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Palveluksessanne
Kansallisarkiston organisaatiomuutos syyskuun alusta selkiytti väylää arjen tekoihin historian popularisoinnissa. Sidosryhmäpalvelut organisoitiin osin uudelleen ja tie yhteisnäyttelyiden, tapahtumien ja tutustumiskierrosten toteutukseen
Kansallisarkiston toimipaikoissa selkiytyy entisestään vuoden 2019 alusta. Uudet toimintatavat helpottavat myös henkilökunnan orientoitumista työtehtävästä toiseen ja antavat
tilaisuuden asiakkaiden luovaan kohtaamiseen aineistovalintojen valtavassa maailmassa.

Trolliteollisuuden aikakaudella näkyvyys on muistiorganisaatioille ja erityisesti arkistoille entistäkin tärkeämpää, suorastaan elintärkeää. Medialukutaitomme kehittyy kuin itsestään, kun tuntee tietomassan tai edes sen osan, josta
totuudet poimitaan tai kerrotaan poimitun. Jo nähty ja koettu yleisten kirjastojen uudistuminen on vakuuttanut asiakkaat siitä, että kirjastossa voi tehdä muutakin kuin lukea ja
lainata ja hiipiä hiljaa. Lukuisat historian ja taiteen museot
tarjoavat kävijälle jatkuvasti ja joka päivä aidon aisti- ja muistikokemuksen siitä, että arkielämämme on monin tavoin sidoksissa menneiden aikojen keksintöihin ja mielikuviin. Näin
myös arkistolla on nyt tarjolla huima tilaisuus avata tie historian säilyneiden jälkien moniääniselle keskustelulle hiljaisuuden sijasta. Lähteet tosiaan vastaavat, kun niiltä kysytään!
Arkistojen säilyttämä tieto on uusiokäytettävissä lukuisin eri
keinoin arjen sivistykseen, opetukseen ja tutkimukseen. Sen
todistaa tänäkin vuonna laaja joukko tietokirjoja, opinnäytteitä ja tutkimusjulkaisuja, joiden lähteenä kirjoittajat käyttivät
Kansallisarkistossa säilytettäviä historiallisia asiakirjoja joko
alkuperäisinä tai digitaalisina.
Historian tuotteistaminen on sekä mielenkiintoista että opettavaa. Suomen vuosi 2019 on täynnä erilaisia historiallisia
merkkitapahtumia ja juhlapäiviä, joissa Kansallisarkisto voi
jälleen kerran olla mukana aineistoillaan muistuttamassa siitä, mistä olemme tulleet ja kirkastamassa sitä, minne olemmekaan matkalla. Tapaamisiin uudessa näyttelyssämme, tapahtumissa ja esittelykierroksilla!
TEKSTI: ANNE WILENIUS, kehittämispäällikkö, Kansallisarkisto
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HEIKKI RAJALA/EDUSKUNTA

Lyhyet
Vuoden arkistoteko 2018
kansanedustajien haastatteluille
Vuoden 2018 arkistoteoksi on valittu Eduskunnan veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto -projekti. Valinnan teki
Arkistojen päivän toimikunta, johon kuuluu eri arkistojen ja
arkistoalan yhteisöjen edustajia. Ehdotuksia toimikunta sai
kaikkiaan toistakymmentä.
Eduskunnan kirjaston yhteydessä toimiva Eduskunnan veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto -projekti on vuodesta 1988 alkaen kerännyt muistitietoa haastattelujen avulla. Eduskunnassa yleensä vähintään kaksi kautta toimineita
tai merkittävän uran tehneitä kansanedustajia on haastateltu
tarkoituksella, että kyseistä aineistoa olisi mahdollista hyödyntää tutkimuksen lähdeaineistona. Vuoden 2018 alkuun
mennessä haastatteluja oli kertynyt yli 400 äänitallennetta
ja niistä oli purettu yli 62 000 tekstisivua.
Kansanedustajien haastatteluissa on pyritty poliittiseen tasapuolisuuteen ja edustavuuteen, ja kertynyt aineisto on
kansainvälisestikin ainutlaatuinen. Vuosina 1945–2011 edus-

Vuoden arkistoteko -palkinnon vastaanottivat Eduskunnan
kirjastonjohtaja Antti Virrankoski, tutkija Joni Krekola ja
arkistopäällikkö Jari Suutari.
kuntaan valituista kansanedustajista oli vuonna 2016 saatu
haastatelluksi yli neljäsosa.
Kertynyt arvokas tutkimusaineisto on luvanalaista, mutta luvan myöntämisprosessin ja aineistojen käytön vaivattomuuteen on kiinnitetty huomiota.
Vuoden arkistoteko julkistettiin Arkistoyhdistyksen syysseminaarissa Tieteiden talolla. Samassa tilaisuudessa jaettiin kunniamaininta Kansallisarkiston sekä Helsingin ja Turun
kaupunginarkistojen FamilySearch International -yhteisön
kanssa tekemälle mittavalle arkistoaineistojen digitointihankkeelle.

Presidentti Sauli Niinistöltä
merkittävä aineistolahjoitus
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö lahjoitti Kansallisarkistoon
syyskuussa kokoelman Mannerheim-suvun alkuperäisiä asiakirjoja. Kansallisesti merkittävä kokoelma sisältää noin 170
marsalkka Gustaf Mannerheimiin sekä perheen muihin jäseniin liittyvää asiakirjaa ja valokuvaa. Presidentti Niinistö sai
asiakirjat 70-vuotislahjaksi Venäjän presidentti Vladimir Putinilta vieraillessaan tämän luona Sotshissa 22.8.2018.
Kokoelma täydentää merkittävällä tavalla Kansallisarkistossa
ennestään säilytettävää Mannerheim-sukua koskevaa aineistoa. Asiakirjat on jaettu kahteen kansioon ja pakattu isoon
metalliseen salkkuun.
Presidentti Niinistö lahjoitti kokoelman Kansallisarkistoon,
koska hänen mielestään kansallisesti tärkeä aineisto kuuluu Suomen kansalle ja tutkijoiden käytettäväksi. Tasavallan
presidentin toivomuksesta lahjaksi saatu aineisto säilytetään
omana eheänä kokonaisuutenaan.

KANSALLISARKISTO
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Kansallisarkiston keskusarkisto Mikkelissä vihittiin käyttöön
MIKKO KANKAINEN

Kansallisarkiston keskusarkisto Mikkelissä vihittiin käyttöön
perjantaina 7.9.2018. Kutsuvierastilaisuuden avasi Kansallisarkisto pääjohtaja Jussi Nuorteva ja rakennuksen vihki
käyttöön kansanedustaja Lenita Toivakka. Tilaisuudessa puhuivat myös kaupunginjohtaja Timo Halonen Mikkelin kaupungilta, toimialajohtaja Tuomas Pusa Senaatti-Kiinteistöiltä
ja ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
Juhlapuheissa luotiin katsaus keskusarkistorakennuksen
monipolviseen syntyhistoriaan ja merkitykseen laajemmassa tiedon elinkaaren säilyttämisen ja hyödyntämisen kokonaisuudessa maassamme. Pääjohtaja Nuorteva summasi
viimeisen vuosikymmenen muutoksia Kansallisarkiston näkökulmasta:
”Kansallisarkiston ja sen edeltäjien tehtäviin on 1880-luvulta
alkaen kuulunut päätöksenteko siitä, mitä julkishallinnon organisaatioiden tehtävien yhteydessä kertyvistä asiakirjoista
säilytetään pysyvästi ja missä muodossa. Vielä kymmenen
vuotta sitten pääsääntö oli, että aineistot määrättiin pysyvään säilytykseen paperimuodossa. Nykyisin pysyvä säilytysmuoto on sähköinen ja vielä hallinnossa olevat, Kansallisarkistoon siirtämättömät analogisessa muodossa pysyvään
säilytykseen määrätyt asiakirjat digitoidaan valtioneuvoston
kesällä 2017 antaman periaatepäätöksen mukaisesti. Periaatepäätöksen mukaisesti digitoitavia aineistoja on 160 kilometriä.

Keskusarkiston valmistuttuakin painopiste on yhä enemmän
siirtynyt digitaalisten aineistojen hallintaan – sekä syntyään
sähköisten että takautuvasti digitoitujen. Myös tässä suunnitteluprosessissa Mikkeli on ollut vahvana toimijana mukana.”

Kansallisarkiston uutiskirje
viranomaisille ilmestyi

Tiedonhallintalaki romuttaisi
toimivan järjestelmän

Kansallisarkiston uusi uutiskirje kokoaa yhteen viranomaisille suunnatut uutiset ja koulutukset. Ensimmäinen uutiskirje
viranomaisille lähetettiin 19.9.2018. Uusimman uutiskirjeen
löydät osoitteesta: arkisto.fi/viranomaisille. Uutiskirjeen
voi tilata sähköpostiin osoitteessa: uutiskirje.arkisto.fi

Azerbaidžanin kanssa sopimus
Kansallisarkiston ja Azerbaidžanin valtiollisen arkistohallinnon yhteistyösopimus allekirjoitettiin Bakussa lokakuun lopulla. Sopimuksen allekirjoittivat Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva ja tutkimusjohtaja Päivi Happonen sekä
Azerbaidžanin kansallisarkiston johtaja Asgar Rasulov. Sopimus on osa Kansallisarkiston yhteistyötä Venäjän ja entisen Neuvostoliiton maiden kanssa, ja sen tavoitteena on
saada tutkimuskäyttöön eri maiden arkistojen Suomea koskeva aineisto.

Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva käsitteli
puheessaan julkishallinnon asiakirjojen säilytysmuotojen
nopeaa muutosta.

Tiedonhallintalain esityksestä jätettiin valtiovarainministeriölle määräaikaan mennessä yli 200 lausuntoa. Useissa lausunnoissa uutta lakia pidetään sinänsä tarpeellisena, mutta
valmisteltua luonnosta ei kovinkaan käyttökelpoisena.
Kansallisarkistosta lakiesitys on kaiken kaikkiaan hyvin keskeneräinen, monimutkainen, vaikeasti ymmärrettävä eikä se
sisällä johdonmukaisia ja perusteltuja uudistuksia, joiden vaikutukset olisi luotettavasti arvioitu. Esitys romuttaisi toimivan järjestelmän ja unohtaa pitkälti analogisen aineiston olemassaolon keskittyen vain sähköiseen toimintaympäristöön.
Kansallisarkisto katsoo, ettei lakiesitystä tule viedä eduskuntakäsittelyyn, koska esityksen valmistelussa on suurelta osin ohitettu alan asiantuntijoiden tietämys ja esitettyjen
muutosten vaikutukset ovat jääneet lähes täysin arvioimatta.
Kansallisarkiston lausunto on nähtävillä osoitteessa: lausuntopalvelu.fi
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Muun muassa autonomian ajan renovoituja tuomiokirjoja digitoidaan lähikuukausien aikana.

KANSALLISARKISTON VIESTINTÄ

Takautuvaan digitointiin
uusia toimintatapoja
Kansallisarkistossa säilytettävän asiakirja-aineiston digitoinnista käytetään termiä takautuva
digitointi erotuksena viranomaisilla vielä olevien uudempien asiakirja-aineistojen massadigitointiprojektista. Takautuvaan digitointiin kehitetään uusia toimintatapoja.
KANSALLISARKISTO ON siirtymässä pääosin virkatyönä
tapahtuvan, takautuvan ja suunnitelmallisen digitoinnin osalta joustavampiin aineistojen valintamenettelyihin. Tavoitteena on saada huomioitua digitoinnissa aiempaa nopeammalla aikataululla varsinkin asiakas- ja tietopyyntöpalvelun sekä
tilanhallinnan tarpeet.
Lisäksi Kansallisarkisto on laajentamassa takautuvan digitoinnin toimintaa kehittämällä uusia toimintatapoja. Käytössä ovat jo maksulliset takautuvan digitoinnin projektit ja
kumppanuusyhteistyön avulla toteutettava digitointi, ja kehitteillä on vapaaehtois- ja itsepalveludigitointi.

Maksulliset projektit
Kansallisarkiston aineistoista kiinnostunut asiakas tai muu
taho voi rahoittaa Kansallisarkistossa jo olevan tietyn aineiston digitoinnin, jolloin työ projektoidaan ja toteutetaan mak-

sullisten projektien toimintatavan mukaisesti. Tällaisia projekteja on ollut useita ja niitä on myös parhaillaan käynnissä.
Laajin on vuosina 2018–2019 toteutettava talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden sotilaiden kantakorttien digitointi, jonka
kustantaa Ancestry. Kantakortit ovat erittäin käytetty lähde
yksittäisten sotilaiden toiminnan selvittämiseen ja tarkempien lähteiden löytämiseen, joista keskeisiä ovat aiemmin
digitoidut sotapäiväkirjat. Yksittäisten sotilaiden tiedot ovat
sukulaisten näkökulmasta kiinnostavia, mutta suosittua on
myös viedä tietoja esimerkiksi sivuille sotasampo.fi ja sotapolku.fi, joihin rakentuu suurempia historiallisia kokonaisuuksia.

Kumppanuusyhteistyö
Kansallisarkiston aineistoista kiinnostunut asiakas tai muu
taho voi antaa henkilöresursseja takautuvan digitoinnin käyt-
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töön. Henkilöresurssi voi kohdistua aineistojen valmistelutyöhön ja/tai digitointiin. Kumppanuusyhteistyö toteutetaan
Kansallisarkiston tiloissa. Tämä yhteistyö sopii hyvin esimerkiksi tutkimusprojekteihin.

sillä niiden käyttö on helppoa ja nopeampaa kuin perinteisillä kirjaskannereilla. Toiminta käynnistyy Helsingissä, mutta tarkoitus on laajentaa sitä myös muihin Kansallisarkiston
toimipaikkoihin.

Vuoden 2018 aikana käynnissä ovat Aalto-yliopiston kanssa
toteutettava tilastoaineistojen digitointi sekä FamilySearchin
kanssa toteutettava henkilöhistoriallinen yhteistyö. FamilySearchin kanssa toteutettava puitesopimukseen pohjautuva yhteistyö on hyvin pitkäjänteistä. Vuonna 2017 digitoitiin
henkikirjat vuosilta 1809–1919 ja vuonna 2018 tuomiokuntien sata vuotta vanhemmat perukirjat. Lokakuussa 2018
käynnistyi Kansallisarkiston toistaiseksi mittavin yksittäinen
kumppanuusyhteistyöhön pohjautuva aineistojen digitointi:
autonomian ajan renovoitujen tuomiokirjojen digitointi, joka
kattaa yhden hyllykilometrin ja noin viiden miljoonan tiedoston verran hyvin kysyttyjä ja kiinnostavia henkilöhistoriallisia aineistoja.

Kansallisarkiston Helsingin tutkijasalissa on kirjaskanneri,
joka on asiakkaiden käytössä veloitusta vastaan. Itsepalveludigitoinnin tuleva periaate on, että asiakas voi käyttää
Kansallisarkiston tutkijasalien skannereita tai kameroita ja
digitoida itseään kiinnostavia julkisia aineistoja arkistoyksiköittäin veloituksetta. Tällöin digitoinnin tuotos voidaan julkaista Digitaaliarkistossa hyödyntämään myös muita asiakkaitamme. Yksittäisten sivujen skannaus, joka ei muodosta
kokonaista arkistoyksikköä, jää edelleen maksulliseksi.

Uusia toimintatapoja tulossa
Vuoden 2018 aikana Kansallisarkisto on valmistellut kahta aivan uutta digitoinnin toimintatapaa, vapaaehtois- ja itsepalveludigitointia. Vapaaehtoisdigitoinnissa Kansallisarkisto tarjoaa vapaaehtoisten käyttöön tilat ja laitteet sekä kouluttaa
laitteiden käyttöön. Vapaaehtoistoiminta sopii erinomaisesti esimerkiksi sukututkimusyhdistysten aktiiveille tai tutkijaryhmille, jotka tarvitsevat tiettyjä, aiemmin digitoimattomia
aineistoja tutkimuksiinsa.
Digitointi toteutetaan Kansallisarkiston vaatimusmääritysten mukaisesti ja julkaistaan käytettäväksi Digitaaliarkiston
kautta. Vapaaehtoistoiminnan kautta saadaan digitoitua laajempaa tutkijakuntaa kiinnostavia monipuolisia aineistokokonaisuuksia.
Vapaaehtoisdigitointia pilotoitiin kevään 2018 aikana. Vapaaehtoisdigitointi on tarkoitus toteuttaa kamerapöytien avulla,

Käytettävyyden parantaminen
Kansallisarkiston tavoitteena on ottaa käyttöön kone- ja käsinkirjoitetun tekstin automaattiset tunnistustekniikat ja saada digitoitujen asiakirjojen tekstisisällöt kokotekstihaun piiriin.
Lähitulevaisuudessa kirjojen analogisia sisällysluetteloita
muistuttavat kuvatiedostoihin linkitetyt hakemistot jäävät
historiaan ja sisältöhaut voidaan kohdentaa suoraan digitoituihin asiakirjoihin. Tämä tavoite voi toimia hyvänä kannustimena myös asiakkaillemme osallistua digitointiin.
Kansallisarkiston laadukasta digitointitoimintaa siis kehitetään ja laajennetaan ennakkoluulottomasti yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on saada keskeisimmät ja käytetyimmät historialliset asiakirjakokonaisuudet
digitoitua ja julkiseen käyttöön kokotekstihakujen piiriin. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta toteutettavissa. Toteutukseen Kansallisarkisto tarvitsee kumppaneiden apua ja
yhteistyöprojekteja. Yhteistyön tulokset tulevat kaikkien
käyttöön.
TEKSTI: ISTVÁN KECSKEMÉTI, johtaja, Kansallisarkisto

Esimerkki READ-työkalujen tekstintunnistusnäkymästä. Tunnistettavana
aineistona kihlakunnanoikeuksien
renovoitu tuomiokirja, ilmoitusasioiden pöytäkirja.
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Eesti Kultuurfilmin kuvaajat Kehran sulfaatti- ja sellutehtaan rakennustyömaalla vuonna 1937.

Viro digitoi kulttuuriperintöään
Viron tavoitteena on tuoda digitaalisesti saataville kolmannes maan muistiorganisaatioiden kulttuuriperinnöstä vuoteen 2023 mennessä. Digitoinnin kustannukset ovat noin
yhdeksän miljoonaa euroa.
KULTTUURIPERINNÖN DIGITOINNIN toimintaohjelman
2018–2023 valmistelu alkoi Virossa neljä vuotta sitten. Toimintaohjelma valmistui vuoden 2018 helmikuussa ja sen
laatimisessa auttoivat kulttuuriministeriön lisäksi eri muistiorganisaatioiden edustajista koostuvat työryhmät sekä talous- ja viestintäministeriö ynnä opetus- ja tiedeministeriö.
Digitointi on yksi parhaista tavoista taata, että kulttuuriperintö kokonaisuutena säilytetään siihen parhaiten soveltuvin
keinoin ja mahdollisimman monien kiinnostuneiden ulottuvissa. Kulttuurialan kehitysohjelmissa on siksi asetettu tietyt
strategiset tavoitteet perinnön olennaisen osan digitoimiseksi ja sen säilyvyyden takaamiseksi ennakoitavassa tulevaisuudessa. Viron tietoyhteiskunta 2020 -kehitysohjelman tavoitteena on tukea Viron kulttuuriperinnön digitointia sekä
sen digitaalista säilyttämistä ja saatavuutta (ts. avoin data).
Kulttuuriministeriön hallinnonalan kehitysohjelmassa vuosiksi 2018–2021 on tavoitteena, että olennaiseen osaan virolaista kulttuuriperintöä olisi mahdollista tutustua virtuaaliympäristössä, joka sijaitsee sähköisissä arkistoissa, museoissa
ja kirjastoissa. Se on täten kansainvälisesti saatavilla ja perinnön lajista riippuen käännettävissä muille kielille.

Kunnianhimoiset tavoitteet
Kulttuuriperinnön digitoinnin toimintaohjelma tehtiin, jotta
voidaan välttää digitoinnin päällekkäisyydet, ja tavoitetaan
kokonaisuutena toimiva sisältö resursseja säästäen. Tavoitteena on myös kulttuuriperinnön julkinen saatavuus.
Jotta toimintaohjelman tavoitteet saavutetaan, tarvitaan yhteistyötä laitosten kesken ja työvirtojen optimointia. Tähän
päästään toimintaohjelmassa kuvatuin toimin. Sen puitteissa on suunnitelmissa seuraavaa:
1. Saattaa digitaalisesti saataville jopa kolmannes Viron muistiorganisaatioiden kulttuuriperinnöstä.
2. Kehittää digitaalisen kulttuuriperinnön arkistoinnin, pitkäaikaisen säilyttämisen ja varakopioinnin konsolidoitua arkkitehtuuria ja palvelua.
3. Saattaa avoimena datana saataville tiedot 1,2 miljoonasta kulttuuriperintökohteesta. Tavoitteen saavuttamiseksi
uudistetaan kulttuuriperinnön digitointia tukeva ohjausrakenne. Tavoitteen saavuttaminen luo edellytykset lisätä kansalaisten tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja edistää
sen käyttöä yritystoiminnassa. Lisäksi se tehostaa muistiorganisaatioiden palveluja ja nostaa tyytyväisyyttä julkisten palvelujen laatuun.
4. Lisätä tietoa kulttuuriperinnön digitoinnista muisti- ja
kumppanuusorganisaatioissa sekä nuorison keskuudessa.
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5. Kehittää yhteistyössä kumppaneiden kanssa lisää kulttuuriperinnön aktiivisen jälleenkäytön ja käsittelyn mahdollisuuksia eri alueilla.
6. Lisätä kansalaisten tietoisuutta ja tyytyväisyyttä kulttuurialan sähköisiin palveluihin.

Keskittäminen tuo säästöjä
Toimintaohjelma kohdistuu muistiorganisaatioihin tallennettuun kulttuuriperintöön jokseenkin samalta aikakaudelta, niin
että digitointi kattaa kauden 1900–1940 ja riippuen perintölajista myös aikaisemman (esimerkiksi asiakirjat ja taide) ja
myöhemmän (elokuvat ja painotuotteet) kauden. Tavoitteena on järjestää digitoidun kulttuuriperinnön eri lajien keskinäistä yhteiskäyttöä.
Kulttuuriperinnön digitoinnin toimintaohjelman projekteissa
massadigitoinnin säästö verrattuna tilauspohjaiseen digitointiin on ainakin 37 %. Eri perintölajeissa säästetään 19–68 %
verrattuna tilauspohjaiseen digitointiin.
Yksittäisten laitosten digivarastojen sijaan on projektin lopussa siirrytty keskitettyjen talletuspalvelujen käytön ja varakopioinnin malliin (kansalliskirjaston digiarkisto DIGAR,
kansallisarkiston arkisto, Viron yleisradion arkisto, Viron museoiden nettiportti MuIS). Digitoidun sisällön hallintaa tukevat Viron kansalliskirjaston digiarkiston ohjelmisto, kansallisarkiston ja Viron yleisradion nauharobotilla sijaitsevan
arkiston sovellusratkaisu ja MuIS-digiarkiston ohjelmisto.

Data saatavilla avoimesti
Digitaalisten perintökohteiden data on saatavilla avoimesti,
edellytetysti linkkitietojen muodossa ja julkaistu myös valtion avoimen datan portaalissa. Sisältökohteet, joita tekijänoikeuden suoja ei enää koske tai joiden osalta on tehty
lisenssisopimus tekijän kanssa, saatetaan vapaaseen käyttöön eri organisaatioiden portaalien kautta.

Jaan Rietin ottama valokuva vuodelta 1910.

• tieteellinen yhteistyö, esimerkiksi Tallinnan yliopiston
Mediainnovaation ja digikulttuurin huippukeskus MEDIT
ja Tarton yliopiston kulttuurihistorian tutkimus uusilla digitaalisilla metodeilla
• luovan alan palvelut, esimerkiksi Ennen vanhaan -nettipeli, E-Aabits-digiaapinen ja Disainimaja-kauppa
• kausijulkaisujen käyttömahdollisuus artikkelitasolla, esimerkiksi DIGAR ja virolaiset lehdet
• turismia tukevat palvelut, esimerkiksi e-Estonia ja Ajapaik
• mediaprojektit, esimerkiksi Viron elokuvatietokanta
• valtion rekisterien digipalvelut , esimerkiksi Geoportaali

Oikeuksia teosten julkiseen levittämiseen on hankittu tarpeen mukaan, ja luotu mahdollisuus suojeltavien teosten
tieteelliseen ja opetuskäyttöön. Koneluettavuuden lisääminen mahdollistaa kulttuuriperinnön sisällön käsittelyn ja ristiin käytön yhdessä muiden lähteiden kanssa.

Yhteistyö tehostaa digipalveluja
Alan laitosten sekä yhteistyökumppanien kanssa on tehostettu digitoitua sisältöä käyttäviä digipalveluja, esimerkiksi:
• koulun opetusohjelmaa tukevat ratkaisut, esimerkiksi opetusaineistojen käyttöympäristöt e-Koolikott ja TaskuTark
• korkeakoulutusta ja tieteellistä toimintaa tukevat ratkaisut, esimerkiksi muistiarkistojen yhteishakujärjestelmä
E-varamu-portaali ja kansallisarkiston valokuvien tietojärjestelmä FOTIS

EU rahoittaa digitointia
Toimintaohjelman toteutuksen myötä vuoteen 2023 mennessä digitoidaan muistiorganisaatioiden asiakirjaperinnöstä
3 %, esineperinnöstä 32 %, elokuvaperinnöstä 60 %, valokuvaperinnöstä 60 %, taideperinnöstä 55 % ja painotuoteperinnöstä 28 %. Se takaa tarvittavan digitoidun sisällön, jotta muistiorganisaatioiden digipalvelut toimivat tehokkaasti.
Toimintaohjelman kokonaiskustannus on 9,16 miljoonaa euroa 5,5 vuodessa. Siitä Viron valtion osuus on 0,88 miljoonaa euroa ja Euroopan unionin rakennerahaston osuus 8,28
miljoonaa euroa.
TEKSTI: LIISI TAIMRE, Viron kansallisarkisto ja KRISTIIN MEOS,
Viron kulttuuriministeriö
KUVAT: Viron kansallisarkisto
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Viro ja kartat
esillä Turun kirjamessuilla
Messuosastolla oli esillä Kansallisarkiston uusimpia julkaisuja. Osastolla oli myös mahdollista tutustua Kansallisarkiston
verkkopalveluihin ja tietokantoihin.

Kansallisarkisto oli lokakuun alussa mukana perinteiseen tapaan Turun kirjamessuilla,
tällä kertaa Viro- ja kartta-aiheisella osastollaan.
KIRJAUUTUUKSIEN JA teemamaa Viron lisäksi messujen
läpileikkaavina teemoina olivat Itämeri ja kestävä kehitys.
Messujen kokonaiskävijämäärä ylitti odotetun 21 000 kä-

vijää hienosti. Tapahtuma on aina yhtä innostava ja mielenkiintoinen kohtaamispaikka kirjallisuuden ja kirjallisen kulttuurin ystäville.
Kirjamessujen teemamaan Viron mukaisesti Kansallisarkisto esitteli osastollaan palveluja, joilla asiakas voi helposti
löytää alkuperäistä, historiallista asiakirja-aineistoa virolaisten elämästä ja kohtaloista, Suomi–Viro-yhteyksistä ja diplomaattisuhteista.
Esillä olivat myös sähköisen Diplomatarium Fennicum -tietokannan Tallinnassa säilytettävät keskiaikaiset aineistot sekä
Itämerta koskevia näytteitä Kansallisarkiston yhteistyökumppanin John Nurmisen Säätiön laajoista karttakokoelmista.
Säätiön kokoelmista esiteltiin Meritie Viroon -teemalla Suomenlahtea ja Tallinnan sisääntuloa kuvaavia useita alkuperäisiä karttoja, joihin voi tutustua uudelleen täällä: https://
johnnurmisensaatio.pastperfectonline.com/
Kansallisarkiston osasto sijaitsi lähellä Fiore-lavaa, jolla pidettiin monia mielenkiintoisia keskusteluja Viron ja Suomen lähihistoriasta. Sijainti takasi sen, että yleisöä kävi osastolla
tiuhaan koko messujen ajan ja kysymyksiä riitti laidasta laitaan. Erityisesti toivottiin opastusta Kansallisarkiston verkkopalvelujen käyttöön. Kansallisarkiston julkaisuista Pro Finlandia osat I-IV olivat näyttävästi esillä ja saivat erityistä kiitosta.

John Nurmisen säätiön kokoelma-asiantuntija Lauri Kaira
ja Kansallisarkiston tutkimusjohtaja Päivi Happonen Kansallisarkiston messuosastolla.

TEKSTI: ANNE WILENIUS, kehittämispäällikkö, Kansallisarkisto
KUVAT: Kansallisarkiston viestintä
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Dálvadasa šurra, šárra, hurra
VESA TOPPARI/YLE

Melkoinen hurina kävi Karigasniemen kylätalo Sáivussa elokuun lopussa, kun yli
50 henkilöä kokoontui kuulemaan tutkijoita ja paikallisia perinteentaitajia Saamelaisarkiston
järjestämään
tapahtumaan.
”DÁLVADAKSEN SURINAA, sarinaa
ja hurinaa” -nimen saanut tapahtuma
esitteli Tenonlaakson Dálvadaksen kylään keskittynyttä saamelaisen folkloren tutkimusprojektia seminaarin ja
valokuvanäyttelyn avulla. Tilaisuus oli
suunnattu paikallisille ja teemana oli palautus: kuvien, tarinoiden ja tutkimustulosten.
Seminaarin osana järjestettiin myös kenttäretki Dálvadakseen, jossa tutustuttiin vuosina 1965–1975 toteutetun vanhan saamelaisen kertomusperinteen keruun keskeisiin
paikkoihin. Dálvadas ja sen lähikylät Tenonjokilaaksossa tunnetaan erinomaisista kertojistaan.

Aineisto tutuksi paikallisille
Saamelaisen folkloren tutkimusprojekti käynnistyi vuonna
1965 eri puolilla Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaisalueita, mutta vuodesta 1967 lähtien projekti keskittyi Dálvadakseen ja sen lähikyliin. Projektin keräämä laaja haastattelu- ja valokuva-aineisto on kansainvälisesti ainutlaatuinen.
Aineisto on kuitenkin arkistoitu Turun yliopistoon, kauas jälkeläisistä. Harva paikallinen on päässyt kuulemaan sukulaistensa haastatteluja tai katsomaan kuvia.

Hanna Helander ja Ándde-Jon Piera eli Piera Guttorm
Nuvvuksen postitalon portailla.
Tilaisuuden kylätalo Sáivussa avasi nuvvuslainen kertoja
Ándde-Jon Piera kertomalla alueen elinkeinoista. Juha
Pentikäinen muisteli kenttätöitä Dálvadaksessa ja sen lähikylissä. Pasi Enges kertoi väitöskirjaansa pohjautuen yliluonnollisesta tenonsaamelaisessa perinteessä ja Taarna Valtonen paikannimistä ja perinteisestä elämäntavasta.
Mikkel Rasmus Logje toi keskusteluun jälkeläisen näkökulman ja kertoi, kuinka suullinen perinne on siirtynyt heidän suvussaan sukupolvelta toiselle. Eeva-Kristiina Harlin opasti, kuinka arkistoja voi hyödyntää kulttuurin elvyttämisessä ja
Tiina Mahlamäki Turun yliopistosta neuvoi, kuinka Dálvadasprojektin aineistot ovat jälkeläisten hyödynnettävissä.
Seminaarin aikana ihmiset saivat kysellä, löytyikö heidän sukulaistensa haastatteluja tai kuvia aineistosta ja arkistoharjoittelija neuvoi, miten aineiston saa suvun käyttöön.

Kenttäretki keruupaikoille

2000-luvun alussa Utsjoen kylätalo Giisássa oli esillä Dálvadas-aiheinen näyttely. Samoista kuvista koottu näyttely oli
esillä myös elo-syyskuussa Karigasniemen kylätalo Sáivussa. Saamelaisarkisto halusi lisäksi järjestää seminaarin, jotta paikalliset ihmiset pääsisivät tutustumaan tutkimustuloksiin ja saamaan tietoa aineistosta.

Seuraavana päivänä suunnattiin kenttäretkelle Dálvadakseen
ja Nuvvukseen noin 30 hengen porukalla. Mukana retkellä
oli myös Karigasniemen koulun viidesluokkalaiset. Dálvadaksessa ensimmäisissä haastatteluissa mukana ollut Armas
Rasmus kohtasi pitkästä aikaa kenttätöihin osallistuneen
Juha Pentikäisen.

Surinaa kylätalolla

Nuvvuksessa tutustuttiin vanhaan rukoushuoneeseen, postitaloon ja staalon latuihin, jotka olivat jo lähes kasvaneet
umpeen. Staalon ladut ovat Ailigas-tunturin rinteeseen piirtyneet kaksi lumen tai maavyöryn aikaansaamaa uraa, joihin liittyy paljon suullista perinnettä.

Dálvadaslainen Niilo Rasmus kuvasi, kuinka ennen ”koko
kylä hurisi”, kun töiden lomassa joikailtiin. Siitä juontuu myös
tapahtuman nimi: šurra on ääni, joka kuuluu kauempana olevan ihmisjoukon puheesta, šárra on rahinaa, joka kuuluu käsityöläisen hioessa puuta, hurra on hyräilyä, kun käsitöitä tekevä ihminen hyräilee työnteon lomassa.

TEKSTI: HANNA HELANDER, ylitarkastaja, Saamelaisarkisto
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DLM FORUM
KANSALLISGALLERIA / JUKKA ROMU

Tallinnassa järjestetty DLM Forum kokosi digitaalisen
asiakirjahallinnon asiantuntijoita eri puolilta Eurooppaa.

Digitaalinen säilyttäminen
puhutti DLM Foorumissa
Tallinnassa järjestettiin 31.5.-1.6.2018 DLM Forumin vuosikokous ja konferenssi, jonka keskeisiä teemoja olivat tietosuoja-asetuksen implementointi asiakirjahallintoon ja digitaalisen
pitkäaikaissäilytyksen ratkaisut. Tapahtumaan osallistui noin 90 asiantuntijaa 19 eri maasta.

ISÄNTÄMAA VIRON aktiivisuus julkishallinnon digitaalisten
palveluiden kehittämisessä näkyi useissa konferenssin esityksissä. Aiheella on kosketuspintaa myös Suomeen, koska
Virossa kehitetty X Road on yhteinen tekninen alusta Suomessakin käytettävälle palveluväylälle.
Viron julkishallinnon digitaalisten palveluiden kehittämisen
tavoitteena on ohjata kansalaisia proaktiivisesti palveluiden
käyttöön hyödyntämällä heistä kerättyjä tietoja. Toimintatapa rakentuu vahvasti rakenteisen datan hyödyntämiseen digitaalisten palveluiden perustana.

Suomesta oli konferenssissa kolme esitystä. Kansallisarkiston Markus Merenmies esitteli lyhyesti, miten alkujaan digitaalisen aineiston vastaanottamisessa on kehitytty vaatimusten esittämisestä palveluiden tarjoamiseen.
Aineistoa luovuttaville tahoille pyritään tarjoamaan elinkaaren eri vaiheisiin sekä hallinnollisia että teknisiä palveluita, joilla voidaan tukea tietojen saattamista säilytyskuntoon.
XAMK:in Anssi Jääskeläinen ja Liisa Uosukainen pitivät
käytännönläheiset esitykset dokumenttien automaattisen si-
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sällöntunnistuksen kehittämisestä sekä kokemuksista Fedora-tietojärjestelmän version vaihdoksista.

Moreq kirvoitti keskustelua
DLM Forumin suurin hanke on ollut Moreq-määritysten
kehittäminen; niistä tavoiteltiin yhteistä sertifioitavaa mallia eurooppalaisille asianhallintajärjestelmille. Määritysten
asemasta ja tulevaisuudesta käytiin vilkasta keskustelua,
joka laajeni myös suomalaisessa ympäristössä tunnistettuun asiakirjahallinnon paradigman muutokseen.
Määritysten asema on epävarma, ja niiden soveltamista on
yleisesti pidetty vaativana ja vaivalloisena. Lisäksi pidettiin
ongelmana, että viime vuosina Moreqin päivittäminen on
jäänyt kesken. Keskeiseksi ongelmaksi koettiin, että Moreqin juuret ovat 1990-luvun ja 2000-luvun alun asiakirjahallinnon ja tietohallinnon paradigmassa. Tuolloin korostui ajatus
siitä, että asiakirjahallinnosta käsiin voitaisiin määritellä, millaisia tietojärjestelmiä eri toimintaprosesseissa käytetään.
Digitalisaatio on ulottunut entistä laajemmin eri toimintasektoreille, eikä kehitystä ole voitu johtaa yksinomaan asiakirjahallinnon määrittelemillä ehdoilla.
Tällä hetkellä ei ole tiedossa, minkä verran Moreqia on käytetty eri hankkeissa, joten sen nykytilasta todettiin olevan
tarpeen tehdä laajempi analyysi. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä johtopäätökset Moreqin tulevaisuudesta.

E-ARK-työ jatkuu
Euroopan komission vuosina 2014–2017 rahoittaman E-ARKprojektin tuottamien pitkäaikaissäilytyksen määritysten ja digitaalisen säilyttämisen työkalujen kehittäminen jatkuu. EARK-työn tuloksena on tuotettu joukko valmiita määrityksiä,
jotka ovat saaneet EU:ssa digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä tukevan määrityksen aseman.
Vuonna 2018 käynnistyneen yksivuotisen E-ARK4ALL-jatkoprojektin tehtävänä on viimeistellä oheispalvelut, kuten koulutus, dokumentaatio sekä tukipalvelut, joilla tuetaan näiden
määritysten hyödyntämistä jäsenvaltioissa. EARK-määritysten ylläpitoa koordinoidaan DLM Forumin kautta, mutta käytännön kehittämisestä on vastuussa DILCIS-ryhmä (Digital
Information LifeCycle).

DLM FORUM ON VERKOSTO, joka kokoaa yhteen eurooppalaisia julkisen ja yksityisen sektorin asiakirjahallinnon ja digitaalisen säilyttämisen toimijoita. Mukana
on myös ICT-toimittajia. Suomesta DLM Forumin jäseniä ovat Kansallisarkisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK.
Forumin perustamisessa Euroopan komissiolla oli vahva
rooli, ja sen ensimmäinen konferenssi pidettiin vuonna
1996. Verkosto tarjoaa mahdollisuuden säännölliseen
ajatusten ja kokemusten vaihtoon asiakirjahallinnon ja
digitaalisen säilyttämisen kysymyksistä. Brexitin myötä DLM Forumin organisaatio muutti tänä vuonna Lontoosta Tallinnaan.
DLM Forumin tunnetuin ja pitkäaikaisin hanke on ollut Moreq-määritykset, joita on kehitetty 1990-luvulta
alkaen. Moreqin ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2001. Kunnallisarkistoyhdistys ja Liikearkistoyhdistys julkaisivat vuonna 2014 suomenkielisen edition Moreq2010-määrityksistä.
Viime aikoina DLM Forum on profiloitunut erityisesti
digitaalisen pitkäaikaissäilytyksen kysymyksiin ja yhteistyöhön. Forumista on tullut aktiivinen toimija Euroopan komission vuosina 2014–2017 rahoittamassa
E-ARK-projektissa ja sen jatkossa. Projektin tuloksena
on luotu METS-määrityksiä sekä työkaluja aineistojen
vastaanottoon ja tietokanta-aineiston säilyttämiseen ja
käyttöön saattamiseen.
DLM Forumin seuraava laajempi kokoontuminen järjestetään toukokuussa 2019 Bernissä, ja syksyn 2019
konferenssi järjestetään Helsingissä 14.–15.11. Helsingin DLM Forumista on luvassa lisätietoa myöhemmin.

Lohkoketjut kiinnostavat
Britannian kansallisarkiston digitaalisten palveluiden johtaja
John Sheridan puhui lohkoketjujen hyödyntämisestä asiakirjahallinnossa. Sheridan esitteli brittiläistä hanketta, jossa
on tutkittu Ethereum-alustalla uusia lohkoketjuteknologioita asiakirjahallinnossa.
Lohkoketjuteknologioista on ollut viime vuosina paljon puhetta eri foorumeilla, mutta käytännön sovelluksia asiakirjahallinnon kontekstissa vielä hyvin vähän. Sheridan painotti,
että kysymys tiedon luotettavuuden, eheyden ja todistus-

voimaisuuden vaatimuksesta on asiakirjahallinnon klassista
ydinaluetta. Siksi on luontevaa tutkia lohkoketjuteknologioiden ja kryptografian hyödyntämistä tavoitteen edistämiseksi.
DLM Forumin aineistot ovat saatavilla verkossa osoitteessa
http://www.dlmforum.eu/
TEKSTI: VESA-MATTI OVASKA, ylitarkastaja ja MARKUS
MERENMIES, kehittämispäällikkö, Kansallisarkisto
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Suomen ritarikunnat
100 vuotta -näyttely
Kansallisarkiston uusi näyttely esittelee kattavasti Suomen kolmen ritarikunnan historiaa ja
nykyisyyttä. Esillä ovat muun muassa presidentti Mauno Koiviston kunniamerkit. Näyttely on
auki 4.12.2018–20.12.2019.

VAPAUDENRISTIN RITARIKUNTA vietti 100-vuotisjuhlaansa maaliskuussa 2018 ja Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta täyttää sata vuotta 28.1.2019. Suomen kolmas ritarikunta, Suomen Leijonan ritarikunta, täytti 75 vuotta
syyskuussa 2017.
Ruotsin ja Venäjän vallan aikana suomalaisia palkittiin ruotsalaisten ja venäläisten ritarikuntien kunniamerkeillä. Omien kunniamerkkien tarve ilmeni alkuvuodesta 1918, jolloin
hallituksen joukkojen ylipäällikkö, kenraali Gustaf Mannerheim teki aloitteen Vapaudenristien ja Vapaudenmitalien perustamisesta. Mannerheimin rooli Suomen palkitsemisjärjestelmän muotoutumisessa oli ratkaiseva.

Kolmen ritarikunnan synty
Näyttelyssä kuvataan monipuolisen aineiston avulla, miten
Suomen ritarikuntalaitos muotoutui vuosina 1918–1919 ja
miten valtionhoitaja Mannerheimin vuonna 1919 perustama
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta vakiinnutti asemansa
rauhan vuosikymmeninä.
Vapaudenristit ja Vapaudenmitalit otettiin uudelleen käyttöön
talvisodan sytyttyä vuonna 1939. Pysyvä Vapaudenristin ritarikunta muodostettiin joulukuussa 1940, jolloin Mannerheimista tuli ritarikunnan elinikäinen suurmestari. Ritarikunnan
ensimmäiseksi kansleriksi Mannerheim kutsui vuonna 1941
kenraali Rudolf Waldenin, jolle kuuluneita kunniamerkkejä

on esillä näyttelyssä. Vuonna 1940 perustettu Vapaudenristin Mannerheim-risti nousi sotavuosina poikkeuksellisen arvostettuun asemaan.
Vapaudenristeistä ja Vapaudenmitaleista tuli koko kansaa
yhdistäviä kunniamerkkejä, joilla palkittiin laajasti isänmaan
puolesta niin rintamalla kuin kotirintamalla toimineita sotilaita ja siviilejä. Sotaveteraanisukupolven omaksuma kunniamerkkikulttuuri muovasi näkyvästi suomalaisten suhtautumista kunniamerkkeihin.
Suomen Leijonan ritarikunnan perustaminen vuonna 1942
mahdollisti kunniamerkkien helpomman ja tarkemman sovittamisen palkittavan aseman ja ansioiden mukaan. Uuteen
ritarikuntaan liitettiin vuonna 1943 vain taiteilijoille ja kirjailijoille annettava Pro Finlandia -mitali, josta on muodostunut
yksi Suomen tunnetuimmista kunniamerkeistä.

Palkitseminen muuttuu ajassa
Ritarikuntien kunniamerkeillä palkitseminen laajeni ja monipuolistui Urho Kekkosen presidenttikauden aikana. Suomen
Valkoisen Ruusun mitaleja annettiin entistä enemmän arjen
työssä ansioituneille tavallisille kansalaisille. Jo 1940-luvun
jälkipuolelta alkaen oman erikoisaseman oli saanut kasvattajina ansioituneiden äitien palkitseminen. Vuodesta 1947
alkaen käytännöksi muodostui luovuttaa heille annetut kunniamerkit äitienpäivänä.

JUHANI KANDELL/PUOLUSTUSVOIMAT
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Markkinointijohtaja, reservin kapteeni Yrjö K. K. Talvitien kunniamerkkikiinnike. Talvitie sai 3. luokan Vapaudenristin
miekkoineen ja tammenlehvineen ansioistaan Karjalan kannaksen kesän 1944 taisteluissa. Rauhanajan ansioista hänet
palkittiin Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan I luokan ritarimerkeillä.

Kekkosen kaudella alkoi myös tapa huomioida olympiavoittajat erityisellä solkineen annettavalla Suomen Leijonan ritarikunnan kunniamerkillä. Välillä jo unohduksiin joutuneeseen
käytäntöön palattiin itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 2017. Urheiluansioiden palkitsemista näyttelyssä
kuvastavat muun muassa Ville Ritolan neljä kunniamerkkiä.

dentti kantaa ritarikunnan suurmestarin ominaisuudessa ja
joka annetaan tavallisesti vain ulkomaisille valtionpäämiehille. Näyttelyssä esitellään, miten suurristi ketjuineen valmistetaan yli 400 osasta.

Valtiollinen palkitseminen elää ajassaan. Ritarikunnat ovat
sopeuttaneet sekä palkitsemisperusteita että annettavien
kunniamerkkien valikoimaa vastaamaan aikansa yhteiskunnan tarpeita. Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkkejä annetaan nykyisin vain rajoitetusti, mutta sen erityisillä
kunniamerkeillä voidaan palkita ansioita korkean riskitason
kriisinhallintatehtävissä.

Näyttelyn yhteydessä esillä ovat myös presidentti Mauno
Koiviston kunniamerkit. Ensimmäisen kunniamerkkinsä, 2.
luokan Vapaudenmitalin, Koivisto sai vuonna 1944 komppanianpäällikkönsä Lauri Törnin esityksestä. Perusteluissa
todettiin, että Koivisto oli toiminut ”rohkeasti ja hyvällä tuloksella” pikakivääriampujana ”saaden runsaasti tappioita
aikaan vihollisen rivistöissä”.

Käyttö ja valmistus

Suurimman osan kunniamerkeistään Koivisto sai tasavallan
presidenttinä valtiovierailujen yhteydessä tapahtuvaan diplomaattiseen kunniamerkkivaihtoon liittyen. Koiviston lukuisten ulkomaisten kunniamerkkien joukossa on myös Neuvostoliiton Leninin kunniamerkki numero 400 391, jonka hän sai
60-vuotispäivänään vuonna 1983. Monet Koiviston saamista
ulkomaisista kunniamerkeistä palautetaan näyttelyn päätyttyä ritarikuntien sääntöjen mukaisesti antajamaihinsa. Tanskan Elefanttiritarikunnan upea ritarikuntamerkki lukeutuu näihin palautettaviin kunniamerkkeihin.

Kunniamerkkien käyttöä eri tilaisuuksissa näyttely esittelee
havainnollisin pukukokonaisuuksin. Eräs esillä olevista kunniamerkkikokonaisuuksista on kuulunut maanviljelysneuvos,
reservin majuri Pentti Perttulille, joka ansioitui niin sodan
kuin rauhan toimissa. Hänellä oli viisi Vapaudenristiä ja Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki.
Suomen ritarikuntien kunniamerkkien arvostus perustuu
osaltaan niiden korkeaan kultasepäntaidolliseen ja materiaaliseen laatuun. Suomen korkein kunniamerkki on Suomen
Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen, jota tasavallan presi-

Mauno Koiviston kunniamerkit

TEKSTI: ANTTI MATIKKALA, PhD, näyttelyn kuraattori
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Scanathon esitteli uutta
teknologiaa
KANSALLISARKISTON VIESTINTÄ

Kansallisarkistossa järjestettiin
kesäkuussa Scanathon-tapahtuma yhteistyössä Iso-Britannian ja Sveitsin kansallisarkistojen kanssa. Tapahtumassa
esiteltiin READ-hanketta sekä
siinä kehitettyjä teknologioita.

HELSINKIIN KOKOONTUI 25 osallistujaa
eri muistiorganisaatioista tutustumaan käsinkirjoitetun tekstintunnistuksen mahdollisuuksiin ja Kansallisarkiston aineistoihin.
ScanTent-skannausteltta ja Android-puhelimilla toimiva DocScan-sovellus
nopeuttavat asiakirjojen kuvaamista.
Osallistujat saivat tutustua ScanTent -kuvaustelttoihin ja kuvata aineistoja, jotka oli
valikoitu Kansallisarkistossa säilytettävistä yksityisarkistoisbuksen avulla transkriptiota voi myös rikastaa tageilla, joilta, joita ei niiden pienen koon vuoksi muuten luultavasti dila voi merkitä erimerkiksi nimiä, lyhenteitä ja epäselviä kohtia tekstissä.
gitoitaisi.
READ on EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluva hanke,
jonka tarkoituksena on kehittää virtuaalinen tutkimusympäristö käsinkirjoitetun tekstin tunnistamiseksi sähköisistä
arkistomateriaaleista. Hankkeessa on mukana 14 eurooppalaista tutkimuslaitosta ja yliopistoa sekä useita Memorandum of understanding -yhteistyökumppaneita.
Kansallisarkisto tarjoaa hankkeessa laajan kokoelman digitoitua käsinkirjoitettua aineistoa sekä tutkimusalustan pilotoinnin suurilla käyttäjämäärillä. Hanke on keskittynyt pääasiassa
renovoitujen tuomiokirjojen, henkikirjojen ja sotapäiväkirjojen tunnistukseen. READ alkoi tammikuussa 2016 ja päättyy kesäkuussa 2019.
Scanathonin osallistujille demonstroitiin Transkribuksen automaattista tekstintunnistusta ja oltiin etäyhteydessä muihin
tapahtumaan osallistuviin arkistoihin. Louise Seaward University College Londonista esitteli Iso-Britannian kansallisarkistossa digitoituja, arkiston historiaan liittyviä asiakirjoja, ja
Tobias Hodel State Archives of Zurichistä kertoi Sveitsissä
käytetyistä Zürichin valtuuston pöytäkirjoista. Maria Kallio
Kansallisarkistosta esitteli Helsingissä päivän aikana käytettyjä aineistoja muille Scanathoniin osallistuneille arkistoille.

Transkribus kirkastaa käsialan
Transkribus on READ-hankkeessa kehitetty sähköisten arkistoaineistojen tutkimusalusta, jota voi käyttää aineistojen
transkribointiin ja automaattiseen tunnistukseen. Transkri-

Alustalla luotuja transkriptioita voi käyttää HTR-tekstintunnistuksen (Handwritten Text Recognition) opetusmateriaalin
luomiseen. Automaattisesti tunnistettuun tekstiin voi käyttää myös Transkribuksen avainsanatunnistusta.
Automaattinen käsialantunnistus vähentää vanhojen käsialojen lukemisen opetteluun ja aineistojen lukemiseen käytettävää aikaa. Automaattisesti tunnistettu teksti yhdistettynä
asiasanahakuun on valtava apu isojen aineistomäärien käsittelyssä, esimerkiksi jos haluaa löytää tietyn nimen henkikirjoista
tai nähdä, miten usein tietty ilmaisu esiintyy tuomiokirjoissa.

Teltta ja sovellus kuvausapuna
ScanTent ja Android-puhelimilla toimiva DocScan-sovellus
on tarkoitettu asiakirjojen nopeaan kuvaamiseen, esimerkiksi pienten arkistojen ja yksittäisten tutkijoiden käyttöön.
DocScan tunnistaa kuvasta automaattisesti sivun, ja kuvat
voi ladata suoraan Transkribus-alustalle.
ScanTent on pieni kuvausteltta, jota voi käyttää esimerkiksi pöydän päällä. Siinä on oma valonlähde sekä alusta älypuhelimelle, joten asiakirjat valaistuvat tasaisesti eikä niitä
tarvitse kuvata ”käsivaralla”.Teltta ei päästä valoa läpi, joten
sen käyttö ei häiritse muita esimerkiksi lukusalissa. Telttoja saattaa tulevaisuudessa olla asiakkaiden käytössä myös
Kansallisarkistossa.
TEKSTI: KAISA LUHTA, tutkimusavustaja, Kansallisarkisto
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Ajankohtaista sähköisen
säilyttämisen palvelussa
Kansallisarkiston sähköisen säilyttämisen palvelu otettiin syksyllä käyttöön.

Valtionhallinnon organisaatioiden on jälleen mahdollista
siirtää alkujaan digitaalisia aineistoja Kansallisarkiston säilytykseen. Sähköisen säilyttämisen palvelu otettiin käyttöön
1.9.2018. Aineistojen vastaanottamisen ja säilyttämisen asiakastuki sekä palvelun kehittäminen jatkuvat rinnakkain.
Sähköisen säilyttämisen palvelun tarkoituksena on Kansallisarkiston lakisääteisen tehtävän toteuttaminen, eli varmistaa
kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvan tiedon säilyttäminen, siirtäminen tuleville sukupolville ja käytettävyyden turvaaminen. Palvelulla toteutetaan hallituksen linjausta, jonka
mukaan uudet arkistoitavat aineistot arkistoidaan jatkossa
vain sähköisinä.

Siirtokokemukset kertyvät
Palvelussa on mahdollista vastaanottaa ja säilyttää monimuotoista aineistoa. Palvelussa on saatu runsaasti kokemuksia alkujaan digitaalisen aineistojen siirtojen ja vastaanoton organisoinnista siirtäjien kanssa.

Sopimuksia uudistetaan
EU:n tietosuoja-asetus huomioidaan sähköisen säilyttämisen palvelussa. Tämä on näkynyt siirto- ja säilytyssopimuksien uudistamisessa, mikä on sidottu koko Kansallisarkiston
sopimustenhallinnan kehittämiseen.
Käytännössä asiakkaiden kanssa neuvotellaan uusista sopimuksista sekä käydään läpi tietosuoja-asetusta edeltäneitä
sopimuksia. Sopimuksessa määritetään erityisesti henkilötietojen käsittelijän ja rekisterinpitäjän roolit ja velvoitteiden
toteuttaminen.

Parhaiten tietoa verkosta
Palvelun käyttöönotosta tiedotettiin Kansallisarkiston kotisivuilla, uutiskirjeessä ja Arkistolistalla Facebookissa. Paras
väylä saada tietoa palvelun sisällöstä ja palvelua tukevista
ohjeista on tutustua siihen osoitteessa www.arkisto.fi/
digitaalisetsiirrot.

Aineisto on ollut hyvin monipuolista, esimerkiksi 1970-luvun
rekistereitä ja myöhempien vuosikymmenien diaaritietoja ja
asiankäsittelyjärjestelmien tietoja. Siirtäjän on ollut mahdollista hyödyntää oman organisaationsa migraatioissa käytössä ollutta rakennetta. Soveltuvat siirtomenettelyt etsitään yhteistyössä Kansallisarkiston ja siirtävän viranomaisen kanssa.

Sivuista otetaan mielellään vastaan palautetta ja ehdotuksia
sen suhteen, mistä tarvitaan lisää tietoa. Palvelun käytön
myötä sivuille lisätään kysymykset ja vastaukset -osio, jossa on palvelusta usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.

Hyvä valmius nopeuttaa siirtoa

TEKSTI: KATJA SUOMILAMMI, ylitarkastaja, Kansallisarkisto

Palvelu on julkaistu myös Suomi.fi-sivustolla.

Siirtäjän valmiuksilla ja siirron organisoinnilla on mahdollisuus vaikuttaa palveluprosessin nopeuteen.
Siirtoprosessin käynnistyessä siirtäjällä tulisi olla mahdollisimman selkeästi kuvattuna siirrettävä aineisto eli mistä järjestelmästä siirretään tietoja, millaista tietorakennetta tiedot
noudattavat ja mihin Kansallisarkiston seulontapäätökseen
tietojen pysyvä säilytys perustuu.
Kun siirrettävä aineisto on selkeästi määritelty, päästään
helposti etenemään aineistoa koskeviin konkreettisiin siirtomäärittelyihin. Siirtäjää kannustetaan nimeämään yhteyshenkilö, joka koordinoi siirtoja sisäisesti ja on yhteydessä
Kansallisarkiston palveluvastaavaan. Yhteyshenkilön kanssa sovitut asiat kootaan siirtosuunnitelmaan.

Kansallisarkiston alkujaan digitaalisen aineiston vastaanoton ja säilyttämisen palvelu on sähköisen arkistoinnin luotettava ratkaisu julkishallinnon organisaatioiden pysyvästi säilytettävälle asiakirjatiedolle.
Palvelu mahdollistaa sen, että kulttuuriperinnöllisesti arvokas tieto on hallitussa tietovarannossa,
eivätkä julkishallinnon organisaatiot ole riippuvaisia
eri tietojärjestelmätoimittajien ratkaisuista.
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ICARUS kokosi
arkistoammattilaisia
Helsinkiin
Kesällä järjestetty ICARUS-tapaaminen toi Helsinkiin noin 80 arkistoalan asiantuntijaa Suomesta ja muualta Euroopasta. Tapaamisen teemaksi oli valittu ”Bringing Cultural Heritage
Out from the Archives”.

KANSAINVÄLISEN ARKISTOTUTKIMUKSEN keskuksen
ICARUKSEN (www.icar-us.eu) tämän vuoden ensimmäinen tapaaminen järjestettiin Kansallisarkistossa 4.-6. kesäkuuta. Tapaamiseen osallistui noin 60 arkistoammattilaista
eri puolilta Eurooppaa, minkä lisäksi mukana oli parikymmentä kotimaista edustajaa arkistoista ja niitä lähellä olevista organisaatioista.
ICARUS-verkoston tehtävänä on auttaa arkistoja digitalisoituvassa maailmassa. Tapaaminen oli syksyllä kymmenvuotista taivaltaan juhlivan verkoston 21. ja niistä tähän mennessä pohjoisin.
Kolmen päivän aikana pidettiin useita verkoston kokouksia,
tutustuttiin Kansallisarkiston tiloihin ja toimintoihin, kuultiin
arkistoalan yritysten esittelyitä sekä pidettiin kahdelle päivälle jaettu seminaari.

ICARUS kasvaa ja organisoituu
Projektit ovat keskeinen osa ICARUKSEN toimintaa. Alun
perin verkosto syntyi keskiaikaisten asiakirjojen Monasterium-portaalin (www.monasterium.net) kehittämisen
pohjalta. Tällä hetkellä työn alla on marraskuussa päättyvä
Community as Opportunity (CO:OP) -projekti, joka kehittää
yksityisten toimijoiden hallussa olevien arkistoaineistojen digitointia ja esittämistä verkossa, arkistopedagogiaa ja digitoidun aineiston saatavuutta ja käytettävyyttä.
Helsingissä sovittiin, että seuraavaksi tavoitteeksi otetaan
jättimäinen Time Machine FET Flagship -projekti (www.timemachineproject.eu). Se johtaisi käynnistyessään kulttuuriperinnön aivan uudenlaiseen esittämiseen ja ymmärtämiseen huikean miljardin euron rahoituksen turvin.
Tapaamisen aikana hyväksyttiin kuusi uutta organisaatiota verkoston jäseniksi, joten nyt siihen kuuluu jo noin 190
eurooppalaista arkistoa ja yliopistoa. Jäsenyyttä voi hakea
ICARUKSEN kotisivujen kautta. Yleiskokouksen hyväksynnän jälkeen sadan euron vuosimaksu oikeuttaa osallistu-

maan tapaamisiin sekä olemaan osallisena verkoston keskuudessaan jakamasta tiedosta ja osaamisesta. Tervetuloa
siis mukaan!

Suomalaisten kuulumiset esillä
Tapaamisten pysyvinä aiheina ovat paitsi verkoston ajankohtaiset asiat myös järjestävän maan hallinnon ja arkistokentän tuoreimmat kuulumiset. Tapana on ollut liittää mukaan
myös esitys, joka kuvaa järjestävän maan keskeisiä arvoja
ja tavoitteita. Toissa vuonna Visbyssä kuultiin ruotsalaisista
ja suomalaisista (Forsskål, Chydenius) sananvapauspioneereista ja viime keväänä Tartossa Viron pitkälle kehittyneistä
e-palveluista. Helsingissä esillä oli ensimmäisenä tapaamispäivänä toisaalta Suomessa paljon puhuttanut digiloikka ja
toisaalta hallinnon avoimuus sekä palvelut hallinnolle. Niis-
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Palkittu CO:OP-hanke edistää
arkistoaineistojen saatavuutta
Vuonna 2014 alkanut ja vuonna 2018 valtiohallinnon Suunnannäyttäjät-kilpailussa esimerkillisenä digitekona palkittu
Community as Opportunity (CO:OP) -hanke päättyy marraskuun lopussa. Hankkeen tavoitteena on ollut yksityisten hallussa olevien arkistoaineistojen digitointi ja saataville asettaminen, pedagogisen osaamisen kehittäminen arkistoissa
ja digitointiin liittyvä kehittäminen. Projektiin on osallistunut
17 arkistoa ja yliopistoa 11 Euroopan maasta. Suomesta mukana on Kansallisarkisto.
Projektin aikana on toteutettu joukko digitointipäiviä, joissa yleisöllä on ollut mahdollisuus saada kotiensa vanhoja
asiakirjoja digitaaliseen muotoon ja verkkoon. Suomeen on
tähän mennessä avattu kahdeksan topoteekkia eli verkossa toimivaa kotiseutuarkistoa, joihin on ladattu jo yli 5 000
paikallista kuvaa ja asiakirjasivua sekä muutamia ääni- ja vi-

tä puhumassa olivat Kimmo Mäkinen valtiovarainministeriöstä, Marko Loisa oikeusministeriöstä sekä Eila Ratasvuori Helsingin kaupungilta.
Toisena tapaamispäivänä keskityttiin Suomessa kehitettyihin,
kansalaisille suunnattuihin digitaalisiin palveluihin. Esitykset
käsittelivät muun muassa pian käyttöön otettavaa arkistojen uutta AHAA-hakemistopalvelua, suomalaista lähestymistapaa käsinkirjoitetun tekstin koneellisessa tunnistamisessa, uusia keinoja
saada asiakkaat käyttämään aktiivisesti
arkistojen palveluita, linkitettyä avointa
dataa toisen maailmansodan tutkimisessa sekä keskiaikatutkijoille tarjottavia uusia sähköisiä palveluita.
Useimmat esityksistä ovat katsottavissa Kansallisarkiston Youtube-kanavalla
osoitteessa www.arkisto.fi/youtube.
Twitterissä tapahtuman aihetunnisteena oli #ICARUS21.

Aineistot avoimiksi
ja saataville
ICARUS-tapaamisen kuluessa keskusteltiin myös kotimaisten yhteis-

21. ICARUS-tapaaminen kokosi Euroopan arkistoammattilaisia Kansallisarkiston vanhaan tutkijasaliin.

deotiedostoja. Samalla on luotu prosessi, jolla kotien arkistoaarteet voidaan jatkossakin digitoida, julkaista, lisensoida
ja säilyttää sähköisesti.
Kansallisarkistossa on myös järjestetty vierailukäyntejä
6-18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Käyntien sisällöt ovat vaihdelleet lyhyistä tutustumiskäynneistä pidempikestoisiin vierailuihin ryhmäesittelyjen ja työpajojen merkeissä.
Osana projektia Kansallisarkistossa laadittiin selvitys tiedostoformaateista, jotka soveltuvat käytettäviksi kun digitaaliseen objektiin liitetään perinteistä (henkilökunnan tuottamaa), sosiaalista ja koneellisesti tuotettua metadataa.
Englanninkielinen selvitys on ladattavissa osoitteesta:
www.arkisto.fi/formaattiselvitys

työkumppaneiden kanssa. Esille nousi ajatus mahdollisuudesta parantaa Kansallisarkiston sotatietokantojen avatun
datan käytettävyyttä. Dataa ehdotettiin siirrettäväksi Wikidocumentaries-palveluun, josta kansalaiset, tutkijat ja palveluiden kehittäjät saisivat ne nykyistä helpommin käyttöönsä.
Wikidocumentaries-palvelussa dataa voidaan myös kehittää
esimerkiksi liittämällä siinä esiintyviä käsitteitä ontologioihin
ja antamalla henkilöille yksilöivät pysyvät tunnisteet. Käyttäjille tulee muutenkin mahdollisuus rikastaa ja parantaa dataa
esimerkiksi korjaamalla virheitä. Tietokannoissa tällä hetkellä oleva data jäisi Kansallisarkiston säilytykseen ja hallintaan,
kuten se nytkin on. Muutos vastaisi hallinnon tietojen avoimuuden henkeä vielä paremmin kuin nykyisin sovellettu datan avaamisen käytäntö. Kansallisarkistolta tämä edellyttäisi
datan lisenssin muuttamista CC BY:sta CC0:ksi. Muutoksen
mahdollisuutta päätettiin harkita.
Toinen suunnitteluun otettu ehdotus koskee Suomen keskiaikaisten asiakirjojen portaalin Diplomatarium Fennicumin (DF) ja alussa mainitun Monasteriumin lähentämistä.
Toiveena on, että DF:n sisällöt olisivat jatkossa saatavilla Monasteriumin kautta. Koska hanke palvelisi Kansallisarkistolle asetettua aineiston saatavuuden ja käytettävyyden sekä datan avoimuuden tehtävää, päätettiin sitäkin
lähteä valmistelemaan yhdessä Monasteriumin ylläpitäjien kanssa.
TEKSTI: TOMI AHORANTA, kehittämispäällikkö ja MARKKU
MÄENPÄÄ, erityisasiantuntija, Kansallisarkisto
KUVA: Kansallisarkiston viestintä
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Arkistouralla
Aktin Arkistouralla-palstalla arkistoalan ammattilaiset kertovat
työstään ja urastaan. Tässä numerossa
kysymyksiin vastaa Teatterimuseon arkistonhoitaja Eeva Mustonen, joka on
viihtynyt tässä roolissa jo muutaman
vuoden.

HEIKKI SUOMI/TEATTERIMUSEO

Kulissien takana
MITEN PÄÄDYIT TÖIHIN TEATTERIMUSEOON?
Opiskelin Helsingin yliopistossa pääaineinani teatteritiede
ja englantilainen filologia. Valmistumisen jälkeen tein jatko-opintoja ja työskentelin yliopistolla teatteritieteen oppiaineessa. Vuodesta 2010 tein määräaikaisuuksia Kansallisarkistossa, ja vuonna 2012 aloitin Teatterimuseossa
arkistonhoitajana. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto ja museologian perusopinnot olivat tärkeitä, kun siirryin arkiston käyttäjästä kulissien taakse.

sa, että olisi koulutukseltaan myös juristi, media-assistentti ja konservaattori. Aineistojen saatavuuden edistäminen
ja avoimen datan tarjoaminen ovat tavoitteena samaan aikaan, kun yritetään koko ajan monitahoisemmin huomioida
yksityisyyden suoja ja tekijänoikeudet. Alan digitalisoituminen vain kiivastuu. Vanhentuneiden tietokantojen tilalle on
hankittava uusia järjestelmiä. Mikrobivaurioituneet aineistot
hämmentävät.

Tänä vuonna draamaa on luonut eniten arkiston, esinekokoelmien ja toimiston muutto Ruoholahdesta Vallilaan.
Omanlaista draamaa on siinäkin, että työtehtävät vaihtelevat ruohonjuuritason asioista arkiston kehittämiseen. Arkeen kuuluu aineistojen vastaanottoa, arkistoprojektien ohjaamista, suunnittelutyötä ja kokoustamista, näyttelyiden
taustyöhön osallistumista ja monenlaista muuta. Näyttelyiden avajaiset ovat juhlahetkiä.

Mutta onneksi sekä arkisto- että museokentällä tehdään paljon valtakunnallista yhteistyötä. Se on todella tärkeää. Olisi hienoa, jos myös näiden kenttien välistä yhteistyötä olisi enemmän. Museossa toimivana arkistonhoitajana pidän
välttämättömänä ja mielenkiintoisena tehtävänä ylläpitää Teatterimuseon arkiston yhteyksiä kumpaankin suuntaan. Yksi
Teatterimuseolle hyvin ajankohtainen aihe on vastuunjako,
joka museokentällä tunnetaan valtakunnallisena tallennustyönjakona ja arkistosektorilla kansallisena yksityisarkistojen hankintapolitiikkana.

MIKÄ TYÖSSÄSI ON PARASTA?

VIEHÄTTÄÄKÖ TEATTERI MYÖS VAPAA-AJALLA?

Esittävien taiteiden aineistot ja tiivis tiimityö työkavereiden
kanssa. On myös mielenkiintoista tehdä yhteistyötä aineistolahjoittajien ja esittävien taiteiden alan erilaisten toimijoiden kanssa.

Ilman muuta. Erilaiset esittävät taiteet innostavat edelleenkin, kuten myös muut taiteet. Taas on tarjolla vaikka mitä
mielenkiintoista. Kaikkea ei ehdi ja jaksa, mutta yritän valita
monenlaisia juttuja, monenlaisilta tekijöiltä. Erityisen mukavaa on tietysti mennä esityksiin, näyttelyihin tai konsertteihin ystävien kanssa – kotikulmille tai kauemmaskin.

OVATKO TYÖPÄIVÄSI TÄYNNÄ DRAAMAA?

MITKÄ ASIAT ASKARRUTTAVAT?
Pienissä ja keskisuurissa muistiorganisaatioissa työnkuvat ovat usein laajat. Arkistonhoitajana huomaa toivovan-
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Arkistolöytöjä
Palstalla esitellään arkistojen kätköistä
löytyneitä kuriositeetteja.

Tarinanavauspöytäkirjat
”RUUMIS ON ison vankkarakenteisen miehen. Iho kasvoissa on vähän harmaan sinertävä. Otsassa valkeata jauhoa.
Silmät ummessa, sarvikalvot ihan selkeät, silmäterät keskikokoiset, ympyrät. Sieraimet auki… ”
Näin alkaa Suomen rikkaimmaksi mieheksikin mainitun liikemiehen, maatalousneuvos Alfred Kordelinin ruumiinavauspöytäkirja 12.11.1917. Kyseinen ruumiinavauspöytäkirja
(542/1917, Ed:130) sisältyy Kansallisarkistossa säilytettävään lääkintöhallituksen I arkistoon.

Berglundille Lahden kaupungista ja metsänhoitaja Frans
Koivuselle Lahden kaupungista. Kaikkien kolmen todettiin
menehtyneen luotien aiheuttamiin haavoihin. Pettersonin
tiedetään olleen Jokioisten kartanon isännöitsijä ja Berglund ja Koivunen kuuluivat paikalla olleeseen Lahden suojeluskunnan joukkoon.
TEKSTI: VILLE KONTINEN, ylitarkastaja, Kansallisarkisto

Ruumiinavauspöytäkirjat alkavat lääkintöhallituksen arkistossa jo vuodesta 1832. Ne ovat laaja, yhtenäinen ja erittäin
informatiivinen lähdeaineisto, mutta tästä huolimatta yllättävän vähän käytetty ja huonosti tunnettu. Ruumiinavauspöytäkirjat eivät ole pelkästään kylmiä ja teknisiä kuolinsyytutkimuksia, vaan usein niistä aukeaa tarina, kun kuolemaan
johtaneista tapahtumia ja syitä selostetaan välillä hyvinkin
laajasti. Kirjoissa ja kansissa lepäävät sulassa sovussa väkivaltaisen lopun kokeneet murhatut, kuten Kordelin, tapetut,
itsemurhaajat, onnettomuuksien uhrit sekä äkillisiin sairauskohtauksiin menehtyneet.
Alfred Kordelin kuoli 7.11.1917 kahakassa omistamansa
Mommilan kartanon ja Mommilan asemakylän välisellä tiellä Hausjärvellä. Kahakkaan oli osallisena venäläisiä matruuseja oppaanaan kartanon entinen alustalainen sekä Lahden
suojeluskuntalaisia. Tapahtumat tunnetaan paremmin nimellä ”Mommilan Veriteot”. Mommilan veriteoista on tehty
myös samanniminen elokuva vuonna 1973. Kordelinin kuoleman aiheutti päähän kohdistunut isku, jonka antoi venäläinen matruusi.
”…tämä vamma on voinut syntyä ainoastaan voimakkaalla lyömällä jollain kovalla aseella – pyssyn perällä, revolverilla – ja että tämä lyönti on aiheuttanut vainajan äkillisen kuoleman…”
Kordelin ei ollut ainoa joka menetti henkensä kahakassa.
Mommilan kartanossa suoritettiin 12.11.1917 Kordelinin ruumiinavauksen lisäksi kuolemansyyntutkimukset tilanhoitaja
Paul Petterssonille Jokioisten pitäjästä, valokuvaaja Uno

Liikemies Alfred Kordelin muistetaan nykyään etenkin
hänen nimeään kantavasta säätiöstä, joka jakaa apurahoja
tieteilijöille ja taiteilijoille. Kuva on teoksesta Matti Hurme:
Mommila, WSOY, 1937.
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Kansallisarkistolla on
hyvät yhteydet entisen
Neuvostoliiton maiden
arkistoihin
SVERDLOVSKIN ALUEEN HALLINTOELIMIEN VALTIONARKISTO

Kansallisarkisto on viime vuosina solminut
entisen Neuvostoliiton maiden arkistojen
kanssa useita yhteistyösopimuksia, joiden
ansiosta tutkijat pystyvät selvittämään itärajan taakse 1920–30-luvuilla muuttaneiden
suomalaisten kohtaloita.
Neuvostoliiton aikana valtiolliset arkistot olivat suljettuja ulkomaisilta tutkijoilta. Tilanne alkoi muuttua vuonna 2005,
kun Kansallisarkisto ja Venäjän federaation arkistovirasto
Rosarhiv solmivat yhteistyösopimuksen. Suomi alkoi kopioida asiakirjoja ensin Venäjältä ja sitten muista entisen Neuvostoliiton maista.
Tällä hetkellä on solmittuna 44 yhteistyösopimusta, ja yksi
on valmisteilla.
Esimerkiksi Pietarin historiallis-poliittisten asiakirjojen valtiollisessa keskusarkistossa säilytetään asiakirjoja Yhdysvalloista ja Kanadasta muuttaneista suomalaissiirtolaisista
ja heidän keskuudessaan tehdystä kulttuuri- ja valistustyöstä. Myös Venäjän sosiaalipoliittisen historian arkiston koko-

elmat ovat hyvin mielenkiintoisia: sieltä on saatu yli 300 000
otosta, jotka käsittelevät Suomen kommunistista puoluetta.

Siirtolaisia kolmessa aallossa
Suomalaisten muutossa Neuvosto-Venäjälle 1920- ja 30-luvuilla voidaan erottaa useampi vaihe. Ensimmäisen aallon
muuttajia olivat punaiset ja heidän perheensä, jotka pakenivat maasta vuosina 1918–1919. Heihin voidaan liittää pieni
määrä ”vanhoja” emigrantteja, jotka tulivat Neuvosto-Venäjälle vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen.
Toisen muuttoaallon muodostivat tuhannet suomalaiset, jotka 1920- ja 30-luvuilla ylittivät rajan laittomasti Karjalassa ja
Viipurin tienoilla. Suomea koetteli lama, ja Neuvostoliiton
kiihkeästi kasvava talous ja sen propaganda houkuttelivat.
Suomalaisten tie ei ollut helppo: lähestulkoon kaikki rajavartioiden pysäyttämät tuomittiin vankilaan. Muutaman viikon
tai kuukauden lyhytkestoisen rangaistuksen jälkeen heidät
vapautettiin ”yhteiskuntaluokaltaan läheisinä”.
Tulijoiden elämän suunta uudessa maassa vaihteli. Jotkut jäivät asumaan Karjalaan tai Leningradin alueelle, ja heidän asiakirjojaan voi löytää muun muassa Karjalan tasavallan kansal-
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Suomalaissiirtolaisista löytyy tietoja muun muassa Sverdlovskin alueen hallintoelimien valtionarkistosta (GAAOSO), joka sijaitsee Jekaterinburgissa.
lisarkistosta. 1930-luvun puolivälissä vainot Neuvostoliitossa
kiihtyivät ja ulkomaalaisia alettiin karkottaa sisäisesti. Esimerkiksi Irkutskin, Krasnojarskin ja Taišetin arkistoista löytyy asiakirjoja, jotka käsittelevät Siperiaan vietyjä suomalaisia.
Kolmas muuttoaalto olivat amerikansuomalaiset, jotka saapuivat Neuvostoliittoon vapaaehtoisesti rakentamaan sosialismia. Tämä aalto oli taloudellisessa ja kulttuurisessa mielessä merkittävin. Sen perustana olivat suomalaiset, jotka
olivat muuttaneet Kanadaan ja Yhdysvaltoihin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa.
Kolmas aalto on luultavasti kaikkein kattavimmin tutkittu, ja
heidän elämäänsä Karjalassa ja karkotuspaikkoja koskevia
asiakirjoja löytyy monista entisten Neuvostoliiton tasavaltojen arkistoista. Tärkein aihetta koskeva arkisto on Karjalan
tasavallan kansallisarkisto.

Suuri terrori kohdistui kaikkiin
Neuvostoliittoon jääneiden kohtalot olivat traagisia. Suomalaiset saivat kokea saman kohtalon kuin sadat tuhannet
muutkin vuosien 1937–1939 suuressa terrorissa kuolleet.
Suuri terrori sai kammottavat mittasuhteet. Pelkästään vuosina 1937–1938 tuomittiin poliittisista syistä yli 1 340 000 ihmistä, joista yli 681 000 määrättiin teloitettaviksi. Vainojen
aikana käytiin suuri määrä oikeusprosesseja eri kansallisuuksien edustajia vastaan.
Suomalaisetkaan eivät välttyneet terrorilta. Kansallisarkiston hallussa olevien tietojen mukaan suuren terrorin vuosina teloitettiin yli 11 000 suomalaista. Suuria määriä karkotettiin Siperian ja Kazakstanin syrjäseuduille. Kazakstanin
arkistoissa säilytetään tuhansia asiakirjoja, jotka koskevat
suomalaisia sotavankeja, inkerinsuomalaisia sekä PohjoisAmerikan suomalaisia.

Uralin arkistot avautuvat
Kansallisarkisto aloitti vuonna 2015 aktiivisen työn Uralin alueen arkistojen parissa. Yhteistyösopimus Sverdlovskin alueen asiakirjahallinnon kanssa antaa pääsyn yhteen kaikkein
kiinnostavimmista arkistoista: Sverdlovskin alueen hallintoelinten valtionarkistoon (GAAOSO).
Kansallisarkisto on yhteistyösopimuksen mukaisesti täydentänyt GAAOSO:n arkistoja omien aineistomateriaaliensa kopioilla. Nyt Sverdlovskin alueen tutkijoilla on mahdollisuus tutkia
saksalaisten vangeiksi joutuneiden sekä suomalaisilla vankileireillä jatkosodan aikana kuolleiden uralilaisten asiakirjoja.
TEKSTI: DMITRI FROLOV, kehittämispäällikkö, Kansallisarkisto
KÄÄNNÖS: EEMELI SORRI, tietopalvelusihteeri, Kansallisarkisto

Teollisuutta, vainoja
ja suomalaisia Uralilla
Sverdlovskin alueen hallintoelimien valtionarkisto (GAAOSO) on ainoa Venäjällä toimiva erikoisarkisto, joka kerää turvallisuus- ja järjestysorganisaatioiden asiakirjoja.
Arkistossa on tietoa myös Neuvostoliittoon loikanneista suomalaisista. Suomalaisia kiinnostanee erityisesti Keski-Uralin pääkaupungissa Jekaterinburgissa sijaitseva arkisto.
GAAOSO perustettiin vuonna 1992. Sinne luovutettiin muun muassa alueen asevelvollisten sekä toisessa maailmansodassa vangittujen ja keskitysleireillä olleiden aineistoja. Lisäksi arkisto sisältää Neuvostoliiton
vastavakoilujärjestö SMERŠ:in korttikatalogin ja vuoden
1917 jälkeen poliittisten syiden takia vainottujen tutkinta- ja oikeudenkäyntiaineistoja.
Vuoden 2018 alussa arkistossa oli aineistoja 185 organisaatiolta, jotka toimivat Sverdlovskin ja Uralin alueella
turvallisuuden, lainvalvonnan ja oikeuden saralla. Arkisto sisältää yli 132 000 säilytysyksikköä, jotka on sijoitettu 205 arkistonmuodostajaan.
Pääosan GAAOSO:n kokoelmasta muodostavat neuvostoajan asiakirjat. Ne sisältävät tietoa Keski-Uralin
seudun asukkaiden elämästä, työstä kotirintamalla ja
toisessa maailmansodassa sekä alueen teollistumisesta, yhteiskunnallisesta elämästä ja kulttuurista.
GAAOSO tekee yhteistyötä myös yksityisarkistojen haltijoiden kanssa. Arkistoon on kerätty muun muassa poliittisista vainoista kärsineiden ja sotavankien asiakirjoja.
Yksityishenkilöiden kokoelmat sisältävät muun muassa
muistelmia, kirjeitä ja valokuvia.
Arkistossa on tietoa myös Neuvostoliittoon muuttaneista suomalaisista, jotka ohjattiin Uralille töihin kaupunkien jättitehtaisiin. Muun muassa Degtjarskin,
Nadeždinskin (nykyinen Serov), Nižni Tagilin ja Pervouralskin kaupunkeihin syntyi suomalaisten asuttamia alueita.
GAAOSO on avoin yhteistyölle liittyen tutkimukseen
uralilaisista, sodissa kadonneista neuvostosotavangeista ja 1930–40-luvuilla Keski-Uralilla asuneista suomalaisista. Suomalaisten lisäksi GAAOSO:ssa on tietoja
Euroopan, Aasian ja molempien Amerikoiden maiden
asukkaista.
TEKSTI: ILJA DEMAKOV, johtaja, GAAOSO:n arkistoasiakirjojen
käyttö- ja julkaisuosasto
KÄÄNNÖS: EEMELI SORRI, tietopalvelusihteeri,
Kansallisarkisto
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Łódzin valtiollisen
arkiston historia
Puolan kolmanneksi suurimman kaupungin Łódźin valtiollinen arkisto täytti 90 vuotta vuonna 2016. Historiallisesti muodostunut arkisto sisältää noin 1 300 000 arkistoyksikköä.

ENSIMMÄISTÄ KERTAA Łódzia-niminen kylä esiintyy kirjallisissa lähteissä jo 1300-luvulla. Kuningas Vladislav II Jagello antoi sille kaupunkioikeudet vuonna 1414.
Nykyisen Łódźin arkistovirasto perustettiin kaupungin maistraatin kokouksessa vuonna 1926. Sen nimeksi tuli Łódźin
vanhojen asiakirjojen arkisto ja se vastasi arkistoaineiston
säilyttämisestä, laati otteita ja todistuksia asiakirjojen perusteella sekä edisti kaupungin historian tieteellistä tutkimusta.
Arkiston toiminta käynnistyi vuonna 1927. Puolan muissa arkistoissa säilytetyistä Łódźin historiallisista asiakirja-aineistoista osa palautettiin tässä vaiheessa kaupunkiin. Sen kokoelmaan kuului yli 15 500 asiakirjanidettä, ja pian se laajeni
yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoitusten ansiosta. Säilytyspaikkojen tilanne oli hankala aineistomäärän jatkuvan kasvun takia.
Maailmansotien välissä Łódźin vanhojen asiakirjojen arkiston
(vuodesta 1937 alkaen Łódźin kaupungin arkisto) arkistokokonaisuus kunnostettiin sekä luetteloitiin osittain. Kolme kertaa julkaistiin ”Rocznik Łódzki” -niminen asiakirjalehti, joka
oli ainut sen ajan Łódźin arkistoalan julkaisu.

Saksalaiset kiinnostivat sota-aikana
Toisen maailmansodan aikana Otto Heinkeen johdolla toiminut arkistovirasto oli kiinnostunut lähteistä, jotka koskivat
kaupungin ja sen lähiseudun saksalaista vaihetta. Vuosina
1939–1944 arkistossa säilytettävien väestörekisteriasiakirjojen perusteella laadittiin Łódźissa ja sen ympäristössä asuneiden saksalaisten asukkaiden kortisto (Deutschtumkartei),
joka sisältää yli 16 000 liuskaa.
Lisäksi arkiston työntekijät tekivät parhaansa saksalaisten
lakkauttamien virastojen sekä koulujen ja seurojen aineistojen säilyttämiseksi. Vuoden 1944 lopussa alkoi arkistoaineistojen evakuointi useisiin muihin kaupunkeihin. Myöhemmin aineistot palautettiin Łódźiin melkein koskemattomina.
Kaupungin arkiston toiminta käynnistyi taas tammikuussa
1945 kaksi päivää sen jälkeen, kun Puna-armeija astui kau-

punkiin. Arkisto toimi kuten ennen sotaa kaupunginhallinnon alaisena virastona.

Lisää tehtäviä ja henkilöstöä
Sodan jälkeen käynnistetyt uudistukset vaikuttivat Łódźissa
sijaitsevan arkiston kohtaloon. Kommunistisen johdon kanta oli, että Łódź oli hyvin nopeasti kehittyvä kevyen teollisuuden, kulttuurin ja sivistyksen kaupunki. Vuonna 1945 perustettiin Łódźin yliopisto ja keskusteltiin erillisen arkiston
perustamisesta Piotrkówissa toimineen valtiollisen arkiston
sivuosastona. Jo syksyllä 1947 etsittiin arkistoa varten sopivia tiloja ja aloitettiin aineistosiirrot Piotrkówista Łódźiin.
Vuonna 1951 annettu asetus valtiollisista arkistoista ja valtionhallinnon uudistaminen johtivat siihen, että Piotrkówin
valtiollisen arkiston Łódźin toimipiste ja kaupungin arkisto
yhdistettiin Voivodikunnan valtiolliseen arkistoon Łódźissa
(vuodesta 1957 alkaen Łódźin kaupungin ja Łódźin voivodikunnan valtiollinen arkisto). Samalla vahvistettiin arkiston organisaation oikeudellista pohjaa.
1950-luvun lopussa arkiston tehtävät kasvoivat. Silloin pääosin vastaanotettiin ja käsiteltiin saapuneita aineistoja. Erittäin tärkeätä arkiston toiminnassa oli asiakirjallisen kokonaisuuden valvonta, joka koski virastoja, joissa säilytettiin
historiallisesti tärkeitä aineistoja. Lisäksi valvottiin aineistotiedon arvonmääritystä sekä toimisto- ja arkistotyön periaatteita.
1970-luvun hallintouudistus nopeutti Łódźin arkiston uudelleenjärjestämistä. Vuonna 1976 palautettiin nimi Voivodikunnan valtiollinen arkisto ja erilaisia konkreettisia hankkeita varten luotiin osastoja, jossa oli iso määrä henkilökuntaa. Myös
tutkijasali, kirjasto ja tekninen laboratorio toimivat. Arkistolla oli
paikalliset toimipisteet Pabianicen ja Sieradzin kaupungeissa.

Yli miljoona arkistoyksikköä
Vuonna 1984 arkistosta tuli Łódźin valtiollinen arkisto. Tällä
hetkellä arkistossa on viisi osastoa, jotka vastaavat aineiston hankkimisesta ja vastaanottamisesta, sen säilyvyyden

ŁÓDŹIN VALTIOLLINEN ARKISTO
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Łódźin valtiollinen arkisto toimii useassa eri rakennuksessa. Arkistotoimi toteutetaan vuodelta 1983 peräisin olevan
kansallista arkistokokonaisuutta ja arkistoja koskevan lain mukaan.
ja käytettävyyden varmistamisesta sekä tieteellisten hakumateriaalien luomisesta. Arkistoon kuuluu osasto, joka valvoo aktien muodostamista asiakirjahallinnossa eri virastojen
arkistoissa, finanssi- ja hallinto-osasto sekä arkiston toimipiste Sieradzissa.
Łódźin valtiollisen arkiston kokonaisuus on noin 1 300 000
arkistoyksikköä, mikä vastaa 15,5 hyllykilometriä. Se on historiallisesti muodostunut ja erottamaton osa Puolan historiallis-kulttuurista perintöä. Arvokkaat aineistot kertovat esimerkiksi Piotrkówin ja Kaliszin kuvernementtien hallinnosta
1800–1900 luvulla sekä valtion hallinnosta ensimmäisen ja
toisen maailmansodan aikana; siihen kuuluu muun muassa
erittäin arvokas Łódźin gheton päällikön arkisto (Der Älteste der Juden in Litzmannstadt Ghetto).
Samaan joukkoon kuuluu vuoden 1945 jälkeen syntyneet
arkistoaineistot, kuten Łódźin voivodihallinnon aktit vuosilta
1945–1950 sekä kansanneuvoston ja voivodihallinnon asiakirjat vuosilta 1950–1975. Ne ovat puutteellisia riittämättömän huolenpidon takia.

Paikallisen itsehallinnon aineistoja
Łódźin valtiollinen arkisto sisältää myös paikallisen itsehallinnon aineistoja, esimerkiksi Łódźin kaupungin aktit vuosilta 1775–1945. Tämä arkistokokonaisuus on yksi isoimmista
Puolassa (yli 100 000 arkistoyksikköä, 1,24 hyllykilometriä)
ja siihen sisältyy paljon arvokkaita aineistoja, jotka kertovat

laajasti kaupungin poliittisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta historiasta.
Oikeuslaitoksen aineistossa on tietoa eri oikeuksista ja vankilalaitoksesta sekä Łódźin voivodikunnan notaarien aktit
vuoteen 1939 saakka. Arkistossa on myös eri teollisuuslaitosten aineistoja. Hyvin säilyneitä aineistoja on esimerkiksi
Łódźin useilta tekstiiliyrityksiltä.
Łódźin valtiollisessa arkistossa on myös perheiden ja yksityishenkilöiden arkistot. Tärkein niistä on Bartoszewiczin
perheen arkisto, johon sisältyy erilaisia arvokkaita aineistoja osittain jopa 1500-luvulta.
Lopuksi kannattaa mainita Łódźin käsikirjoitusten kokoelmat.
Ne ovat pääosin puolalaisen kirkon aineistoja, jotka koskevat verotusta Puolan alueella ennen maan jakoja. Arvokkaina pidetään asiakirjakokoelmaa, jonka vanhin asiakirjoista on
varustettu paavi Johannes XXII Jacques d'Eusen bullalla,
sinettikokoelma sekä valokuvakokoelma. Karttakokoelmaan
kuuluu Łódźin ja alueen muiden teollisuuskaupunkien yleissuunnitelmat sekä kylien suunnitelmat 1800-luvulta. Łódźin
valtiollisen arkiston kokonaisuutta täydentävät lentolehtisten kokoelma ja arkiston kirjaston kokoelma, johon sisältyy
sana- ja tiedekirjoja sekä paikallisia lehtiä.
TEKSTI: KAMILA PAWEŁCZYK-DURA, asiantuntija, Łódźin
valtiollinen arkisto
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Suomi ja suomalaiset
Puolan arkistoissa
Suomen ja Puolan maantieteellisestä etäisyydestä huolimatta Puolan arkistoista löytyy merkittävä määrä Suomea koskevaa aineistoa. Tähän on vaikuttanut muun muassa yhteinen historia osana Venäjän keisarikuntaa.
NATIONAL DIGITAL ARCHIVE, POLAND

PUOLAN ARKISTOKOKOELMIIN tutustuminen on tehty
esimerkillisen helpoksi, sillä valtava ja kasvava määrä sisältöä on saatavilla arkistojen yhteisessä ”Szukaj w archiwach”
-palvelussa (szukajwarchiwach.pl).
Puolan vanhimmat suoraan Suomea ja suomalaisia koskevat
asiakirjat ovat Venäjän keisarikunnan hallintoasiakirjoja. Yksittäisten virkamiesten ja sotilaiden lisäksi suomalaisia ei tiettävästi asunut Puolassa pysyvästi merkittäviä määriä, mutta
vuonna 1908 viranomainen on katsonut tarpeelliseksi luoda
listan Kaliszin kaupungin suomalaisista asukkaista.
Sortokaudet näyttävät nostattaneen tunteita Puolassakin, sillä Varsovassa nostettiin 1910-luvun alussa syytteet kolmea
lehtimiestä vastaan näiden julkaistua Suomen autonomista
asemaa käsitteleviä kirjoituksia. Suomen kaartin toimia Puolan kapinassa vuonna 1831 ja C.G.E. Mannerheimin Puolan vuosia valottavia asiakirjoja ei toistaiseksi ole löytynyt.

Puolan arkistoihin on dokumentoitu esimerkiksi Lotta
Svärd -järjestön puheenjohtajan Fanni Luukkosen vierailu
Varsovaan 1930-luvun alkupuolella.

Sotavankeja ja salakuljetusta

asiakirjojensa mukaan ehtinyt testata konepistoolia ja jakaakin sitä käyttöön, mutta toinen maailmansota esti Suomen
aseviennin jatkumisen.

Puolan arkistot sisältävät Venäjän lisäksi saksalaisia asiakirjoja nykyisin Puolaan kuuluvilta alueilta. Stettinin (nyk. Szczeczin) alueen viranomaiset raportoivat maailmansotien aikoihin
suomalaisista sotavangeista ja siviileistä. Danzigin vapaakaupungin (nyk. Gdańsk) arkistot käsittelevät muun muassa
suomalaisten laivastovierailua. Pommerin viranomaiset ovat
seuranneet Suomen laivaliikennettä etelään, muun muassa
alkoholin salakuljetusta ja laivaonnettomuuksia, sekä Suomen konsulaattien toimintaa.
Ehdottomasti suurimmat asiakirjakokonaisuudet muodostavat Puolan ulkoministeriön säilyttämät Helsingin lähetystön
arkistot vuosilta 1919–1940 ja ulkoministeriön omat Suomea
koskevat asiakirjat. Lähetystöä on maan sisäisen tilanteen,
talouden ja lehdistön seuraamisen lisäksi kiinnostanut Suomen asema Neuvostoliiton rajavaltiona. 1940-luvun loppupuolen taloussuhteista on löytynyt muiden ministeriöiden
raportteja ja kirjeenvaihtoa.

Vientituotteina aseet ja talot
Mielenkiintoinen yksityiskohta sotien välisenä aikana on
Suomi-konepistoolin tarina Puolassa. Asetta vietiin 1930-luvun lopulla maan poliisivoimien käyttöön. Varsovan poliisi oli

Kulttuurin lisäksi Suomesta vietiin Puolaan taloja. Suomessa
esivalmistettuja taloja rakennettiin Puolassa 1940-luvun lopulla etenkin Sleesian kaivosalueille hiiliteollisuuden työntekijöiden asunnoiksi. Tosin aina kyse ei luultavasti ollut Suomessa
valmistetuista taloista, vaan ”domek fiński” voi viitata myös
taloviennin inspiroimiin suomalaistyylisiin taloihin yleensä.

Poliitikkojen vierailuja
Myös suomalaisilla poliitikoilla on ollut yhteyksiä Puolaan.
Pöytäkirjojen mukaan SKP:n Kullervo Manner puhui vuonna
1928 tuolloin Puolaan kuuluneen läntisen Valko-Venäjän kommunistisen puolueen puoluekokouksessa, ja SKP:n tervehdys
oli kuultu myös puoluekokouksessa kolmea vuotta aiemmin.
Toisen maailmansodan jälkeen Puolan sosialistipuolueiden
yhdistymiskokouksessa vuonna 1948 vieraillut Hertta Kuusinen tallentui valokuvaan ja Tiedonantaja-lehden päätoimittaja Urho Jokinen onnitteli kirjeitse Trybuna Ludu -lehden kollegaansa. Presidentti Urho Kekkosen vierailuista
1960–70-luvuilla on myös valokuvia.
TEKSTI: EEMELI SORRI, tietopalvelusihteeri, Kansallisarkisto
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Kansallisarkisto neuvotteli
kulttuurifoorumissa kahdesta
hankkeesta
Kansallisarkisto osallistui Savonlinnassa
syyskuun lopussa järjestettyyn suomalaisvenäläiseen kulttuurifoorumiin, ja neuvotteli kahdesta hanke-ehdotuksesta venäläisten
yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kansallisarkistolla on jo sopimus yhteistyöstä ja aiepöytäkirja Karjalan kansallisarkiston ja Sverdlovskin alueen arkistojen hallinnon kanssa. Permin kanssa on tarkoitus solmia sopimus tämän vuoden lopussa.

VUOSITTAIN JÄRJESTETTÄVÄN kulttuurifoorumin tavoitteena on auttaa kulttuurialan toimijoita löytämään toisensa sekä tukea yhteistyöverkostojen syntyä tarjoamalla
puitteet hanke-ehdotusten esittelyyn ja neuvottelujen käymiseen. Tänä vuonna kulttuurifoorumin pääteemana oli kulttuurimatkailun tuotteistaminen ja kestävä matkailu.

Hanke ”Suomalaisten elämä Venäjän Kaukoidässä: historia
ja kohtalot” oli esillä jo Pietarin foorumissa vuonna 2017. Nahodkan museokeskus valmistelee parhaillaan syyskuussa
2019 avattavaa näyttelyä, joka käsittelee suomalaisten muuttoa Nahodkaan 1860- ja 1870-lukujen vaihteessa. Neuvottelut yhteistyön jatkamisesta käytiin Savonlinnassa Nahodkan
museo- ja näyttelykeskuksen varajohtaja Jelena Agafonovan kanssa.

Verkostoitumista edistetään laaja-alaisesti: tapahtuma on
suunnattu valtiollisille virastoille ja yhdistyksille sekä muun
muassa taiteilijoille, tiedekirjailijoille ja käsityöläisille. Neuvotteluja tuetaan esimerkiksi tulkkipalveluilla.
Tällä kertaa hanke-ehdotuksia oli saapunut kaikkiaan 147
kappaletta. Kansallisarkisto neuvotteli kahdesta hankkeesta. Aiempina vuosina foorumi on mahdollistanut Kansallisarkistolle rahoitusta muun muassa Novgorod–Finland-portaalin (avattu 2016) ja Documenta Carelica -portaalin (avattu
2017) kehittämiseen. Viimeksi mainittu osallistuu lähiaikoina
Venäjän arkistolaitoksen Rosarhivin kilpailuun, jossa valitaan
vuosina 2015–2017 julkaistuja parhaita temaattisia sivustoja.

”Suomalaiset Uralissa – elämää ja kohtaloita”hankkeen neuvottelukumppaneina olivat Karjalan
tasavallan kansallisarkiston johtaja Olga Zharinova, Sverdlovskin alueen arkistojen hallinnon johtaja Aleksandr Kapustin ja Permin alueen arkistoasiain viraston konsultti Svetlana Kozlova.
Karjalan tasavallan kansallisarkistossa on merkittävä määrä asiakirjoja, jotka liittyvät Karjalan
amerikansuomalaisten ja punasuomalaisten
kohtaloihin. Sverdlovskin alueen arkistoissa on
asiakirjoja, joiden avulla on mahdollista selvittää suomalaisten sotavankien ja punasuomalaisten kohtaloita Uralilla ja Siperiassa. Permin
alueen arkisto puolestaan on alustavasti kartoittanut asiakirjoja, jotka liittyvät suomalaisten historiaan Uralilla.

Museokeskuksen johtaja Marina Nurgalieva ja varajohtaja Agafonova kävivät jo toukokuussa 2018 Suomessa kartoitusmatkalla, ja löysivät Kansallisarkistosta, Siirtolaisuusinstituutista, Forum Marinumista ja Åbo Akademin kokoelmista
asiakirjoja ja valokuvia, jotka käsittelevät suomalaisia siirtolaisia Nahodkanlahdella 1800-luvun jälkipuoliskolla. Uudet
aineistot osoittautuivat historiallisesti ainutlaatuisiksi tulevaa näyttelyä ja tutkimustyötä varten. Aihepiiristä on tekeillä myös dokumenttielokuva ja taideprojekti.
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Suomalaisista siirtolaisista Nahodkassa neuvottelivat Olga Svistova,
Dmitri Frolov, Lilli Haapala ja Jelena Agafonova.
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