonjohtaja Petri 
Tanskanen kävi loppusyksystä yhdessä Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston johtajan kanssa 
tutustumassa Hämeenlinnassa tarjolla olevaan väistötilaan. 
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TILAT

Työväen Arkisto on vuoden 2010 alusta lähtien toiminut Sörnäisten rantatie 25:ssä sijaitsevassa 
kiinteistössä Helsingissä. Arkiston tilojen vuokrasopimus on voimassa vuoden 2029 loppuun.

Arkiston toimisto- ja tutkijatilat ovat kiinteistön toisessa kerroksessa, arkistomakasiinit sijaitsevat 
kiinteistön toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Toimisto- ja tutkijatiloja on 580 neliömetriä,
arkistomakasiinitiloja 1 211 neliömetriä. Säilytyskapasiteettia on yhteensä 13 821 hyllymetriä, mistä 
vapaana on 2 108 hyllymetriä.
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TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ

Kertomusvuonna jatkui edellisen vuoden tapaan arkiston asiakkaiden tiedottaminen korona-ajan 
poikkeusolojen vaikutuksista aukioloaikoihin, tutkijasalin sulkemisiin ja vierailukäytäntöihin. 
Tiedottaminen pyrittiin hoitamaan ennakoiden, jotta tiedot muutoksista saavuttaisivat asiakkaat ajoissa
ja yllätyksiltä vältyttäisiin. 

Kotisivuilla ja arkiston sosiaalisen median tileillä julkaistiin myös päivityksiä (tekstiä ja kuvia 
arkiston kokoelmista) esimerkiksi liittyen ajankohtaisiin kampanjoihin. Sateenkaariaineistot talteen
-hanke, YKA:n Naiset arkistoon -kampanja ja Arkistoverkoston Arkistot kuuluvat kaikille
-somekampanja poikivat useita päivityksiä vuoden mittaan.

Arkiston kotisivujen vierailijamäärä kasvoi neljänneksellä edellisestä vuodesta – käyntejä oli 102 110 
kpl. Kotisivujen aktiivista käyttöä on edistänyt läpi vuoden jatkunut poikkeusajasta tiedottaminen. 
Kävijöitä kotisivuille toivat myös etusivulle keskitetyt hakuoikopolut sähköisiin luetteloihin ja 
aineistoihin Yksa-arkistopalvelussa sekä Arjenhistoria-portaalissa.

Facebook-seuraajien määrä kasvoi jälleen ja oli vuoden lopussa 970. Suurin seuraajaryhmä oli yli 
65-vuotiaat. Päivityksiä kertyi 60 kpl. Instagram-seuraajien määrä kasvoi myös, ja vuoden lopussa 
seuraajia oli 1005 kpl. Suurin seuraajaryhmä oli 35–44-vuotiaat. Päivityksiä oli 76 kpl.

Työväen Arkiston sometileistä eniten reaktioita (234) ja jakoja (9 kpl) keräsi Facebookin julkaisu 
Hyvää naistenpäivää! naistenpäivästä ja Minna Canthista 8.3. Jaetuin julkaisu Instagramissa oli 
Ukrainan sodan aattona julkaistu Militarismi tuottaa kuolemaa ja turvattomuutta #rauha #tyark. 22.2. 
YKA:n Facebookissa ja Instagramissa julkaistiin kymmenen Työväen Arkiston päivitystä 
kummassakin liittyen Naiset arkistoon -kampanjaan, Arkistojen päivään ja YKA:n joulukalenteriin.

Arkiston valokuvia oli esillä myös The International Association of Labour History Institutionsin 
(IALHI) ylläpitämän Social History Portalin Instagram-tilillä. Tili perustettiin keväällä 2021, ja sen 
ensimmäinen julkaisu oli Työväen Arkiston kuva vappumarssijoista Helsingissä vuodelta 1919. 
Vuoden aikana tilillä julkaistiin 10 valokuvaa arkiston kokoelmista. Suosituin julkaisu oli kuva 
lakkoilijoista ja poliiseista vuoden 1956 yleislakon ajalta (18 tykkäystä). 
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JULKAISUT JA ESIINTYMISET

Julkaisut

Työväen Arkisto osallistui aiemmasta tuttuun tapaan Kansan Arkiston, Työväenliikkeen kirjaston, 
Työväenmuseo Werstaan sekä Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kanssa 
Työväentutkimus Vuosikirjan julkaisemiseen.

Arkiston henkilökunta kirjoitti artikkeleita monipuolisesti niin tieteellisiin julkaisuihin kuin arkiston 
sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden nettisivuillekin. 

Hanna Jäntti
Työläisnaisten kesäkotitoiminta. Artikkeli, YKA:n Naiset arkistoon -kampanjasivu. 

Mikko Kosunen
Sissisotaa Espanjassa (Onni Hukkinen: Espanjan sisällissodassa 1937–1939). Kirja-arvostelu, 
Työväentutkimus Vuosikirja 2022.

Pete Pesonen
Muistitiedon keruut, kerääjät ja osallisuus (yhdessä Katri Kivilaakson ja Riikka Taavetin 
kanssa). Vertaisarvioitu artikkeli, Muistitietotutkimuksen paikka: Teoriat, käytännöt ja muutos, 
SKS 2022. 

Studying Industrial Oral History during the Pandemic – Ethical and Methodological Questions 
(yhdessä Kirsti Salmi-Niklanderin kanssa). Artikkeli, Ethnologia Fennica: Finnish Studies in 
Ethnology, 2022.

Solidaarista kehitysyhteistyötä viideltä vuosikymmeneltä (Jukka Pääkkönen: Horisontissa 
reilumpi maailma – Solidaarisuus-järjestön matka sissiliikkeiden tukijasta naisten ja tyttöjen 
puolustajaksi). Kirja-arvostelu, Työväentutkimus Vuosikirja 2022.

Anna Piispanen
Pirjo Lahdenranta. Artikkeli, YKA:n Naiset arkistoon -kampanjasivu. 

Minna Sannikka
Elämäkertakokoelma helsinkiläisistä demarinaisista (Päivikki Kumpulainen: Demarinaisia, 
tavallisia ja tavattomia – Pienoiselämäkertoja helsinkiläisistä demarinaisista). Kirja-arvostelu, 
Työväentutkimus Vuosikirja 2022.

Työväen muistitietotoimikunnan kuulumisia: SAK:lainen ammattiyhdistysliike 
naisnäkökulmasta. Artikkeli, Työväentutkimus Vuosikirja 2022.

Tallennusohjeet yhteisöille: Näin tallennat toimintasi historiaa. Artikkeli, sateenkaarihistoria.fi-
sivusto.

Tallennusohjeet henkilöarkistoille: Henkilökohtaisen aineiston tallentaminen arkistoon. 
Artikkeli, sateenkaarihistoria.fi-sivusto.

Petri Tanskanen
Pirkko Tahvanainen 1928–2022. Muistokirjoitus, Helsingin Sanomat (yhdessä Heta Tolvasen 
kanssa).
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Heta Tolvanen
Pertunmaalta Arkadianmäelle (Sirpa Puhakka: Kari Uotila – Telakan senaattori). Kirja-
arvostelu, Työväentutkimus Vuosikirja 2022.

Työväen Arkiston kuulumisia. Artikkeli, Työväentutkimus Vuosikirja 2022.

IALHI 2022. Artikkeli, Työväentutkimus Vuosikirja 2022.

Pirkko Tahvanainen 1928–2022. Muistokirjoitus, Helsingin Sanomat (yhdessä Petri Tanskasen 
kanssa).

Esitykset

Iris Olavinen
Empowering women – The informal meetings and activism of Finnish trade union women 
leaders in 1988–1992. Nordic Labour History Conference, NLHN, Kööpenhamina 29.1.

Ay-naisjohtajien verkostoituminen vuosina 1988–1992. Historiantutkimukset päivät, Tampereen 
yliopisto, Tampere 20.10.

Kalevi Sorsan henkilöarkisto. Kalevi Sorsa -seminaari, Työväenliikkeen kirjasto, Helsinki 7.11.

Pete Pesonen
Finnish Factory “Homers” 1950–2000 – Workers’ and supervisors’ clandestine co-operation. 
Nordic Labour History Conference, NLHN, Kööpenhamina 28.1.

Plenary debate: The state of Nordic Labour – collective input for historiographical article for 
Scandinavian Economic History Review. Introductions by Silke Neunsinger (S), Pete Pesonen 
(FI), Vilhelm Vilhelmsson (I), Ragnheiður Kristjánsdóttir (I). Chair: Nina Trige Andersen (DK). 
Nordic Labour History Conference, NLHN, Kööpenhamina 28.1.

Working in the steelworks: experiences, norms, hierarchies, “homers”. Jagellon, Helsingin ja 
Oulun yliopistojen yhteinen Cultural Heritage of Industrial Work -verkkokurssi, 7.4.

Session: Oral History of the Present (Chair: Pete Pesonen). After – 8th. International FOHN 
Symposium, Finnish Oral History Network FOHN, Helsinki 1.–2.12. 

Minna Sannikka
Seksuaali -ja sukupuolivähemmistöjen aineistot Työväen Arkistossa. Sateenkaarimuistojen Turku
-muistelupaja, TuSeta, Turku 26.8.2022.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aineistot Työväen Arkistossa. Kvääri kirjoitusilta, 
Kvääristö, Helsinki, 17.11.
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KOTIMAINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Maailmanlaajuisen koronaviruspandemian hieman hellitettyä alkoi Työväen Arkiston yhteistyö 
muiden organisaatioiden kanssa palailla hiljalleen vanhoihin uomiinsa. Lähitapaamiset tekivät 
osittaisen paluun, ja korona-aikana omaksutut käytännöt mahdollistivat tapaamisiin osallistumisen 
usein myös etäyhteyksin. 

Kotimainen yhteistyö

Kotimaisessa yhteistyössä tärkeässä asemassa on ollut yksityisarkistojen ja erityisesti 80-prosenttisten 
valtionapuarkistojen tiivis yhteistyö. Vuonna 1999 perustettu Yksityiset keskusarkistot – De privata 
centralarkiven ry (YKA) on toiminut tämän yhteistyön koordinaattorina. Työväen Arkiston johtaja 
Petri Tanskanen toimi kertomusvuonna toukokuuhun asti YKA:n hallituksen sihteerinä ja sen jälkeen 
varapuheenjohtajana. Yhdistyksen tapaamisissa puhuttivat erityisesti valtionavustukset ja arkistojen 
toimintaedellytykset. Maaliskuussa lanseerattiin YKA:n organisoima Naiset arkistoon -kampanja, 
jonka tarkoituksena on kasvattaa arkistoissa olevien naisaineistojen tunnettuutta ja saada arkistoihin 
lisää naisten aineistoja. YKA:n sosiaalisen median kanavissa julkaistiin kertomusvuoden aikana 
seitsemän Työväen Arkiston naisaineistoja esittelevää päivitystä. 

Arkiston yhteistyö kaikkien työväenperinnelaitosten kanssa on jatkunut entiseen tapaan. 
Työväenperinne ry:n hallituksessa Työväen Arkistoa on edustanut Mikko Kosunen, joka on kuulunut 
myös Työväentutkimus Vuosikirjan toimituskuntaan yhdessä Pete Pesosen kanssa. Petri Tanskanen on 
jatkanut työväenperinnelaitosten edustajana Työväen museoyhdistys ry:n hallituksessa. Työväenmuseo
Werstaan kanssa on tehty yhteistyötä aineistovaihtoihin ja muihin käytännön asioihin liittyvissä 
tehtävissä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran hallituksessa arkistoa on edustanut Pete 
Pesonen.

Työväen Arkisto on jatkanut yhteistyötä Työväen Sivistysliiton hallinnoimassa Laulu ottaa kantaa
-verkostossa, jonka tarkoituksena on tallentaa perinteistä työväenmusiikkia ja olla mukana luomassa 
uutta yhteiskunnallista laulua, tuoda yhteen harrastajia ja jakaa ajankohtaista tietoa kantaaottavan 
laulun saralta. Kertomusvuoden aikana ilmestyi Timo Tuovisen kirjoittama kisällilaulun 100-
vuotishistoria, jonka kirjoittamista varten järjestetyn kisällilaulukeruun tuloksista valtaosa on 
arkistoitu Työväen Arkistoon. Arkistosta verkoston toimintaan on osallistunut Heta Tolvanen.

Työväen Arkisto on ollut jo pitkään mukana arkistojen Finna-yhteistyössä. Finna on Kansalliskirjaston
ylläpitämä ja kehittämä yhteispalvelu arkistoille, kirjastoille ja museoille. Kertomusvuonna 
yhteistyötapaamisiin osallistuivat Työväen Arkistosta Hanna Jäntti ja Petri Marjeta, joka esitteli 
toukokuisessa tapaamisessa Työväen Arkiston käytetyimpiä aineistoja. Pedagogisia aineistopaketteja 
tarjoavassa Finna Luokkahuone -verkkopalvelussa julkaistiin elokuussa Työväen Arkiston, Kansan 
Arkiston ja Työväenmuseo Werstaan yhteinen Vaikuttava kansalainen -aineistopaketti, joka 
johdattelee tutustumaan kansalaisvaikuttamisen eri muotoihin. 

Kansainvälinen yhteistyö

IALHI 

IALHI:n (The International Association of Labour History Institutions) 52. vuotuinen konferenssi ja 
vuosikokous järjestettiin syyskuussa Zürichissä teemalla The struggle against right-wing 
populist/radical and extreme right-wing movements. Lähiosallistumisen lisäksi valtaosaan 
tapahtumista oli mahdollisuus ottaa osaa myös etäyhteyksin. Konferenssiluennoissa esiteltiin 
äärioikeistolaisuuteen ja sen vastaiseen kamppailuun liittyviä aineistoja mm. Sveitsistä, Romaniasta ja

18



Saksasta. Vilkasta keskustelua osallistujien välillä aiheuttivat erityisesti kysymykset ääriliikkeiden 
aineistojen arkistoinnin ongelmista sekä perinnelaitosten keskinäisestä työnjaosta ja 
tallennusvastuista. Konferenssin työpajoissa käsiteltiin sosiaalista mediaa ja sähköisen arkistoinnin 
laadunvalvontaa. Työväen Arkistosta konferenssiin osallistuivat Petri Tanskanen ja Heta Tolvanen. 
IALHI:n hallitukseen kuuluva Tanskanen osallistui kertomusvuoden aikana myös yhdistyksen 
hallituksen kokouksiin.

NLHN 

Nordic Labour History Networkin (NLHN) ja tanskalaisen työväen historian yhdistyksen yhteistyössä 
järjestämä 15. pohjoismainen työväenhistorian konferenssi pidettiin tammikuussa Kööpenhaminassa, 
ja sen teemana oli Labouring Lives and Political Protest Across and Beyond the Nordic Countries. 
Konferenssi oli tarkoitus järjestää jo syksyllä 2020, mutta koronapandemian takia se viivästyi reilulla 
vuodella. Työväen Arkistosta konferenssiin osallistuivat etäyhteydellä siellä esitelmöineet Iris 
Olavinen ja Pete Pesonen. Seuraava konferenssi järjestetään Tampereella vuonna 2025, ja sitä 
suunnittelevaan ohjausryhmään kuuluvat Työväen Arkistosta Pete Pesonen ja Petri Tanskanen. 

Muu kansainvälinen yhteistyö

Työväen Arkisto osallistui perinteiseen tapaan syysku
ussa järjestettyyn ITH:n (Internationale Tagung der HistorikerInnen und Arbeiter) vuotuiseen 
konferenssiin, jonka teemana oli The Political Ecology of Work in Times of Disasters. Arkistosta 
konferenssiin osallistui etäyhteydellä Pete Pesonen.

Työväen Arkisto kuuluu seuraajajäsenenä vuonna 2013 perustettuun Time Machine -verkostoon 
(TMO), joka yhdistää eurooppalaisia kulttuuriperintöä ja tutkimusta edistäviä laitoksia sekä yrityksiä. 
Verkoston tavoitteena on kehittää kirjastojen, arkistojen ja museoiden säilyttämille 
kulttuuriperintöaineistoille digitointiratkaisu, jossa hyödynnetään tekstin- ja hahmontunnistusta. 
Käyttäjäryhmiä pyritään hankkeen avulla ohjaamaan digitaalisen kulttuuriperinnön ääreen uusilla 
tekoälyyn perustuvilla ratkaisuilla ja palveluilla. Kertomusvuonna TMO pääsi mukaan useaan uuteen 
EU-rahoitteiseen hankkeeseen, mm. Euroopan teknologiainstituutin kulttuurin ja luovuuden 
innovaatioyhteisöön. Työväen Arkistosta TMO:n tapaamisiin on osallistunut Petri Marjeta. 
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SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN HISTORIAHANKE

Vuonna 2021 käynnistynyt SDP:n historiahanke jatkui vuoden 2022 puolella. Hankkeessa ilmestyi 
dosentti, valtiotieteiden tohtori Mikko Majanderin kirjoittama historian neljäs osa Kylmän sodan ja 
ristiriitojen puolue, joka kattoi vuodet 1952–1957. Neljännen osan kuvituksessa käytettiin 
kokonaisuudessaan Työväen Arkiston hallussa olevia valokuvia. Teoksen kuvatoimituksesta vastasi 
Jani Kaunismäki.

Vuonna 2024 ilmestyy SDP:n historiasarjan viides osa, joka kattaa aikakauden vuodesta 1957 aina 
vuoteen 1975. Historian kirjoittaa talous- ja sosiaalihistorian dosentti, valtiotieteiden tohtori Matti 
Hannikainen. Hän työskentelee hankkeen ajan Työväen Arkiston erikoistutkijana.

Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Työväen Arkisto on osoittautunut tutkimustyön kannalta 
erinomaiseksi työskentelypaikaksi. Keskeiset aineistot ovat helposti saatavilla, ja arkiston 
henkilökunnan asiantuntemus on jatkuvasti tutkijan käytössä. Kuluneen vuoden aikana hankkeen 
historiatoimikunnan käsittelyyn tulleet luvut ovat käsitelleet muun muassa vuoden 1962 presidentin- 
ja eduskuntavaaleja, Rafael Paasion valintaa puolueen puheenjohtajaksi, SDP:n ja TPSL:n 
eheytysneuvotteluja sekä hyvinvointivaltion muodostumista. Historiatoimikunnan puheenjohtajana 
toimii Erkki Liikanen ja sihteerinä Jukka Hako. Historiatyön tukena on myös laajempi 
neuvottelukunta, jossa Työväen Arkistoa edustaa Mikko Kosunen.
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MUU TUNNETTUUDEN VAHVISTAMINEN

Työväen Arkistosta uutisointi

Kertomusvuoden marraskuussa Ny tid -lehden toimittaja kävi tutustumassa arkistoon ja 
haastattelemassa Mikko Kosusta arkiston kokoelmista ja toiminnasta. Haastattelu liittyi 
työväenperinnelaitoksia käsittelevään artikkeliin, jota varten haastateltiin myös Kansan Arkiston ja 
Työväenmuseo Werstaan edustajia. Artikkeli ilmestyi lehden joulukuisessa numerossa. 

Henkilökunta on edustanut Työväen Arkistoa myös seuraavissa tapahtumissa

23.5. Arkistoverkoston ja Digime-verkoston Arkistot kuuluvat kaikille! -seminaari (Helsinki)
31.5. Urheiluopistosäätiön juhlaseminaari (Helsinki)

6.6. OKM:n kulttuuriperintöstrategiaehdotuksen esittelytilaisuus (Helsinki)
8.6. Memoriaali-verkkopalvelun julkistamistilaisuus (Mikkeli)
15.6. Opetus- ja kulttuuriministeriön tieteen veikkausvoittovarojen infotilaisuus (Helsinki)
29.6. Päivälehden museon Suurten queer-uutisten ilta (Helsinki)

22.–23.8. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari Työväki ja vauraus  
(Tampere) 

25.8. Digitaalisen tiedon kesäkoulu (Mikkeli)
30.8. Sanomalehtisymposiumi (Helsinki)
30.8. ja 24.11. Yksityisarkistotoiminnan strategiatyöpajat (Helsinki)
31.8. Tero Tuomiston kakkukahvit (Helsinki)
31.8. Työelämäfoorumi Suomi (Helsinki)

1.9. Työväen Sivistysliiton 103-vuotisjuhla (Helsinki)
2.9. Kalevi Sorsan poliittisten muistelmien julkistamistilaisuus (Helsinki)
3.9. Työväenkirjallisuuden päivä (Tampere)
15.9. Ruokahistorian workshop -seminaari (Helsinki)

1.–8.10. Arkistoyhdistyksen opintomatka Kataloniaan
6.10. Ysäri-näyttelyn avajaiset Työväenmuseo Werstaalla (Tampere)

2.11. Kansalliskirjaston, Kansallisarkiston, Museoviraston ja OKM:n edustajien paneelikeskustelu 
(Helsinki) 

9.11. Yksityiset keskusarkistot ry:n infopiste Arkistojen päivänä Porthaniassa (Helsinki)
11.11. Arkistoyhdistyksen syysseminaari (Helsinki)

14.12. SDP:n historian 4. osan julkistamistilaisuus (Helsinki)
16.12. Työväentalojen maailmanperintö -seminaari (Tampere)
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TYÖNTEKIJÄT

Työväen Arkistossa työskenteli kertomusvuonna 11 valtionavustuksella palkattua henkilöä toistaiseksi
voimassa olevin työsopimuksin. Arkisto sai lisätyövoimaa määräaikaisista projekti- ja 
kesätyöntekijöistä, joiden työpanos oli mahdollinen arkistoaineistojen luovuttajien taloudellisen tuen 
avulla.

Arkistossa työskenteli vakituisen henkilökunnan rinnalla eri aikoina yhteensä 6 määräaikaista 
työntekijää ja kaksi TET-harjoittelijaa.

Valtionavustuksella palkatut työntekijät:
Hanna Jäntti, FM, tutkija (osuustoiminta-aineistot, juliste- ja piirustuskokoelmat)
Jani Kaunismäki, tutkimussihteeri (valokuva-, juliste- ja piirustuskokoelmat, it-tuki)
Mikko Kosunen, FM, erikoistutkija (SDP ja sen alaiset organisaatiot, ammattiyhdistysaineistot)
Petri Marjeta, FM, tutkija (SAK ja ammattiyhdistysaineistot, asiakaspalveluvastaava, it-tuki)
Iris Olavinen, VTM, tutkija (henkilöarkistot)
Pete Pesonen, FM, erikoistutkija (muistitieto- ja perinneaineistot), osittaisella 

tutkimusvapaalla 1.1.–28.2. ja 1.4.–30.9. (työaika 5 pv/kk) 
Anna Piispanen, FM, va. tutkija (muistitieto- ja perinneaineistot), Minna Sannikan sijainen 

1.1.–28.2. ja 1.4.–30.9.
Kirsti Saarikoski, arkistomestari/siistijä (tutkijasalipalvelu, aineiston ja tilojen huolto)
Minna Sannikka, FM, tutkija (kansalaisjärjestöjen aineistot, muistitieto- ja perinneaineistot), 

Pete Pesosen sijainen 1.1.–28.2. ja 1.4.–30.9.
Petri Tanskanen, FM, arkistonjohtaja
Timo Tigerstedt, tutkimussihteeri (muistitieto- ja perinneaineistot, it-tuki)
Heta Tolvanen, FM, tutkija (TSL, muut sivistys- ja kulttuuriaineistot)

Ulkopuolisella rahoituksella palkatut määräaikaiset työntekijät:
Matti Hannikainen, VTT, va. erikoistutkija (SDP:n historiankirjoitushanke) 1.1.–31.12.
Sara Itkonen, FM, va. tutkija (SAK:n valokuvat) 14.2.–31.12. (työaika 4 pv/kk)
Anton Kaukiainen, va. tutkimussihteeri (ammattiyhdistysaineistot (JHL ja PAM), 

Raideammattilaisten ja SAK:n valokuvat) 1.1.–31.12.
Anna Piispanen, FM, va. tutkija (juliste- ja piirustuskokoelmat) 1.3.–31.3. ja 1.10.–31.12.
Roosa Svensson, yo, kesätyöntekijä (litterointi) 16.6.–15.7.
Aura Tanskanen, koululainen, kesätyöntekijä (litterointi) 1.6.–30.6.

TET-harjoittelijat:
Theo Lastuvka 25.4.–29.4.
Oskar Zsembery 12.5.–25.5.
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LUOTTAMUSTEHTÄVÄT JA JÄSENYYDET

Anton Kaukiainen
Olutkerho Karhun puheenjohtaja

Jani Kaunismäki
Työväen Arkiston luottamusmies

Mikko Kosunen
Kansan Sivistysrahaston valtuuskunnan varajäsen
Pääkaupunkiseudun erityispalvelujen ammattiosasto JHL ry:n hallituksen jäsen
SDP:n historiatyön neuvottelukunnan jäsen
Työväen Arkiston Säätiön tekninen sihteeri
Työväenperinne ry:n hallituksen jäsen
Työväentalojen maailmanperintö -projektityöryhmän jäsen
Työväentutkimus Vuosikirjan toimituskunnan jäsen

Hanna Jäntti
Työsuojeluvaravaltuutettu

 
Petri Marjeta

Pääkaupunkiseudun erityispalvelujen ammattiosasto JHL ry:n taloudenhoitaja, 
jäsenasiainhoitaja, hallituksen jäsen
Työsuojeluvaltuutettu

Pete Pesonen
EMUKE, Eduskunnan muistitietoarkiston kehittämisryhmän jäsen
Muistitietotutkijoiden verkosto – FOHN ry:n hallituksen jäsen
Nordic Labour History Conference 2025 -ohjelmatyöryhmän jäsen
Nordic Labour History Networkin johtoryhmän jäsen
Pääkaupunkiseudun erityispalvelujen ammattiosasto JHL ry:n hallituksen jäsen
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran hallituksen jäsen
Työväen muistitietotoimikunnan sihteeri
Työväentutkimus Vuosikirjan toimituskunnan jäsen
Vuoden työväentutkimus -palkintoraadin jäsen

 
Minna Sannikka

Sateenkaarihistorian ystävät ry:n hallituksen varajäsen
 
Petri Tanskanen

Arkistojen yhteistyöverkoston jäsen
Kansan Sivistysrahaston valtuuskunnan jäsen 
Nordic Labour History Conference 2025 -ohjelmatyöryhmän jäsen
The International Association of Labour History Institutionsin (IALHI) hallituksen jäsen
Työväen museoyhdistys ry:n hallituksen jäsen 
Työväen Sivistysliitto TSL:n edustajiston jäsen 
Työväenperinnelaitosten perhevapaatyöryhmän jäsen
Yksityisarkistojen neuvottelukunnan jäsen 
Yksityiset keskusarkistot – De privata centralarkiven ry:n (YKA) sihteeri (4.5. asti)
Yksityiset keskusarkistot – De privata centralarkiven ry:n (YKA) varapuheenjohtaja (4.5.–)
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Heta Tolvanen
Laulu ottaa kantaa -portaalin toimituskunnan jäsen
Työsuojeluvaravaltuutettu
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KOULUTTAUTUMINEN JA TYÖHYVINVOINTI

Kouluttautuminen

Hanna Jäntti suoritti 28.3.–1.4. JHL-opiston järjestämän työsuojelun peruskurssin.

Työhyvinvointi

Arkistotyö on yksipuolisten ja hankalien työasentojen sekä pölyn ja ajoittain asiakirjoissa esiintyvän 
homeen vuoksi kuormittavaa. Viileissä arkistomakasiineissa työskentelyyn, arkistonoutoihin ja
näyttöpäätetyöhön liittyy myös omat haittansa ja riskinsä. Henkistä kuormitusta taas ovat erityisesti 
lisänneet jo lähes kolme vuotta kestänyt koronapandemia sekä työsuhteiden jatkumista ja arkiston 
toimintaedellytyksiä uhkaava yksityisarkistojen rahoituksen epävarmuus tulevina vuosina.

Jokaisella työntekijällä on käytössään oma työhuone, mikä helpottaa keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä 
vaativaa työskentelyä. Lähityön painottuminen omiin huoneisiin on lisäksi helpottanut 
henkilökunnalle turvallisten työskentelyolosuhteiden ylläpitämistä korona-aikana. Kaikissa 
työhuoneissa on myös ilmanpuhdistin, joka suodattaa niin arkistoaineistosta, ulkoa kuin sisätiloistakin
tulevia epäpuhtauksia. Jokaisella työntekijällä on käytössä vähintään yksi
sähköpöytä, joka mahdollistaa työasentojen vaihtelun työpäivän aikana.

Työpisteitä, laitteita ja ohjelmistoja on pyritty järjestelemään kunkin työntekijän työtehtäviin ja 
yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten soveltuviksi. Kuluneena vuonna erityistä huomiota kiinnitettiin 
aiemman vuoden tapaan siihen, että laitteistot ja ohjelmistot vastaisivat myös lisääntyneen etätyön 
tarpeisiin. Työskentelyn tehokkuuden ja ergonomian parantamisen ohella on pyritty edistämään myös 
työviihtyvyyttä ja -motivaatiota. Tämän työn tukena on käytetty yhdessä työterveyshuollon kanssa 
laadittuja työpaikkaselvityksiä, joista viimeisin tehtiin kuluneen vuoden toukokuussa. 

Työpaikkaselvityksen esikyselyn sekä työterveyshoitajan ja työfysioterapeutin käynnin pohjalta 
laaditun raportin perusteella työntekijät viihtyvät töissä ja ovat sitoutuneita työtehtäviinsä. Yleinen 
viihtyvyys ja tyytyväisyys ovat työpaikalla korkealla tasolla. Nämä huomiot toistuivat joulukuussa 
tehdystä työhyvinvointikyselystä saaduissa vastauksissa. Jonkin verran huolta aiheuttivat mahdollisten
tulevien rahoitusleikkausten vaikutukset ja etätöiden vaikutukset työyhteisön yhtenäisyyteen. 

Helmikuun alussa aluehallintovirasto teki teemapohjaiseen käytäntöön ja satunnaiseen valintaan 
perustuvan työsuojelutarkastuksen arkistoon. Tarkastajan lisäksi tarkastukseen osallistuivat 
arkistonjohtaja ja työsuojeluvaltuutettu. Tarkastuskertomuksessa ei ilmennyt merkittävää 
huomioitavaa, lainsäädännön määrittelemät asiakirjat oli kertomuksen mukaan kuitenkin asetettava 
paremmin työntekijöiden nähtäväksi. Kesäkuussa käyttöön otetulle henkilökunnan intrasivustolle on 
kerätty kaikki vaaditut asiakirjat sekä muuta hyödyllistä tietoa ja ohjeistusta.

Työväen Arkistolla on sopimus työterveydenhuollosta Terveystalon kanssa. Tämä sopimus 
mahdollistaa henkilökunnalle lakisääteisiä velvoitteita merkittävästi monipuolisemman 
terveyspalveluiden käytön. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty viimeksi vuoden 
2019 lopussa. Käytössä on lisäksi varhaisen välittämisen malli ja oma päihdeohjelma.

Työterveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi arkistolla kävi tilauksesta hieroja 9 kertaa kuluneen 
vuoden aikana. Työntekijöillä on lisäksi ollut mahdollisuus käyttää tunti työviikostaan työkykyä 
ylläpitävään toimintaan.

Henkilökunnan virkistyspäivänä 12.9. vierailtiin musiikkimuseo Famessa. Pikkujoulua vietettiin 
Designmuseossa vierailemalla ja ravintola Vinkkelissä ruokailemalla 16.12.
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TYÖVÄEN ARKISTON STRATEGIA 2022–2026

Työväen Arkiston strategian päivittämisestä sovittiin syksyllä 2021. Päivitystyön fasilitaattoriksi 
pyydettiin Kuljetusliitot ry:n toiminnanjohtajaa Sanna Viljakaista, jolla oli vastaavien hankkeiden 
vetämisestä vankka kokemus. Joulukuussa tehtiin hänen johdollaan fasilitointisuunnitelma, jossa 
sovittiin päivitystyön toimintatavoista, työkaluista ja aikataulusta.

Varsinainen strategian päivitystyö aloitettiin tammikuussa 2022 evästyskokouksella, jossa käytiin läpi 
edellisen strategian toteutuneita ja toteutumattomia asioita. Helmikuun aikana kerättiin webropol-
kyselyllä arkiston henkilökunnan, asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien näkemyksiä ja ehdotuksia 
toiminnan kehittämiseksi.

Maaliskuun aikana käytiin läpi ja työstettiin edellisen kokouksen ja webropol-kyselyn tuloksia sekä 
päätettiin laatia toinen, suppeampi kysely. Arkiston henkilökunta ja Työväen Arkiston Säätiön hallitus 
kokoontuivat huhtikuun alussa JHL-opiston tiloissa yhteiseen työpajaan, jossa työstettiin aikaisempien
kokousten saldoa ja toisen webropol-kyselyn tuloksia. Työpajan kommenttien, palautteen ja 
muutosehdotusten perusteella strategiatekstiä työstettiin ja hiottiin huhti–toukokuun aikana kohti 
lopullista muotoa.

Työväen Arkiston Säätiön hallitus piti kesäkuun alussa vielä strategian päätöspalaverin, jossa tehtiin 
viimeiset tarkistukset ja täsmennykset päivitettyyn asiakirjaan. Hallitus hyväksyi ja vahvisti valmiin 
strategian erillisessä kokouksessaan kesäkuun 16. päivä.
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TYÖVÄEN ARKISTON SÄÄTIÖN HALLINTO

Työväen Arkiston Säätiön hallinnosta vastaa viisihenkinen hallitus, jonka nimeää Suomen
Sosialidemokraattisen Puolueen puoluehallitus. Nykyisen säätiön hallituksen toimikausi alkoi vuoden 
2021 alusta, ja sen toimikausi on kolmivuotinen käsittäen vuodet 2021–2023. Hallitus on
pitänyt sääntömääräisen vuosikokouksen keväällä, ylimääräisen syyskokouksen lokakuussa ja niiden 
lisäksi kokoontunut toimintavuoden aikana viisi kertaa. Kokoukset on poikkeusoloissa hoidettu 
hybridinä tai kokonaan etäyhteydellä.

Työväen Arkiston Säätiön hallituksen puheenjohtaja on toiminut Marjaana Valkonen. Muut jäsenet 
ovat olleet Jukka Hako, Kirsi Mäki, Rainer Smedman ja Ville Wallin, joista viimeksi mainittu on 
toiminut hallituksen varapuheenjohtajana. Säätiön sihteerinä ja toimitusjohtajana on toiminut 
arkistonjohtaja Petri Tanskanen. Teknisenä kokoussihteerinä on toiminut Mikko Kosunen. Työväen 
Arkiston Säätiön hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita eikä muita etuuksia. Säätiön 
tilintarkastajana on toiminut KHT Lotta Kauppila ja varatilintarkastajana Tilintarkastusrengas Oy.

Tilintarkastajalle on maksettu tilintarkastuspalkkio. Muuta lähipiiritoimintaa säätiöllä ei ole ollut, 
toisin sanoen sen lähipiiriin kuuluville ei ole annettu avustuksia eikä kokonaan tai osittain 
vastikkeettomia taloudellisia etuuksia.

Säätiön taloushallinto on ulkoistettu tilitoimisto Kvalta Oy:lle.
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LIITE 1: LUOVUTUKSET VUONNA 2022

Nro Arkistonmuodostaja, jonka aineisto luovutettu Hm

1/2022  Urheiluopistojen henkilökuntayhdistys JHL 551 0,01
2/2022  Mikkelin julkisen alan eläkeläiset 0,2
3/2022  Helsingin puuseppäin ammattiyhdistys 701 0,3
4/2022  Niiranen, Sirkka 0,08
5/2022 Sorsa, Irene
 Sorsa, Kalevi 0,4
6/2022  Kruununhaan sosialidemokraattinen yhdistys 0,1
7/2022  Suomen Työväen Musiikkiliitto STM 0,01
8/2022  Nurmeksen Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys 
 Raja-Karjalan Osuusliike (Nurmes) 0,08
9/2022  Into, Helvi 0,01
10/2022 Turun ammatillisen opetustoimen henkilökunta JHL ry (JHL 495) 0,01
11/2022 Kullervo-kuoro Suomen Työväen Musiikkiliitto STM 1
12/2022 Pukinmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys 0,3
13/2022 Suomen Kristillisen Työväen Liitto 8
14/2022 Lohjan Työväenyhdistys 0,01
15/2022 Kajaanin kunnalliset JHL 276 1,5
16/2022 Järvinen, Sven-Erik 0,1
17/2022 Joensuun Työväenyhdistys 0,5
18/2022 Sulkavan Kirjatyöntekijät 0,12
19/2022 Palvelualojen ammattiliitto PAM 36
20/2022 Työväenperinne ry, Arbetartradition rf 1,2
21/2022 Metallityöväen Lapin piirijärjestö 1,3
22/2022 Töölön Eläkkeensaajat 0,7
23/2022 Oulunkylän Eläkkeensaajat 0,3
24/2022 Turun teknisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL 553 9,6
25/2022 Sundqvist, Ulf 2
26/2022 Sundqvist, Ulf 0
27/2022 Vuoden 1918 arkisto (kokoelma) 0,02
28/2022 Helsingin kunnalliset perhepäivähoitajat JHL 020 0,3
29/2022 Tahvanainen, Aarno ja Pirkko 0,04
30/2022 Helsingin Kirjatyöntekijäin Sosialidemokraattinen Yhdistys

Valomekaanisen alan keskusjärjestö 0,4
31/2022 Pukinmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys 0,4
32/2022 Sundqvist, Ulf 0,1
33/2022 Kauklahden Eläkkeensaajat 0,8
34/2022 Saksalan Työväenyhdistys 0,3
35/2022 Roihuvuoren eläkkeensaajat 0,3
36/2022 Kansa-yhtymä 0,08
37/2022 Turun Työväenyhdistys 0,25
38/2022 Itäkeskuksen Sosialidemokraatit 0,1
39/2022 Tirvan Työväenyhdistys 0,05
40/2022 Seinäjoen elintarviketyöläiset 2
41/2022 Metallityöväen Hämeen piirijärjestö 0,5
42/2022 Rautatievirkamiesliitto RVL 0,08
43/2022 Karhulan retkeilijät 0,8
44/2022 Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys 10,5
45/2022 Purolan Työväenyhdistys 10
46/2022 Työläjärvi, Pirkko 6
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47/2022 Turun Työväenyhdistys 1
48/2022 Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto 49:n Turun telakan 

työhuonekunta 7,5
49/2022 Amerikansuomalaisten työläisten musiikki (kokoelma) 0,35
50/2022 Voikosken Kemiantyöntekijät ry - Teollisuusliitto 546 4
51/2022 Helsingin Työväen Naiskuoro Elegia 0,5
52/2022 Myyrmäen Eläkkeensaajat 1
53/2022 Työväenliikkeen kirjaston ystävät 0,3
54/2022 Kirjoittavat eläkkeensaajat 0,02
55/2022 Salon Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys 18
56/2022 Vantaan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö 2
57/2022 Antikainen, Väinö 0,2
58/2022 Taideyliopiston ammattiosasto JHL 385 0,6
59/2022 Kalela, Jorma 0,4
60/2022 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT 0,02
61/2022 Vastilan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys 0,08
62/2022 Turun seudun Seta 0,5
63/2022 Soraya, Nisa 0
64/2022 Pirkanmaan erityisalojen yhdistys JHL 820 1
65/2022 Vieremän kunnantyöntekijät JHL 696 0,3
66/2022 Sateenkaariaineistot talteen -hanke 0,01
67/2022 Tuusulan Työläiskotimuseon kannatusyhdistys 1
68/2022 Mäntynen, Irma 1,5
69/2022 PAU Lahden automiehet 2
71/2022 Turun seudun Psyke
 Turun seudun Seta 0,15
73/2022 Tampereen ammattikorkeakoulun JHL ry 0,08
74/2022 Sorsa, Kalevi 0,5
76/2022 Sosialistisen politiikan seura 0,01
77/2022 Martinniemen eläkkeensaajat ry 1,2
78/2022 Joensuun Työväenyhdistys 11
79/2022 Kontiolahden Työväenyhdistys
 Kontiolahden Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö 0,18
80/2022 Turun teknisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL 553 0,005
81/2022 Maunulan Seudun Sosialidemokraatit 0,02
82/2022 Jämsän Työväenyhdistys 16
83/2022 Visuveden Työväenyhdistys Kehitys 12
84/2022 Killinkosken Työväenyhdistys 2
85/2022 Mäkelä, Viktor 0,02
86/2022 Ebeneser-säätiö 35
87/2022 Kerkonkosken Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys 0
88/2022 Työväen Sivistysliitto TSL 0,75
89/2022 Reuna, Risto 0,12
90/2022 Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n Helsingin piiri 0,5
91/2022 Jämsän Työväenyhdistys 0,4
92/2022 Teollisuusliitto 17,5
93/2022 Rossi, Ilpo 0,8
94/2022 Seinäjoen Työväenyhdistys 0,04
95/2022 Riihimäen viestintäalan työntekijäin ammattiosasto 352 1
96/2022 Lomakoti Mäntyrinne 0,8
97/2022 Vaasan Seta 0,5
98/2022 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Lapin aluetoimisto 0,5
99/2022 Torron Työväenyhdistys 1
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100/2022 Hyvinkään eläkkeensaajat Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 
Uudenmaan piiri 1

101/2022 Sateenkaariaineistot talteen -hanke 0
102/2022 Ylä-Savon Sote JHL 698 2
103/2022 Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL 133 0,5
104/2022 Sateenkaariaineistot talteen -hanke 0,1
105/2022 Padasjoen JHL 526 0,3
106/2022 STS-Kilta 0,06
107/2022 Kolpeneen henkilökunta JHL 651 0,38
108/2022 Media- ja ohjelmatyöntekijät MOT 11,5
109/2022 Työväen Sivistysliitto TSL 0,2
110/2022 Sosialidemokraattiset Nuoret 0,8
111/2022 Sateenkaariaineistot talteen -hanke 0,4
112/2022 Pelkosenniemen JHL 549 0,25
113/2022 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Itä-Suomen aluetoimisto 3
114/2022 STS-Kilta 0,01
115/2022 Aho, Erkki 3
116/2022 Rovaniemen opetusalan yhdistys JHL 0,12
117/2022 Kansa-yhtymä 4
118/2022 Parmanne, Paula 0,3
119/2022 Rautatieläisten liiton osasto 45 Joensuun työhuonekunta 0,05
120/2022 Ensi- ja turvakotien liitto 45

YHTEENSÄ 314,2
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