Kansallisarkiston asiakaslehti 3/2017

sivu 8
Arkistoyhteistyö
idässä jatkuu

sivu 14
Pro Finlandia kertoo
tiestä itsenäisyyteen

sivu 18
Kansallisarkisto
digikolmiloikkaa

2

AKTI 3/2017

akti

3/2017

Sisältö

Julkaisija
Kansallisarkisto

3

Osoite
Kansallisarkisto
PL 258
00171 Helsinki

Kansallisarkiston palveluja kehitetään
asiakkaita kuunnellen ja kansainvälisessä
yhteistyössä, todetaan pääkirjoituksessa.

4

Lyhyet

6

Neuvosto-Karjalaan 1930-luvulla lähteneiden
amerikansuomalaisten kohtaloista löytyy
tietoja Venäjän arkistoista.

8

Kansallisarkiston kartoitus- ja digitointihanke
Venäjän ja sen lähinaapurien arkistoissa jatkuu.

12

Pietarin taideakatemialla oli tärkeä rooli
suomalaisen taidekentän kehittymisessä
1800-luvulla.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset
kirjaamo@arkisto.fi

14

Kansallisarkiston kokoama neliosainen
Pro Finlandia -näyttelysarja on valmis.

Tilaushinta vuodelle 2018 (2 numeroa) on tätä
lehteä tehdessä vielä avoin.
Tilausviestiin seuraavat tiedot: tilaajan nimi, tilausosoite ja laskutusosoite (jos eri kuin tilausosoite),
henkilötunnus (henkilöasiakkaat) tai Y-tunnus
(yritysasiakkaat).

15

Irja Hiivan muistelmateos täydentää kuvaa
inkerinsuomalaisten elämänpoluista.

16

Tukholman NorDig 2017 -seminaari syventyi
tietokanta-aineistojen säilyttämisen
kysymyksiin.

ISSN 1798-2065 (painettu)
ISSN 2341-6327 (verkkojulkaisu)

18

Viranomaisten pysyvästi säilytettävien
aineistojen vastaanottoon on luvassa
uudistuksia.

19

Jatkosodan asevelimerkit olivat joukkojen
itselleen teettämiä muistoesineitä.

20

Yli 250 vuotta vanhan Suomenlinnan telakan
asiakirjat on luetteloitu ja järjestetty.

22

Arkistouralla: Markku Leppänen,
Kansallisarkisto

23

Arkistolöytöjä

Lehden taitto
Mainostoimisto HINKU
Painopaikka
Erweko
Kotisivu
www.arkisto.fi

Päätoimittaja
tiedottaja Marko Oja
Toimituskunta
johtaja István Kecskeméti
tutkija Ville Kontinen
ylitarkastaja Vesa-Matti Ovaska
kehittämispäällikkö Anne Wilenius
Asiantuntijajäsenet:
kehittämispäällikkö Dmitri Frolov
tutkija Anna Vartiala
Toimitussihteeri
Minna Nurro, Viestintätoimisto Lumitähti
minna.nurro@pp.inet.fi
Kannen kuva
kollaasi Marko Oja, kuvat Petteri Kivekäs
Pääkirjoituksen kuva
Marko Oja

Pääkirjoitus
Eteenpäin
Tätä kirjoittaessa istun lentokoneessa matkalla Ruotsiin.
Tarkoituksena on tutustua Ruotsin kansallisarkiston Riksarkivetin digitointiin osana organisaatiomme massadigitoinnin suunnitteluprojektin kansainvälistä selvitystä. Tilanteesta huokuu lisääntynyt kansainvälinen toimintamme, mutta
myös vahva pyrkimys eteenpäin.
Viime vuosina olemme olleet mukana monessa kansainvälisessä yhteistyössä. Näistä muutamina esimerkkeinä mainittakoon Venäjä-yhteistyö, arkistokuvailun kansainvälinen
kehittäminen, pohjoismaiset yhteistyökuviot sekä suurimmat EU-hankkeemme Community as opportunity (CO:OP)
ja READ.

Näistä omaa työtäni lähinnä on ollut arkistokuvailun
kansainvälinen kehittäminen: se konkretisoituu meillä uutena arkistokuvailun hallinnointityökaluna AHAAna ja sen
käyttöönotolla ensi vuonna. Nykyisin itselleni tuttu kokonaisuus on READ-hanke, jossa kehitetään käsinkirjoitetun
tekstin automaattista tunnistamista. Hanke on ollut erittäin
mielenkiintoinen ja teknologian kehittyessä avautuu vanhempaan arkistoaineistoon varmasti uusia käyttömahdollisuuksia, kun käsinkirjoitetut aineistot voidaan saattaa sisältö
haettaviksi.
Eteenpäin meneminen ei kuitenkaan näy vain kansainvälisen
toiminnan kautta. Ensi vuoden suunniteltua Astia-palvelun
uudistusta varten perustettu asiakasraati tuo käyttäjät lähemmäksi kehittämistämme, minkä uskon näkyvän ehdottomasti parempana asiakaskokemuksena. Viime aikoina on
myös keskitytty taas enemmän sähköiseen arkistointiin.
Tämä on näkynyt useassa yhteydessä sähköisen arkistoinnin palvelukokonaisuuden suunnittelussa. Marraskuussa 2017 julkaistussa hallituksen täydentävässä talousarvio
esityksessä opetus- ja kulttuuriministeriölle myönnettiin
miljoona euroa sähköisen säilytys- ja arkistopalvelun kehittämiskustannuksiin. Hyvä niin, sillä tarvetta ratkaisulle tuntuu olevan. Viime vuoden lopulla voimaan tulleen arkistolain
päivityksen myötä Kansallisarkistolla on mahdollisuus hävittää alkuperäiskappaleet sähköiseen muotoon muutetuista asiakirjoista. Tämä kuitenkin vaatii huolellista määritysja suunnittelutyötä siitä, millä ehdoin hävittäminen voidaan
toteuttaa. Sähköinen säilytys ja arkistointi on luonnollisesti
yksi monista käsiteltävistä kokonaisuuksista.
Lakimuutoksen jälkeen kesäkuussa 2017 julkaistiin Valtio
neuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä. Päätöksen
myötä pääsimme käynnistämään Euroopan aluekehittämis
rahaston rahoituksen avulla projektin, jossa suunnitellaan
asiakirjallisten aineistojen massadigitointia. Ja sen merkeissä koneessa istutaan, menossa tutustumaan jo olemassa
oleviin, toimiviin käytäntöihin Ruotsissa.
TEKSTI: VILI HAUKKOVAARA, kehittämispäällikkö, Kansallisarkisto
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Lyhyet
Uusi Diplomatarium Fennicum
Kansallisarkiston Diplomatarium Fennicum -verkkopalvelu
Suomen keskiaikaisista asiakirjoista on valmistunut. Verkkopalvelu sisältää tieteellisiä editioita, alkuperäislähteiden digitaalisia kuvia, digitoitua kirjallisuutta ja laajan määrän metatietoa yhteensä lähes 7 000:sta keskiajan Suomeen − Turun
hiippakuntaan − liittyvästä asiakirjasta.
Uutta Diplomatarium Fennicumia on rakennettu vuodesta
2015 alkaen ja sitä varten on tuotettu runsaasti uutta tieteellistä tietoa, muun muassa editoitu aiemmin tuntemattomia
asiakirjoja ulkomaisista arkistoista.
Palvelusta julkaistiin syksyllä 2016 betaversio, josta nyt on
harpattu eteenpäin. Palvelussa on mahdollista hakea asiakirjoja tekstihaulla sekä esimerkiksi ajoituksen, henkilöiden, paikkojen tai säilytyspaikan mukaan. Hakutuloksia voi

Nordisk Arkivnyt muuttuu
verkkolehdeksi
Aktin yhteispohjoismainen sisarjulkaisu julkaistaan vuoden
2018 alusta lähtien vain verkkoversiona. Lehti toimii vastedes osana Pohjoismaista arkistoportaalia (www.nordisk
arkivportal.org), jonka sivuilta löydät myös vanhempia
vuosikertoja julkaisusta. Kuten aiemminkin, lehti kokoaa yhteen Pohjoismaiden arkistojen tapahtumia ja kertoo niiden
toiminnasta.

Raaseporin itäisen kihlakunnan kihlakunnantuomari
Björn Ragvaldssonin sinetti vuodelta 1455.
visualisoida aikajanalla ja kartalla, ja linkitetyn datan avulla
voi siirtyä eteenpäin myös muiden arkistojen ja tutkimus
hankkeiden palveluihin. Myös alkuperäislähteiden digitaalisten kuvien määrä on kasvanut.
Verkkopalvelun kehittäminen jatkuu yhä Kansallisarkiston
ja tutkijayhteisön yhteistyöllä. Hanketta on rahoittanut Koneen Säätiö. Palvelu julkaistiin Kansallisarkistossa 24.11. seminaaripäivässä, jossa keskiajan tutkijat esitelmöivät laajasti
Suomen ja Itämeren alueen keskiaikaisista lähdeaineistoista.
Uudistunut verkkopalvelu löytyy osoitteesta
www.arkisto.fi/df

Pohjoismaiset
arkistopäivät
Reykjavikissa
23.–25.5.2018.
Seuraa Kansallisarkiston
verkkosivuja!

Pohjoismaisen arkistoportaalin betaversioon voi tutustua jo nyt – lopullisen
muotonsa sen odotetaan saavan vuoden
2018 alussa. Portaalin tavoitteena on tukea pohjoismaista
yhteistyötä ja toimia tietolähteenä niin yhteistyön muodoista
kuin myös näiden maiden kansallisarkistoista sekä arkisto
työstä ja siihen liittyvästä toimintaympäristöstä niissä.
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Kansalliskirjasto haravoi
opinnäytteet säilytykseen
Kansalliskirjaston monia palveluita ohjaava tiedonhallinnan
ohjausryhmä asetti keväällä 2017 työryhmän valmistelemaan
yhtenäisiä käytäntöjä opinnäytteiden sähköisen arkistoinnin
tukemiseksi. Työryhmässä on edustus muun muassa Kansallisarkistosta.
Kansallisarkisto on vuosina 2014 ja 2016 päättänyt yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden pysyvästä säilyttämisestä. Päätösten tavoitteena on tukea opinnäytteiden
säilyttämistä sähköisessä muodossa.

Rauhankadun lukusali avattu
Kansallisarkiston kirjaston iso lukusali Rauhankadun pää
rakennuksessa avattiin asiakkaille marraskuun alussa. Se
on avoinna arkiston aukioloaikoina ja toimii itsepalvelu
kirjastoperiaatteella.
Tilassa on kaksi asiakaspäätettä Erkki- ja Melinda-tieto
kantojen selaamista varten sekä pienet lukunurkkaukset.
Entiseen tapaan Classica-kokoelmiin kuuluvat teokset tilataan asiakaskäyttöön lainalomakkeella.
Kirjasto on arkistoalan ja heraldiikan tieteellinen erikois
kirjasto, jonka kokoelmissa on tällä hetkellä noin 334 000
nidettä koti- ja ulkomaista kirjallisuutta sekä noin 200 nimekettä aikakausjulkaisuja eri kielillä.

FB-raati palveluja kehittämään
Kansallisarkisto on perustanut Facebookiin Kansallisarkiston
asiakasraati -nimisen ryhmän. Asiakasraatiin voi liittyä kuka
tahansa: jäsenenä pääset vaikuttamaan siihen, millaisia uusia sähköisiä palveluita otetaan käyttöön ja miten olemassa
olevia palveluita kehitetään edelleen. Raadin jäsenet osallistuvat vastaamalla kyselyihin ja keskusteluihin suljetussa
Facebook-ryhmässä sekä sähköisen kyselylomakkeen kautta, jossa voi halutessaan vastata nimettömästi.
Jatkossa ryhmän osallistumismuodot kehittämistyöhön
saattavat laajentua. Ensimmäisenä teemana raadissa on
keskusteltu verkkomaksamisen käyttöönotosta Astiassa.

Tällä hetkellä valtaosa korkeakoulujen opinnäytteistä tallennetaan digitaalisessa muodossa erilaisiin julkaisuarkistoihin.
Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen opinnäytteistä suurin
osa julkaistaan valtakunnallisessa Theseus-julkaisuarkistossa. Kansalliskirjasto kerää ja tallentaa Kulttuuriaineistolain
nojalla yleisön saatavilla olevaa verkkoaineistoa ja huolehtii
näiden pysyvästi säilytettävien aineistojen saamisesta pitkäaikaissäilytykseen. Sen toteuttamiseksi Kansalliskirjasto haravoi kotimaisista julkaisuarkistoista digitaaliset kopiot niissä
julkaistuista opinnäytteistä ja muista aineistoista ja toimittaa
nämä aineistot metatietoineen pitkäaikaissäilytykseen PASpalveluun, joka on KDK-hankkeessa luotu kansallinen digitaalisen pitkäaikaissäilytyksen järjestelmä. Verkossa julkaistujen
opinnäytteiden toimittaminen pitkäaikaissäilytykseen käynnistyy vuoden 2017 lopulla ja jatkuu vuoden 2018 aikana.
Pieni määrä opinnäytteitä jää edelleen julkaisuarkistojen
ulkopuolelle. Opinnäytteet voivat olla eri perustein salassa pidettäviä tai käyttörajoitettuja, tai opinnäytteen laatija ei
muusta syystä ole antanut lupaa julkaisemiseen. Tällaisten
opinnäytteiden pitkäaikaissäilytys ratkaistaan myöhemmin.
Opinnäytteiden pitkäaikaissäilytystä ja sähköistä arkistointia
käsiteltiin Kirjastoverkkopäivillä pidetyssä työpajassa 24.10.
Keskustelu osoitti tarpeen luoda wikisivusto, jonka avulla tuetaan opinnäytteiden sähköisen arkistoinnin parhaita
käytäntöjä.

Akti kahdesti vuodessa
Aktin julkaisutiheys muuttuu vuoden 2018 alussa. Aiemmin
kolme kertaa vuodessa julkaistu lehtemme muuttuu puolivuosittaiseksi: vastedes uusi lehti ilmestyy toukokuun sekä
joulukuun alun tuntumassa. Samalla lehden sivumäärä kasvaa neljällä. Muutos johtuu suurelta osin siitä, että alku
syksyn numeron toimittamis- ja kirjoittamisaikataulu osui
pääosin kesään.
Uudistuksella haetaan erityisesti lisää aikaa juttujen kirjoittamiselle. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Akti tarjoaisi
entistäkin laadukkaampia ja osin myös laajempia artikkeleja
arkistoista ja niiden antimista.
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Saksalaisen Heinrich Vogelerin (1872–1942) akvarelli
vuosina 1933–34 tehdystä kuvasarjasta ”Suksitehtaalla”
esittää Petroskoin suksitehdasta. Vuonna 1934 tehtaan
työntekijöistä 60 % oli suomalaisia, heistä puolet
Pohjois-Amerikasta tulleita.

Amerikansuomalaisten
elämästä Neuvosto-Karjalassa
löytyy yhä uutta aineistoa
Noin 6 500 amerikansuomalaista muutti
1930-luvun alussa Neuvosto-Karjalaan rakentamaan sosialismia. Heidän kohtaloitaan
alettiin tutkia vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Kansainvälisen yhteistyön tuloksena
Karjalan amerikansuomalaisten elämästä
saadaan käyttöön yhä uutta arkistoaineistoa.

Siihen oli monta syytä. Neuvostoaikana aihe oli pitkään kielletty: kaikki ulkomaalaista työvoimaa koskeva aineisto julistettiin salaiseksi keväällä 1932. Suomalaiset joutuivat vainojen kohteeksi 1930-luvun puolivälistä alkaen, minkä takia
heitä koskevia tietoja salailtiin. Myös amerikkalaisille tutkijoille Karjala-kuume oli pitkään arkaluontoinen aihe, jota oli
hankala käsitellä ennakkoluulottomasti. Suomen historia
kirjoituksessa taas oli suomettumisen takia itsesensuuri
1980-luvulle saakka.

YHDYSVALLOISTA JA KANADASTA muuttaneet suomalaiset jättivät huomattavan jäljen Neuvosto-Karjalan kehitykseen, talouteen ja kulttuuriin, vaikka heistä ei kirjoitettu paljoakaan ennen 1900-luvun loppua.

Vasta vuonna 1983 suomalainen historioitsija Reino Kero
julkaisi tutkimuksen ”Neuvosto-Karjalaa rakentamassa:
Pohjois-Amerikan suomalaiset tekniikan tuojina 1930-luvun
Neuvosto-Karjalassa”. Kirja on edelleen ajankohtainen.
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Vähälukuinen muistelmakirjallisuus paikkasi hieman tiedon
puutetta. 1930-luvun jälkeen kotiin palanneiden muistelmissa
esitettiin erilaisia näkökulmia neuvosto-oloihin. Niissä syvennyttiin enemmän Karjalan ja Neuvostoliiton elämän erikoisuuksiin, ja korostettiin puutteiden lisäksi uuden yhteiskunnan etuja. Tätä vaihetta seurannut pitkä hiljaisuus tarkoitti,
että muistelijoiden oma kohtalo Stalinin Neuvostoliitossa tai
pelko Karjalaan jääneiden sukulaisten puolesta pakotti jättämään menneet taakse.

Pitkä hiljaisuus päättyi
Suurin osa muistelmakirjallisuudesta julkaistiin 50–70 vuotta
myöhemmin. Esimerkiksi Neuvostoliitosta vuonna 1941
takaisin Kanadaan palanneet Sylvia ja Lauri Hokkanen uskalsivat kertoa näkemästään vasta 50 vuoden päästä. Miltei
kaikki 1970–1990-luvuilla julkaistu kirjallisuus kuvaili voimakasta kulttuurishokkia, jonka siirtolaiset kokivat Karjalassa.
Karjalaan asumaan jääneet eivät voineet kirjoittaa tai kertoa
rehellisesti omia tarinoitaan. Vuonna 1976 Petroskoissa julkaistiin Karjalan rakentamiseen osallistuneiden muistelmakokoelma, jossa ensimmäistä kertaa mainittiin hyvin varovasti amerikansuomalaisten panos tasavallan talouden
kehitykseen.
Neuvostoliiton hajoaminen ja paluumuutto Venäjältä 1990
-luvulla nostivat esiin kiinnostuksen amerikansuomalaisten
Karjalassa oleskelua kohtaan sekä käynnistivät muistelmien
vyöryn. Ensimmäiset Venäjän historiantutkimuksen teokset
amerikansuomalaisista oli julkaistu 1960-luvulla, mutta vasta
1990-luvulla oli mahdollista laajentaa ja syventää tutkimusta
arkistoaineistojen avulla.
Neuvostoarkistojen salattujen aineistojen avaaminen stimuloi unohdetun aiheen uudelleentutkimusta. Eurooppalaisessa ja amerikkalaisessa historiantutkimuksessa julkaistiin
suomalaiselle vaiheelle Neuvosto-Karjalan historiassa omistetut perusteelliset teokset.

Migraatiolle monia selityksiä
Tutkijat mainitsevat erilaisia, joskus yhteensovittamattomia
syitä mittavaan muuttoon, mikä vastaa hyvin migraatioprosessien ristiriitaista luonnetta. Jotkut korostavat taloudellisia
syitä: heidän mukaansa Amerikan 1930-luvun alun suurlama
vaikutti suomalaisten päätökseen muuttaa Neuvostoliittoon.
Toisten mielestä päätökseen vaikutti vasemmiston lehdistön sekä värvääjien ideologinen propaganda, todellinen sosialistinen innostus sekä amerikansuomalaisten syvä usko
kommunismiin.
Kolmannet korostavat kansallista ja etnopsyykkistä tekijää.
Minnesotan yliopiston historioitsija Alexis Pogorelskin mielestä amerikansuomalaiset olivat helposti värvättävissä,
koska he elivät Amerikassa täydellisessä eristyksessä.
Suomalaisen yhteisön sisäisellä jakautumisella oli tässä oma
osansa.

Useissa tutkimuksissa korostetaan suomalaisten maahanmuuttajien epäoikeudenmukaista kohtelua Amerikassa ja
Kanadassa. Suomalaisten pettymys oli suuri, minkä tuloksena alkoi paluumuutto ja uuden kotimaan etsintä.

Myös politiikkaa on pohdittu
Karjalan hallituksen siirtolaispolitiikkaa tulkitaan vaihtelevasti. Jotkut tutkijat pitävät siirtolaispolitiikan alkuunpanijaa
Edvard Gyllingiä ja hänen auttajiaan Amerikassa todellisina marxisteina, jotka uskoivat syvästi sosialismin rakentamiseen. Toisten mielestä Karjalan suomalainen johto pyrki
muodostamaan Karjalaan etnisesti homogeenisen väestön
ja haaveili Punaisesta Suomesta.
Muiden mukaan värväämisaloite tuli maailmanvallan
kumouksen etenemistä ohjaavasta Kominternista. Myös taloudellisia tekijöitä korostetaan, kuten Karjalan hallituksen
kiinnostusta saada koulutettua ulkomaalaista työvoimaa,
uusia teknologioita ja työkaluja.
Lähes kukaan tutkija ei näe mitään positiivista amerikansuomalaisten muutossa Karjalaan. Suurin osa pitää muuttoa traagisena virheenä, josta immigrantit joutuivat maksamaan kalliisti.

Arkistoaineistot avautuvat
2000-luvulla venäläiset ja ulkomaalaiset tiedekäytännöt
lähestyivät toisiaan, ja yhteisiä tutkimushankkeita toteutettiin lähdeaineiston keräämisessä ja analysoinnissa. Vuonna 2004 tutkijat keskustelivat Kanadan Thunder Bayssa ja
vuonna 2008 Petroskoissa kipeimmistä sekä vähän tutkituista aiheista, jotka käsittelivät amerikansuomalaisten oleskelua Neuvosto-Karjalassa. Konferenssien tuloksena julkaistiin
kaksi artikkelikokoelmaa.
Alexey Golubevin ja Irina Takalan monografia ”The Search
for a Socialist El Dorado: Finnish Immigration to Soviet
Karelia from the United States and Canada in the 1930´s”
laadittiin yhteistyössä vuonna 2014. Tässä teoksessa kuvailtiin ensimmäistä kertaa luotettavasti amerikansuomalaisten
elämää, heidän panostaan alueen talouteen ja kulttuuriin
sekä kerrottiin heidän kohtaloistaan.
Petroskoin valtionyliopisto, Karjalan tasavallan Kansallis
arkisto sekä yhteistyökumppanit Amerikasta, Kanadasta ja
Suomesta valmistelevat julkaistavaksi karjalaiseen arkistoaineistoon perustuvan asiakirjakokoelman vuosina 2019–2020.
Tämän aineiston ansiosta tieteelliseen käyttöön saadaan
ainutlaatuisia asiakirjoja sekä tavoitetaan mahdollisimman
suuri yleisö perehtymällä Karjalan historian unohdettuun
vaiheeseen.
TEKSTI: IRINA TAKALA, dosentti, Petroskoin valtionyliopisto
KÄÄNNÖS: ANNA VARTIALA, tutkija, Kansallisarkisto
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Suomen kuvernementin kartta vuodelta 1804.

Suomalaisten jäljillä
itärajan takana:
arkistoyhteistyö jatkuu
Kansallisarkiston kartoitus- ja digitointihanke Venäjän ja entisen Neuvostoliiton maiden
arkistoissa jatkuu. Suomalaisia koskevista
asiakirjoista on tähän menneessä saatu noin
miljoona kopiota, ja Kansallisarkisto on solminut 43 sopimusta eri maiden arkistojen
kanssa.
VALMISTEILLA ON uusia sopimuksia muun muassa
Azerbaidžanin kanssa. Tavoitteena on, että jo vuonna 2018
Kansallisarkiston tutkijasalissa voi tutustua asiakirjoihin,

jotka koskevat Bakussa asuneita ja Nobel-tehtailla työskennelleitä suomalaisia. Kiinnostuksen kohteena ovat myös
Bakun luterilaisen kirkon metrikat.
Vuonna 2017 kartoitettiin ja digitoitiin metrikkakirjoja
Leningradin alueen valtionarkistossa Viipurissa (LOGAV).
Kartoitustyö tässä arkistossa alkoi jo vuonna 2010 ja ensimmäiset digitaaliset kopiot, noin 3 000 otosta, saatiin nyt.
Vuoden loppuun mennessä on tarkoitus saada täydennyksiä eli noin 2 000–3 000 kopiota. Kopiointityö jatkuu vuonna
2018 Kansallisarkiston erityisasiantuntija Tytti Voutilaisen ja
tutkija Anna Vartialan syyskuussa tekemän uuden arkisto
aineiston kartoitustyön tuloksena.
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Toora-kirja Minskin historiallisessa arkistossa.

Mukana useita venäläisarkistoja

Kenraalikuvernööri kiinnostaa

Kansallisarkiston pääpartnerit vuonna 2017 ovat olleet viime vuosien tapaan Venäjän valtion sosiaalipoliittisen historian arkisto (RGASPI), Venäjän valtion sota-arkisto (RGVA),
Venäjän Federaation valtionarkisto (GARF), Venäjän valtion
sotahistoriallinen arkisto (RGVIA) sekä Venäjän valtion merisotalaivaston arkisto (RGA VMF).

Venäjän valtionarkistossa säilytetään monia kiinnostavia asiakirjoja, jotka koskevat Suomen kenraalikuvernööri
Nikolai Gerardia (kts. Akti 2/2017). Gerardin Suomen toimintavuosista kertovat asiakirjat sisältyvät vähintään 40
aktiin kymmenestä eri arkistokokonaisuudesta. GARF:n
kanssa solmitulla sopimuksella Kansallisarkistoon hankittiin
muutamia satoja otoksia Gerardin aineistoa.

RGASPI:sta saatiin täydennyksiä suomalaisten kommunistien ja Neuvostoliitossa asuneiden suomalaisten henkilömapeista, Stalinin asiakirjoja Venäjän Lokakuun vallankumouksesta sekä Suomen tapahtumista vuosina 1917–1918.
Digitointityö jatkuu myös sen jälkeen, kun avataan punasuomalaisten salattuja arkistoasiakirjoja.
Tämän vuoden loppuun mennessä on tarkoitus saada vähintään 5 000 digitaalista kopiota RGVIA:n ja RGA VMF:n arkistokokonaisuuksista – Keisarillisessa armeijassa ja laivastossa vuosina 1809–1917 palvelleiden suomalaisten amiraalien
ja kenraalien ansioluetteloita.
Venäjän arkistoviraston kanssa sovittiin venäläisten arkistojen asiakirjojen käytöstä ”Pro Finlandia – Suomen tie itsenäisyyteen” -näyttelyssä. Artikkelin kirjoittaja ja tutkija Pertti
Hakala Kansallisarkistosta kävivät keväällä 2017 Moskovassa tapaamassa Venäjän arkistoviraston varajohtajaa Andrei
Jurasovia ja valitsemassa näyttelyyn asiakirjoja Venäjän valtionarkistosta.

Suomen kenraalikuvernöörin kanslian arkistossa (Fondi 499,
luettelo 2) on Gerardin raporttiluonnokset keisari Nikolai
II:lle vallankumouksellisesta liikkeestä Suomessa lokakuussa 1905, kenraalikuvernöörin ja eduskunnan toiminnasta
sekä runsas kirjeenvaihto esimerkiksi ministerivaltiosihteeri
August Langhoffin ja kreivi Sergei Witteen kanssa.
Nikolai II:n arkistossa (Fondi 601) on kiinnostavia asia
kirjoja, esimerkiksi Gerardin raportit Suomessa lokakuussa
1905 takavarikoiduista aseista, Venäjän sisäministeri Pjotr
Stolypinin kirjeenvaihto Gerardin kanssa vallankumouksellisen agitaation levittämisestä Suomen joukoissa sekä
Viaporin kapinasta heinäkuussa 1906.
Anna Vyrobovan arkistossa (Fondi 623) on 42 aktia. Niiden joukossa on myös Nikolai Gerardin Suomen toimintavuosista kertovia asiakirjoja. Keisarinna Maria Feodorovnan
arkistossa (Fondi 642) on noin 3 000 aktia, joissa on myös
Gerardin ranskankielistä kirjeenvaihtoa keisarinnan kanssa.
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DMITRI FROLOV

Kuvataiteilija Aleksanteri Ahola-Valon henkilömappi
Valko-Venäjän historiallisessa arkistossa.

Suomen ministerivaltiosihteerinä ja Venäjän sisäministerinä
toimineen Vjatsheslav von Plehwen arkistossa (Fondi 586)
on kenraalikuvernööri Gerardin esitykset Nikolai II:lle muun
muassa Suomen väestön suhtautumisesta uuden ministeri
valtiosihteerin nimitykseen ja Suomen vallankumouksellisesta liikkeestä vuosina 1905–1906. Sisäministeriön poliisidepartementin arkistossa (Fondi 102) on 34-sivuinen selvitys
kenraalikuvernööri Gerardin toiminnasta Viaporin kapinan
aikana vuodelta 1906.
Nikolai Gerardia koskevaa aineistoa säilytetään myös ValkoVenäjän arkistoissa. Valko-Venäjän valtiollisen historiallisen
arkiston johtajan Dmitri Jatsevitšin kanssa keskusteltiin
Suomen historiaa koskevien asiakirjojen kartoittamisesta,
ja syksyllä 2017 Gerard-asiakirjat saatiin Kansallisarkistoon.
Gerardin lisäksi ainakin kahden muun Suomen kenraali
kuvernöörin eli Fredrik Vilhelm von Bergin ja Platon
Rokassovskin kohtalot ovat sidoksissa Valko-Venäjään.
Maan arkistoissa säilytetään myös noin kymmenen suoma
laisen upseerin asiakirjoja.

Siirtolaisuuden jäljillä
Syyskuussa 2017 Pietarissa järjestettiin XVIII suomalais-
venäläinen kulttuurifoorumi, jossa keskusteltiin Venäjälle muuttaneiden suomalaisten siirtolaisten kohtaloista.
Kansallisarkisto on hyväksynyt muutaman venäläisen osapuolen hanke-ehdotuksen.
Yksi niistä on Kaukoidässä sijaitseva Nahodkan museo- ja
näyttelykeskus, jonka kanssa tutkitaan suomalaisten siirto
laisten elämää Venäjän Kaukoidässä. Hanke tarkastelee suo-

Venäläiset tietokannat
tutuksi tutkijoille
Kansallisarkiston Venäjältä hankkimien aineistojen avulla
pyritään laajentamaan tutkijoiden tietämystä suomalaiselle historiantutkimukselle merkittävistä asiakirjoista Venäjän
arkistoissa ja museoissa sekä Neuvostoliittoon kuuluneiden
maiden arkistoissa. Kansallisarkisto pitää siksi yllä Venäläiset
tietokannat -wikitietokantaa http://wiki.narc.fi/vtk, jonka
tarkoituksena on sekä helpottaa tutkijoiden työtä venäläisissä arkistoissa että antaa heille käsitys arkistoalan rakenteesta ja arkistokokonaisuuksista.
Lisäksi tietokantaan kerätään tietoja eri arkistoissa ja museoissa säilytettävistä arkistoasiakirjoista, jotka koskevat Suomea ja suomalaisia. Tietokantaa täydennetään jatkuvasti
suomen ja venäjän kielellä. Se sisältää tietoa sekä Neuvostoliiton aikana arkistoyhteistyössä hankitusta aineistosta että
Kansallisarkiston nykyisestä, Suomea koskevien asiakirjakopioiden hankinta- ja vaihtoyhteistyöstä. Tutkijat ovat tervetulleita täydentämään tietokantaa omilla aineistoehdotuksillaan.
TEKSTI: ANNA VARTIALA, tutkija, Kansallisarkisto

malaisten ensimmäistä siirtokuntaa Primorskin alueella sekä
sen merkitystä uusissa aluevaltauksissa 1800-luvun loppupuoliskolla. Erityisen kiinnostavia ovat Nahodkan lahden suomalaisen siirtokunnan historia sekä merikapteeni Fridolf
Höökin, valaanpyytäjä Otto Lindholmin ja muiden siirtolaisten kohtalot. Hankkeessa järjestetään tutkimuskäyntejä
suomalaisasutusten paikoille ja tutkitaan arkistoja Suomessa
ja Venäjällä.

Muurmannille muuttaneet
Toinen hanke suunnitellaan Murmanskin alueen museon
kanssa ja siinä kootaan näyttely Muurmannilla eli Kuolan
niemimaan pohjoisrannalla asuneista suomalaisista. Muur
mannin alue tunnettiin 1800-luvulla hyvin pohjoisen Venäjän,
Norjan ja Suomen asukkaiden keskuudessa. 1860-luvulta
lähtien siitä tuli ”Toivon ranta” monille, ja pian sinne ilmestyi siirtokuntia, joissa eli rinnan suomalaisia, venäläisiä, norjalaisia ja karjalaisia. Suurimmat suomalaiset siirtokunnat
olivat Länsi-Muurmanissa, esimerkiksi Uura, Zemljanaja ja
Vaitolahti.
Näyttely kertoo Murmanskin rannan siirtokuntien elämästä ja työstä. Se on myös kertomus perheiden kohtaloista
vallankumouksen jälkeen aina rajojen avaamiseen asti
1990-luvulla.
Murmanskin museo näyttää, kuinka pohjoisten maidemme väliset suhteet olivat hyvin kiinteät 1920-luvulle asti, ja
kuinka 1900-luvun traagiset tapahtumat kohdistuivat kaikkiin Venäjän asukkaisiin riippumatta heidän alkuperästään.
Vuosikymmenten ajan Murmanskin siirtoasukkaiden muis-
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Tietoportaalit - uusi
yhteistyömuoto
Kansallisarkisto on toteuttanut kaksi tietoportaalia
yhdessä Novgorodin alueen valtion arkiston ja Karjalan
tasavallan Kansallisarkiston kanssa. Portaalien tehtävänä
on parantaa arkistoaineistojen käytettävyyttä.

MIKHAIL OLYKAYNEN

Kansallisarkistoon mikrofilmeillä tai digitaalisessa muodossa hankittu aineisto siirretään Digitaaliarkistoon näyttörajoitettuna. Suomen- ja venäjänkieliset tiedot asiakirjoista
löytyvät sekä Venäläiset tietokannat -sivustosta että Vakkaarkistotietokannasta.

to säilyi vain heidän sukukunnissaan, jotka usein erotettiin
rajoilla. Tämä luku yhteistä historiaamme saatiin selville vasta 1990-luvulla sen jälkeen, kun maiden väliset rajat avattiin uudelleen, ja monet norjalaisten ja suomalaisten siirtokuntien asukkaiden jälkeläisistä palasivat synnyinmaahansa.

Karjalan punasuomalaiset
Kolmas hanke on Karjalan Kansallisarkiston ja Karjalan
Kansallismuseon ehdottama Punasuomalaiset Karjalassa
-hanke. Karjalan tasavallan kansallisarkiston hanke edellyttää perehtymistä Karjalan punasuomalaisten asiakirjalliseen
perintöön heidän kohtaloidensa selvittämiseksi.

Novgorodilaisen arkiston kanssa toteutettu temaattinen
portaali on nimeltään Novgorod-Finland (http://arkisto.fi/
KANSALLISARKISTO
novgorod). Kesäkuusta 2015 alkaen se on palvellut moni
puolisesti sekä tieteellistä tutkimusta että sukututkijoita ja
muita harrastajatutkijoita. Pienimuotoinen portaali kertoo
Novgorodin alueen arkistosta, sen toiminnasta ja arkistokokonaisuudesta.
Novgorodin arkisto on digitoinut yksittäisiä asiakirjoja, kuten Novgorodin kuvernementissa sijainneen suomalaisen
kylän opetustoimen järjestämiseen liittyviä asiakirjoja ja
suomalaisten paluumuuttajien nimiluetteloita. Portaalin
kautta löytyviä Kansallisarkiston venäjänkielisiä asiakirjoja on aika rajoitetusti – ne kuuluvat VeSa-arkistokokonaisuuteen. Suurin osa aineistosta on ruotsinkielistä. Asiakirjat ovat viranomaisasiakirjoja kuten veronkantoon liittyviä
voudintilejä, läänintilejä (maakirjat) ja henkikirjoja. Venäjän
vanhojen asiakirjojen arkistossa säilytetään enemmän Novgorodin ja Ruotsin välisiä suhteita koskevia aineistoja, siksi
portaalissa on tietoa arkistosta ja sen Vanhaa Suomea koskevasta aineistosta.
Documenta Carelica -tietoportaali (http://www.arkisto.fi
/carelica) julkaistiin kesäkuussa 2017. Portaali mahdollistaa entisen Laatokan Karjalan alueen ja nykyisen Venäjän
Karjalan alueen tutkimusaineistojen käytön tieteellisiin ja
muihin tutkimuksellisiin tarkoituksiin. Karjalan Kansallisarkiston tietoportaaliin valittu aineisto koskee Viipurin läänin
kolmea kihlakuntaa eli Sortavalaa, Salmea ja Kurkijokea.

Karjalan tasavallan kansallisarkistossa on merkittävä asiakirjakokonaisuus suomalaisista, jotka muuttivat perheineen
Venäjän Karjalaan vuoden 1918 sisällissodan jälkeen. Moni
heistä antoi panoksensa uuden kotimaan kehittämiseen hallinnossa, puna-armeijan riveissä tai teollisuudessa. 1930-luvulla huomattava osa punaisista suomalaisista kärsi sorrosta.

Portaalin kautta tarjotaan henkikirjoja sekä venäjän-, suomenja ruotsinkielisiä kirkonkirjoja, metrikoita ja muita julkisia
luetteloita. Portaalin taustatietolähteiksi kerätään verkossa
olevia lähteitä, tietokantoja ja sivustoja. Karjalan Kansallis
arkisto esimerkiksi julkaisi verkkonäyttelynä omiin arkisto
aineistoihinsa perustuvia kokonaisuuksia, jotka kertovat
karjalaisista kirjailijoista ja Karjalan kansanperinteistä.

Kartoitus ja digitointi jatkuu

TEKSTI: ANNA VARTIALA, tutkija, Kansallisarkisto

Suomen näkökulmasta kiinnostavien asiakirjojen kartoitusja digitointityö Venäjän ja muiden entisen Neuvostoliiton
maiden arkistoissa jatkuu. Aineistojen kopiointi vaatii kuitenkin rahoitusta, sillä asiakirjakopioinnin hinnastoja Venäjällä
korotetaan vuosi vuodelta, ja hinnat riippuvat myös alueesta tai kaupungista. Kartoitustyö ei rajoitu venäläisiin arkistoihin vaan laajenee aktiivisesti Valko-Venäjälle, Georgiaan,
Armeniaan sekä Kazakstaniin.
TEKSTI: DMITRI FROLOV, kehittämispäällikkö, Kansallisarkisto
KANSALLISARKISTO
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KANSALLISGALLERIA / JUKKA ROMU

B.A. Godenhjelm:
Omakuva pietarilaisessa
työhuoneessa,
1930- tai 1940-luku.

Suomen taidekentän kehitys
osana Venäjän keisarikuntaa
Suomalainen taidekenttä alkoi muodostua
autonomian aikana 1800-luvulla. Sen kehityksessä oli merkittävä rooli sekä Pietarin
taideakatemialla että Venäjän keisarien suopeudella.

SUOMEN TAIDE-ELÄMÄ sai alkunsa 1800-luvun puolivälissä ja kehittyi nopeasti muodostaen vuosisadan vaihteessa koulukunnan, joka oli saanut vaikutteita sekä lännestä
että idästä.
Tarkasteltaessa maamme taiteilijoiden kehitystä on yleensä
painotettu Tukholman ja Düsseldorfin taideakatemioiden
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WIKIMEDIA COMMMONS

sekä Pariisin merkitystä. Vaikka suomalaiset taiteilijat suuntautuivatkin ensisijaisesti länteen, Pietarilla ja erityisesti sen
taideakatemialla oli huomattava rooli kulttuurin edistäjien
järjestäytyessä Suomessa.

Opintoja keisarin stipendillä
Autonomian eri vuosikymmenillä Pietarissa
opiskeli kymmeniä suomalaistaiteilijoita, heidän joukossa esimerkiksi B.A. Godenhjelm,
Hugo Backmansson, Oscar Kleineh, Venny
Soldan-Brofeldt ja Eero Järnefelt. Ainakin kaksi ensimmäistä saivat opintoihinsa tukea keisarin käsikassasta, joka oli perustettu vuonna 1822
Suomen senaatin talousosaston anomuksesta.
Käytännössä valtiosihteerin hallinnoimista varoista jaettiin
muutaman sadan ruplan avustuksia leskille tai ylimääräistä
eläkettä upseereille. Tukea myönnettiin myös muutamille tieteen ja taiteen edustajille sekä venäjän kielen opiskelijoille.
Lisäksi käsikassan varoilla hankittiin osa Helsingin keisarillisen palatsin eli nykyisen presidentinlinnan taideteoksista.
Pietarin taideakatemian näyttelyissä nähtiin usein suomalaistaidetta ja muutamille suomalaisille myönnettiin akatemian arvonimiä. Vuonna 1873 akateemikoiksi nimitettiin Karl
Emanuel Jansson ja Adolf von Becker, ja vuonna 1881
tittelin sai Albert Edelfelt.
SERGEY LEVITSKY

Aleksanteri II perheineen noin vuonna 1871. Takarivissä
toisena oikealta seisoo tuleva Aleksanteri III.
Suuriruhtinas Aleksanteri, keisari vuodesta 1855, tunnusti
taideyhdistyksen arvon, eikä pitänyt poikansa roolia yhdistyksen suojelijana silkkana muodollisuutena. Hän muun
muassa lahjoitti yhdistykselle poikansa nimissä vapaaherra
O. W. Klinckowströmin 28 länsimaisen teoksen taide
kokoelman.
Kun taideyhdistyksen Helsingin piirustuskoulu avattiin
vuonna 1848, kutsuttiin sen opettajaksi jo mainittu Berndt
Abraham Godenhjelm. Hän muutti varta vasten Pietarista ottaakseen viran vastaan ja toimi koulun ainoana opettajana
15 vuotta käyttäen oppimateriaalina oman tuotannon lisäksi Pietarista keräämäänsä taidejäljennösgrafiikkaa. Pietarin
taideakatemian opit siirtyivät näin eteenpäin suomalais
taiteilijoille.

Taidetta ja diplomatiaa
Vuosisadan viimeisillä vuosikymmenillä useat suomalais
taiteilijat saavuttivat kansainvälistä arvostusta, ja vuonna
1898 Pietarissa järjestettiin ensimmäinen suomalais-
venäläinen taidenäyttely.

Pietarin taideakatemia 1900-luvun alussa.

Korkea-arvoinen suojelija
Keisarin käsikassa oli ainoa suomalaistaiteilijoiden ulkomaanopintoja tukeva taho ennen Suomen Taideyhdistyksen
perustamista vuonna 1846. Museoiden ja taidenäyttelyiden vielä uupuessa kaupungeista taideyhdistyksellä oli
tärkeä tehtävä maan taide-elämän kehittämisessä. Toiminnan virallistamista varten oli saatava hyväksyntä keisarilta ja senaatilta, joten yhdistyksen suojelijaksi pyydettiin
suuriruhtinas Aleksanterin vuoden ikäistä poikaa, tulevaa
Aleksanteri III:tta.

Kansainvälisillä taidemarkkinoilla, kuten maailmannäyttelyissä, suomalainen taide oli tähän mennessä aina esitelty venäläisellä osastolla. Tämä oli turhauttanut venäläiskollegoista
erottautumaan pyrkineitä suomalaistaiteilijoita jo vuosikaudet. Suomen paviljonkia Pariisin vuoden 1900 maailmannäyttelyssä pidettiin läpimurtona irtautumisessa, mutta se ei
suinkaan tarkoittanut yhteistyön päättymistä taiderintamalla.
Poliittisesti rauhattomasta ajankohdasta huolimatta Helsingissä nähtiin modernia venäläistaidetta vuonna 1916, ja huhtikuussa 1917 Pietarissa avattiin suomalaisen taiteen laaja
näyttely, jossa oli mukana noin 300 teosta 40 taiteilijalta.
TEKSTI: SANI KONTULA-WEBB, taidehistorioitsija
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Pro Finlandia – tie
itsenäisyyteen muiden silmin
Kansallisarkiston suurhanke Suomen satavuotisjuhliin on valmis. Pro Finlandia -hankkeessa on vuosina 2014–2017 tuotettu neljä
suurta näyttelykokonaisuutta, kuhunkin liittyvä laaja monografia sekä julistenäyttely.
Julistenäyttelyt kiertävät Suomessa ja eri
puolilla Eurooppaa.
PRO FINLANDIA -kokonaisuuden ensimmäinen osa loi
katsauksen Suomen, Ranskan ja Italian yhteyksiin etenkin
itsenäisyyttä edeltävinä vuosikymmeninä. Erityistä huomiota
kiinnitettiin kulttuurisuhteisiin, kuten suomalaisten taiteilijoiden yhteyksiin Pariisiin ja Pariisin maailmannäyttelyihin vuosina 1878, 1889 ja 1900 sekä maiden diplomaattisuhteiden
syntyyn ja Italian yhdistymiskamppailuun.

Eurooppalaiset kumppanit
Sarjan toisessa osassa näkökulmana olivat autonomiselle
suuriruhtinaskunnalle tärkeät kumppanit Saksa, Itävalta,
Unkari ja Iso-Britannia. Edelleen kulttuuriyhteydet olivat
keskiössä, mutta uutena mukaan tulivat suomalaisten linkit
ulkomaille tieteen ja järjestöjen saralla.
Sosialismi ja osuustoiminta omaksuttiin Saksasta, fennougristeilla oli kiinteät yhteydet Unkariin ja partioliike rantautui maahamme Englannista, jossa puolestaan naisten ääni
oikeus herätti suurta kiinnostusta. Saksalla oli tunnetusti
suuri rooli Suomen itsenäistymisessä ja siihen liittyvissä
konflikteissa.

Pohjoismaat ja Baltia
Pohjoismaiset juuret ja suhteet olivat keskiössä sarjan kolmannessa osassa. Vaikka Suomi liitettiin osaksi Venäjän
keisarikuntaa vuonna 1809, maassa säilyivät Ruotsin lait ja
oikeusjärjestelmä, luterilainen usko, kulttuuri ja tiede sekä
ruotsin kieli, jotka yhdessä skandinavismin aatteen kanssa
loivat luontevan pohjan yhteyksille. Pohjoisessa saamelaisten poliittinen aktivoituminen ylitti luontaisesti valtioiden rajat.

Pro Finlandia -näyttelyyn pääsee tutustumaan
Kansallisarkistossa Helsingissä.
Sarjan viimeinen osa käsittelee Suomea osana Venäjän
keisarikuntaa sekä suhteita Puolaan, Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Suomi kehittyi autonomisen asemansa turvin kohti
itsenäisyyttä. Venäjän uusi ”turvavyöhyke” sai toimia sangen
vapaasti ja alueelta kerättyjen verojen jääminen sen omaan
käyttöön loi vakaan perustan taloudelliselle kehitykselle.
Pietarin rikas talousalue lisäsi vientiä samalla kun paljon
suomalaisia muutti kaupunkiin.
Yhteydet Puolaan ja Baltian alueelle olivat varsin vähäisiä.
Osasyy tähän saattaa löytyä siitä, että maiden yläluokka ja
oppineisto oli pitkälti saksankielistä. Tilannetta ei Puolan
osalta helpottanut ainakaan se, että Suomen Kaarti osallistui siellä nousseen kapinan kukistamiseen 1830–1831.

Kiertonäyttely kiinnostaa
Pro Finlandia -julistenäyttelyt ovat kiertäneet Suomen ohella
Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Unkarissa, Sloveniassa,
Ruotsissa ja Norjassa. Heini-Tuuli Onnela Suomen suur
lähetystöstä Berliinissä kertoo näyttelyn kierrosta Saksassa:
”Pro Finlandia -kiertonäyttely on otettu kiinnostuneena vastaan. Kierrossa on kaksi näyttelykopiota, jotka molemmat
ovat olleet vuoden alusta vuoden loppuun lähtien varattu,
ja näyttely on ollut koko vuoden ajan esillä jossain puolella
Saksaa ja myös Itävallassa Wienissä. Eniten kyselyitä on
tullut loppuvuodeksi, Suomen itsenäisyyspäivän ympärille,
mutta varauslista täyttyi jo alkuvuodesta.”
Näyttelysarjan neljäs osa aukeaa yleisölle 5.12.2017
Kansallisarkistossa (Rauhankatu 17, Helsinki). Näyttely on
avoinna ti-pe klo 10 alkaen, Kansallisarkiston aukioloaikojen
puitteissa. Opastuksia ryhmille järjestetään sopimuksen mukaan. Teossarjan neljäs osa tulee samaan aikaan myyntiin
Kansallisarkiston verkkosivuille.
TEKSTI JA KUVA: MARKO OJA, tiedottaja, Kansallisarkisto
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Pois kotoa - pitkä
tie Inkeristä
Inkerinsuomalaisen Irja Hiivan muistelmateos ”Pois kotoa” julkaistaan suomeksi
ensi vuonna. Hiiva kirjoitti muistelmansa jo
1970-luvulla, mutta yksikään kustantamo ei
uskaltanut tuolloin julkaista teosta.
IRJA HIIVA syntyi Inkerinmaalla 1930-luvun alussa. Hänen
vanhempansa kuuluivat kansallisen sivistyneistön ensimmäiseen sukupolveen. Isä Juho Hiiva opetti historiaa Hatsinan
kasvatusopillisessa opistossa ja äiti Olga Junolainen toimi
opettajana koulussa. Kumpikin katosi Stalinin puhdistuksissa.
Irja jäi isovanhempiensa ja lähisukulaistensa huostaan, joutui jatkosodan aikana saksalaismiehitykseen, koki väestönsiirrot Suomeen ja palautukset Neuvostoliittoon Jaroslavlin
alueelle. Hän pakeni sukulaistensa mukana Viroon ja vuonna
1948 päätyi Petroskoihin, jossa hän hankki kirjastonhoitajan
pätevyyden ja suoritti maisteria vastaavan tutkinnon Petroskoin yliopistossa.
Sittemmin Hiiva opiskeli taidehistoriaa Leningradissa ja tuli
valituksi tutkijaksi Eremitaasiin. Avioliitto ja muutto Israeliin
sekä myöhemmin Yhdysvaltoihin muodostivat päätepisteen
hänen perheensä vaellukselle. Nykyään Irja Hiiva asuu New
Yorkissa.

Avoimesti armottomasta ajasta
Irja Hiivan muistelmissa on kyse rohkeudesta kertoa vilpittömästi ja avoimesti tytön henkisestä kasvusta aikuiseksi
sekä hänen kokemastaan armottomasta arjesta. Teos kertoo itsensä pettämisestä ja omakohtaisen sekä kansallisen
itsetunnon arvostamisesta, kirjoittajan omista lankeemuksista ja päättäväisyydestä olla rehellinen itselle.
Hiivan kirjan veroista itsetutkiskelua en ole lukenut pitkiin aikoihin. Juuri tätä olen kaivannut lukuisilta haastateltaviltani
voidakseni sijoittaa elämän yksityiskohdat arkistojen tietoihin. Näiden tietojen rinnastaminen ja analysoiminen on
mielestäni sitä arvokkainta historiantutkimusta, jonka tarkoitus on auttaa meitä ymmärtämään itseämme, aikaamme
ja maailmamme.
Irja Hiiva sai muistelmiensa ensimmäisen osan valmiiksi
vuosina 1971–1972 ja toisen vuosina 1976–1980. Hiivan
kertoman mukaan yksikään kustantaja ei suostunut julkaisemaan kirjaa. Se ilmestyi Ruotsissa 1980-luvulla ja Venäjällä vasta vuonna 2008. Suomeksi kirja ilmestyy Reuna-
kustantamon julkaisemana ensi vuonna.
TEKSTI: TOIVO FLINK, dosentti, verkostotutkija, Siirtolaisuusinstituutti

Jatkosodan väestönsiirroissa Inkerinmaalta Suomeen
kuljetettiin yli 63 000 henkeä ja Neuvostoliittoon palautettiin runsaat 55 000. Inkeriläiset palautettiin 5.12.1944–
15.1.1945 kokoamiskeskuksista. Lähde: Toivo Flink (2010):
Kotiin karkotettavaksi. Inkeriläisen siirtoväen palautukset Suomesta Neuvostoliittoon 1944–1955.

Muistelmat Inkerin
tutkimuksessa
Professori Lauri Honko nosti Inkerin tutkimuksen
tilan näyttävästi esiin SKS:n vuosikirjan kirjoituksessaan
vuonna 1990. Artikkeli alkaa kysymyksellä ”Missä on
Inkerinmaa tänään?” Pohtiessaan tätä Honko tarkasteli
muistikulttuuria, joka ei ole sidoksissa maantieteeseen,
vaan vaeltaa ihmisten mukana.
Inkerin kohtalonkysymys oli Hongon mielestä kulttuurinen jälleenrakennus jo 27 vuotta sitten. Sitä se on
vieläkin. Arkisto- ja kirjastokokoelmissa on runsaasti
perinneaineistoa Inkeristä ja inkerinsuomalaisuudesta.
Ongelmana on tuon tietopotentiaalin käyttöön saaminen tavalla, joka integroituu inkerinsuomalaisten nykytodellisuuteen ja kansalliseen itsetuntoon.
Professori Hongon mukaan elvyttävän kulttuurityön
edellytyksenä tulee olla tieto inkeriläisiksi itsensä tuntevien suomalaisten tarpeista ja toiveista. Hän piti erityisen arvokkaana, että inkerinsuomalaisilla olisi oma
digitaalinen arkistonsa. Sen sisällön kannalta kiireellisimpänä pidän muistelmien keräämistä jatkosodan
jälkeiseltä ajalta eri puolille maailmaa kulkeutuneiden
inkerinsuomalaisten kohtaloista.
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Pohjoismaisten kansallisarkistojen digitaalisen säilyttämisen asiantuntijat asettuivat yhteiskuvaan kokoustaessaan
lokakuussa 2017 Tukholmassa.

Pohjoismaiset
asiantuntijat
pohtivat
digitaalista
säilyttämistä
Tukholmassa lokakuussa järjestettyyn Digital arkivering i Norden -seminaariin (NorDig
2017) osallistui yli 30 henkilöä kaikista pohjoismaisista valtion- tai kansallisarkistoista.
Tämän vuoden tapaamisen teemoja olivat
rekisteritiedot, tiedostoformaattien laadun
hallinta sekä säilyttämisen uudet työkalut.
REKISTERITIETOJEN ja tietokanta-aineistojen säilyttämisen
kysymykset ja ratkaisut ovat yhteistyön keskeinen osa-alue.
Norja, Ruotsi ja Suomi ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä ADDML-rakenteen kehittämiseksi, joka on vakiinnuttanut
asemaansa hyvin. Menetelmä soveltuu etenkin CSV-tiedostojen rakenteen kuvaamiseen, ja menettelytapana se tukee
hyvin rekisteritiedon sisäistä arvonmääritystä ja sovellus
riippumattomia tietorakenteita.

Merkitykselliset metatiedot
Rekistereiden sisäisestä arvonmäärityksestä käydään
pohjoismaisittain paljon keskustelua. Sen tavoitteena on
määrittää merkitykselliset osat rekisteristä pitkäaikaissäilytyksen ja hyödyntämisen näkökulmasta. Kehitteillä on toimialakohtaisia ohjeita rekisteritiedon kuvaamisen tietorakenteista, joilla tuetaan loogisten käsitteiden yhdisteltävyyttä
eri metatietorakenteissa.
Ruotsin valtionarkisto esitteli toimialakohtaisia (FGS) metatietomäärityksiä ja niihin sisältyvää säilytyksen paketointi
ratkaisua. Suomen Kansallisarkiston yksi esitys käsitteli
JHS rekisteritiedon metatiedot -hankkeessa tehtyä työtä,
jonka tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää rekisterin kuvailua. Rekisteritiedon metatiedoilla voidaan tukea rekistereiden aktiiviajan hallintaa, tutkimuksen tarpeita sekä digitaalista säilyttämistä.

SIARD säilöö tietokannat
Tietokantojen säilyttämisen kehitystyössä painopiste on
nyt siirtynyt voimakkaasti SIARD 2.0 -malliin, jota on kehitetty tänä vuonna päättyneessä, Euroopan unionin rahoittamassa E-ARK-hankkeessa. SIARD-formaatin erityispiirteenä
on, että sen avulla on mahdollista säilyttää relaatiotietokannan taulujen väliset yhteydet ja tekninen rakenne siten, että
tietokanta voidaan helposti palauttaa esim. hakutoimintoja
varten.
SIARD on alkuaan Sveitsin kansallisarkiston kehittämä,
mutta siitä on ollut käytössä Tanskan Kansallisarkiston
kehittämä versio (SIARDDK). SIARD 2.0 on formaatin viimeisin versio, ja se tukee tietojen arkistointia monista
käytetyimmistä relaatiotietokannoista (MySQL, DB2, MS
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Access, PostgresQL). SIARD:in käyttöön on kehitetty uusia työkaluja, jotka helpottavat tietokanta-aineistojen siirtoa
pitkäaikaissäilytykseen ja parantavat aineistojen myöhempää käytettävyyttä.

DPF manager -työkalun soveltuvuutta arvioidaan osana massadigitoinnin kehittämistä.

Eurooppalaisia yhteishankkeita

Pohjoismaiselle yhteistyölle nähtiin edelleen sijansa. Digitaalisen säilyttämisen työkalujen ja työnkulkujen kehittäminen
tapahtuu kuitenkin hyvin vahvasti EU-rahoitteisissa hankkeissa. Tätä kautta muodostuu uusia yhteistyöverkostoja.

Nordig-tapaamisessa keskusteltiin laajasti yhteistyön eri
muodoista ja jatkuvuudesta. Todettiin, että kehitystyössä
painopiste on siirtynyt kansainvälisiin ja erityisesti eurooppalaisiin yhteishankkeisiin. Näistä olivat esillä muun muassa
päättyneet E-ARK ja PREFORMA.
E-ARK-projekti kokosi vuosina 2014–2016 yhteen digitaalisen säilyttämisen toimijoita kaikkiaan 22 maasta. Pohjoismaista hankkeessa olivat mukana Ruotsi, Norja ja Tanska.
Yhteistyö tuotti uusia lähestymistapoja, standardeja ja työkaluja digitaalisen säilyttämisen prosesseihin.
Projekti sai Euroopan komission arvioinnissa ylistäviä arvo
sanoja. On todennäköistä, että se saa jonkinlaista jatkoa
työkalujen ja määritysten kehittämistä ja ylläpitämistä varten. Selkeästi on nähtävissä, että kansallisista ratkaisuista ja
toimintatavoista ollaan siirtymässä yhteisesti kehitettyjen
työkalujen käyttöön.
PREFORMA-hankkeessa on tuotettu tiedostoformaattien validoinnin työkaluja PDF/A- ja TIFF- tiedostoille. Nämä työkalut ovat keskeisiä uusissa toimintamalleissa, joilla halutaan
tukea digitaalisen aineiston teknisesti virheetöntä muodostumista. Tavoitteena on vähentää tiedostomuotojen korjaamista siinä vaiheessa, kun aineistoja siirretään arkistoon.
PDF-tiedostojen (veraPDF) validointiin käytettävä työkalu on
käytössä myös Suomen Kansallisarkistossa ja sitä on pilotoitu hyvin tuloksin. TIFF-tiedostojen validointiin soveltuvan

Kohti uusia verkostoja

NorDig säilyttänee roolinsa yhtenä ajatustenvaihdon foorumina uusien verkostojen rinnalla. NorDig-traditioon
kuuluu myös yhteinen maaraportti, jossa kukin osallistujamaa
kertoo omista käytännöistään ja tilanteestaan.
EU-hankkeissa tehdään tällä hetkellä paljon työtä, jonka
tavoitteena on yhtenäistää kuvailun välittämiseen liittyvien
standardien käyttötapoja. Tätä työtä koordinoi DAS (DLM Archival Standards) Board- verkosto, jossa tarkastellaan muun
muassa METS-, EAD- ja EAC-tietorakenteita. Jatkossa tilanne
voi olla se, että yhä laajemmin käytetyt yhteiset työkalut
on viritetty toimimaan juuri näiden yhteisten tarkennusten
mukaisesti.
TEKSTI: VESA-MATTI OVASKA, ylitarkastaja ja
MARKUS MERENMIES, kehittämispäällikkö, Kansallisarkisto

Lisätietoja:
NorDig 2017 -konferenssin esitykset:
https://riksarkivet.se/nordig-2017
DAS Board: http://www.dasboard.eu/
Preforma: http://www.preforma-project.eu/
E-ARK-projekti: http://www.eark-project.com/
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Kansallisarkiston digikolmiloikka
tuottaa uusia palveluja
Viranomaisten pysyvästi säilytettävien
aineistojen vastaanottoon on tulossa paljon
uudistuksia. Ne rakentuvat vaiheittain, jotta
kokonaisuus pysyy toimintakykyisenä.
PYSYVÄ DIGITAALINEN säilyttäminen edellyttää teknistä
osaamista ja soveltuvia järjestelmiä, joista on kyettävä huolehtimaan pitkälle tulevaisuuteen. Tietorakenteet ja järjestelmät muuttuvat, mutta niihin sisältyvän tiedon tulee säilyä. Monimutkaiset asiat on hyvä hankkia palveluna: niiden
toimivuus edellyttää soveltuvaa osaamista sekä palvelun
tuottajalta että hyödyntäjältä.
Siirtymä paperiaineistojen vastaanottamisesta digitaalisen
informaation turvaamiseen on laajempi kokonaisuus kuin
kysymys sovellettavista tiedostoformaateista. Tätä siirtymää
on Kansallisarkistossa kehitetty määrätietoisesti eri hankkeissa ja hankittu kokemusta, ja pian digiloikkaa päästään
hyödyntämään käytännössä.
Kansallisarkiston digitaalisen säilyttämisen digiloikkaa ei pidä
nähdä vauhdittomana tasajalkaponnistuksena, vaan kyse on
digitaalisesta kolmiloikasta, jossa aineiston kehittyvä kuvailu, säilyttämisen uudet ratkaisut sekä monimuotoinen tieto
palvelu muodostavat täysin uuden kokonaisuuden.

Digi on luonteeltaan dynaaminen
Digitaalinen informaatio ja siihen liittyvät toiminnot ovat
luonteeltaan dynaamisia, verkottuvia ja vailla analogisen
aineiston rakenteellisia rajoitteita. Niiden potentiaalin hallinta
edellyttää uudenlaisia palveluita.
Arkistokuvailua on kehitetty osana AHAA-hanketta kohti dynaamisempia rakenteita. Perinteisen hierarkkisen kuvailun
korvaa uusi modulaarinen kuvailu, jossa elementit kuvaillaan
erillisinä ja yhdistetään suhteiden avulla.

Alkujaan digitaalisen aineiston vastaanottoa on voitu jatkaa VAPA-palvelun lopettamisen jälkeen suppeassa mitta
kaavassa. Tänä aikana on kehitetty digitaalisen säilyttämisen
teknisiä edellytyksiä ja selvitetty palvelulle asetettavia tarpeita
sekä ratkaisun vaihtoehtoisia toteutusmalleja.

Uusi vastaanottopalvelu avataan
Sähke-muotoisen aineiston vastaanottoja voidaan käynnistää uudestaan vuoden 2018 alusta. Tuolloin avataan uusi
vastaanottopalvelu, johon Sähke-muotoista aineistoa voi
siirtää. Metatietojen osalta rakenne on vanha tuttu, tiedosto
formaattien osalta valikoimaa on laajennettu.
Suurimmat muutokset on tehty siirtojen seurantaan ja
pakettien kokoamiseen, ja niillä on korjattu aikaisempien
VAPA-siirtojen ongelmia. Tällä ensimmäisellä vaiheella luodaan saumaton jatkumo niihin järjestelmiin, joissa siirtotoiminnot on jo toteutettu. Uudet palvelukuvaukset, siirto-
ohjeet ja toimintomallit julkaistaan vielä tämän vuoden
puolella.

Tulossa myös uusi toimintomalli
Seuraavassa vaiheessa aineistojen vastaanottoa kehitetään siten, että Sähke-mallin mukaisen pakettisiirron rinnalle tuodaan uusi toimintomalli, jossa aineiston kuvaileminen integroituu tiiviimmin osaksi sekä muodostajan että
vastaanottajan prosesseja. Olennainen muutos aikaisempaan on arkistokuvailun ja aineiston vaiheittainen kertyminen. Kuvailutiedot voidaan välittää loogisina kokonaisuuksina
ennen aineiston siirtoa tai siirron jälkeen.
Nämä uudet palvelut ovat vielä osin suunnittelupöydällä,
mutta kehityksen linjaukset ohjaavat selkeästi tähän suuntaan. Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon aineistojen digitalisoinnista antaa työlle osaltaan hyvän myötätuulen.
TEKSTI: MARKUS MERENMIES, kehittämispäällikkö,
Kansallisarkisto
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Ilomantsin, Kontupohjan ja Sungun seuduilla taistelleen
Ryhmä Oinosen asevelimerkki-kilpailun voittanut työ.

Päämajan huolestuneisuus etulinjassa taistelleiden sotilaiden oikeudenmukaisesta palkitsemisesta.
Tutkimus on jatkoa vuonna 2015 kirjana ilmestyneelle tutkimukselle ”Talvisodan Asevelimerkit” (Docendo). Kumpikin
tutkimus perustuu vahvasti arkistotutkimuksiin. Aihepiiri on
kuitenkin poikkitieteellinen ja sen vuoksi tutkimuksissa on
merkittävä rooli myös merkkien valmistuksella ja keräilijöiden kautta myös merkeillä itsellään.

Haasteellinen määrä aineistoa

Jatkosodan
asevelimerkit
Tutkijaryhmä Matti Allonen, Jari Nykänen ja
Joel Sjögren keräävät tietoa jatkosodan asevelimerkeistä – ilmiöstä, josta ei ole tehty
kattavaa yleisesitystä. Kansioita on kulkenut
Sörnäisistä Rauhankadulle tasaiseen tahtiin.
TUTKIMUKSEN KOHDE on suurelle yleisölle tuiki tuntematon. Jatkosodan aikana niin upseerien komentovöihin kuin
sotilaiden taskujen päälle ja kellonperiin alkoi ilmestyä erilaisia emaloituja metallimerkkejä. Aikalaiset käyttivät merkeistä nimitystä asevelimerkki, kuten edellisen sodan muistoesineitä kutsuttiin.
Sodan johdolle merkit olivat ongelmallisia, koska osa niistä
kertoi yksiselitteisesti joukko-osaston nimen, myös vasta
puolelle. Niinpä merkit kiellettiin; mutta kuten tunnettua,
suomalainen sotilas ei välttämättä tee ja toimi aivan ohjeistuksen mukaisesti.

Joukkojen omia muistoesineitä
Jatkosodan asevelimerkit eivät ole kunniamerkkejä vaan
joukkojen itselleen teettämiä muistoesineitä. Tosin tutkimuksen aikana on löytynyt aivan uutta tietoa asiasta: Päämajan
komentoesikunnan ja rintamakomentajien kesken käydyissä kirjeenvaihdoissa vuosina 1941–1944 on havaittavissa

Arkistotutkimuksen ja materiaalin hankinnan osalta nyt
työn alla oleva projekti on ollut haasteellinen. Jos talvisodan asevelimerkkien teettäminen ajoittui talvisodan lopusta
jatkosodan alkuun, nyt käytävä materiaali on moninkertainen
aikajänteen ollessa neljä vuotta. Samoin merkkejä teettä
neiden “porukoiden” määrä on moninkertainen.
Talvisodan asevelimerkkien teettäjät olivat pääasiallisesti eri
aseveliyhdistyksien jäseniä, lähinnä sodan jälkeen siviilitöihin
palanneita miehiä. Jatkosodassa tilanne oli täysin erilainen.
Merkkejä teetettiin niin armeijaryhmissä kuin divisioonissa,
jopa komppanioissa.

Tutkijahuone antaa työrauhan
Materiaalin hankkiminen ja läpikäynti on ollut oleellista työn
onnistumisen kannalta. Olemme onneksi saaneet käyttöön
taas kerran tutkijahuoneen, jossa olemme voineet käydä
läpi kansioita rauhassa, ja jossa on ollut mahdollisuus myös
kuvata materiaalia jatkokäsittelyä varten.
Suuren tutkimusmateriaalimäärän hallinnointi on ollut avainasemassa koko tutkimuksessa. Oleellisin osa materiaalista
(90 %) on Sörnäisissä sisältäen Suomen Aseveliliiton
arkiston sekä lähinnä T- ja L-sarjan materiaalia, yhteensä yli
3 000 kansiota.
Jatkuva materiaalin tilaus ja kuljetus paikasta toiseen on
varmasti ollut haaste myös arkistolaitokselle. Onneksi siihen
on matkan varrella saatu toimiva järjestelmä. Tämän hetken
huolenaihe on epätietoisuus Sörnäisissä olevan materiaalin
saatavuudesta vuodenvaihteen jälkeen, jos tiedonkeruu ei
onnistu joulukuun loppuun mennessä.
TEKSTI JA KUVA: MATTI ALLONEN, DI, lentokapteeni, eläkeläinen
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Ulostelakointi keväällä 2017.
Vanha väliportti vasemmalla,
kuivalle maalle museoituna,
ja uusi väliportti altaassa.

Suomenlinnan telakan viime
vuosikymmenet järjestykseen
Suomenlinnan telakka on yli 250 vuotta vanha. Telakan asiakirjat on nyt järjestelty ja luetteloitu. Ne tarjoavat uuden näkökulman ainutlaatuiseen sota-, meri- ja teollisuushistorialliseen
kulttuuriperintökohteeseen.
TELAKKA-ALUETTA on hallinnoinut vuodesta 1985 alkaen
Suomenlinnan hoitokunta, joka on opetus- ja kulttuuri
ministeriön alainen virasto. Sen tehtävänä on restauroida,
ylläpitää ja esitellä Suomenlinnaa, joka liitettiin UNESCO:n
maailmanperintöluetteloon vuonna 1991.

Valmetin toiminnan loputtua hoitokunta on ylläpitänyt
telakkaa sekä vuokrannut altaita ja työtiloja. Tällä hetkellä
telakalla toimivat muun muassa Viaporin telakka ry, yritys
Alfons Håkans, purjeneulomo sekä puuveneisiin erikoistunut
veneveistämö.

Museoviraston toimipisteen siirryttyä pois Suomenlinnasta
saarten esineitä ja asiakirjoja on jätetty hoitokunnan hallintaan. Telakan arkiston muodostavat pääasiassa hoitokunnan
laatimat asiakirjat 1980–2010-luvuilta, mutta kokonaisuuteen
kuuluu myös muiden toimijoiden kuten Laivatelakan asiakirjoja.

Kunnostettua kulttuuriperintöä

Kolmen valtakunnan telakka
Ruotsalaiset ryhtyivät rakentamaan Suomenlinnan linnoitukseen kuivatelakkaa vuonna 1751 laivaston talvehtimista sekä
uusien alusten rakentamista varten. Venäläisen vallan aikana
telakka-alue kärsi ruutikellarin räjähdyksen, myrskyn sekä
Krimin sodan pommitusten aiheuttamista vaurioista, joiden
seurauksena altaat olivat pitkään käyttämättöminä.
Telakan muuttamisesta miinalaivatelakaksi laadittiin vuonna
1915 kustannusarvio, joka löytyy kopioituna hoitokunnan
arkistosta. Suunnitelma toteutettiin ja rakennustyöt päättyivät vuonna 1917.
Linnoitus siirtyi suomalaisille vuonna 1917. Telakalla toimi
Ilmailuvoimien Lentokonetehdas vuosina 1921–1936,
sukellusveneiden tukikohta sekä Valtion Laivatelakka (myöhemmin Valmet) vuosina 1930–1985.

Telakka on kulttuuriperinnön näkökulmasta kiinnostavan
monipuolinen osa sotahistoriallista linnoitusta: vanhojen
puualusten korjaaminen pitää yllä tietotaitoja korjausperiaatteista, museoidut portit ja nosturi näkyvät maisemassa
merkkeinä aikansa insinööritaidoista, käytössä olevat vanhat laitteet on modernisoitu vastaamaan nykyisiä säädöksiä
ja telakkatyön tarpeita.
Painehöyrykattilat tarkastuspöytäkirjoineen muodostavat
kattavan arkistokokonaisuuden. Vanhin käytössä olevista
painehöyrykattiloista on valmistettu vuonna 1899, ja neljän
vuoden välein tehtyjen tarkastusten pöytäkirjat ovat tallessa.
Asiakirjat, esineistö, laitteet, rakenteet, rakennukset ja maisema ovat osa toimivaa, aineellista ja aineetonta kulttuuri
perintökokonaisuutta.

Parempi löydettävyys ja säilyvyys
Asiakirjat sijaitsivat aiemmin hajanaisesti eri rakennuksissa,
osittain sekalaisessa järjestyksessä ja eri säilytysmuodoissa.
Järjestelytyön jälkeen ne muodostavat osa-arkiston, jolle on
oma arkistokaava.

AINO HEININEN/SUOMENLINNAN HOITOKUNTA
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Telakan kahden altaan välinen porttiaukko noin 1917.

Järjestelytyössä huomioitiin asiakirjojen tarve tämän päivän työkäytössä sekä rooli säilytettävänä kulttuuriperintönä. Työvaiheet sisälsivät kaksoiskappaleiden hävittämisen,
määräajan säilytettävien asiakirjojen ennakkoseulonnan,
säilyvyyden turvaamisen muun muassa niitit poistamalla
sekä metatietojen kuvailemisen luetteloon. Suurena apuna
kuvailemisessa ovat olleet hoitokunnan työntekijät.

Arkistoyhteistyön tuloksena Tukholmassa Krigsarkivetissa
säilytettävät historialliset suunnittelupiirrokset ovat hoito
kunnan käytettävissä sähköisessä muodossa. Suomenlinnan
venäläisestä ajasta on yhteistyössä Kansallisarkiston kanssa
laadittu verkkonäyttely Krepost Sveaborg.

Arkistossa on kahdentyyppisiä asiakirjoja: telakan toiminnan
suunnittelu- ja kehittämisasiakirjoja sekä rakenteiden ja
telakkalaitteiden kunnostusasiakirjoja (pl. rakennusten
asiakirjat). Vuosina 1985–1987 toimineiden telakkajaoston
ja -työryhmän työ loi pohjaa telakan käyttötapojen suunnittelulle.

Hoitokunnan kunnostus- ja restaurointityö telakalla jatkuu.
Asiakirjat ovat enenevässä määrin sähköisiä, mutta paperiset kappaleet piirustuksista ovat lähitulevaisuudessakin
toimivimpia työmaakäytössä. Aineisto odottaa vielä
seulontapäätöstä sekä digitointisuunnitelman täsmentymistä, joten arkistointityötä tarvitaan vielä.

Toiminta historiallisena telakkana on vakiintunut, ja viimeisimmät asiakirjat liittyvät kunnostamiseen. Suuri osa kunnostus- ja restaurointityön aineistosta on piirustuksia: erikokoisia sähkö-, LVI-, rakenne- ja arkkitehtipiirroksia, jotka on
piirretty tai tulostettu paperille, kuultopaperille tai piirustusmuoville. Uusimmat piirustukset ovat sähköisiä, ja osa niistä
on piirretty kolmiulotteisesti.

Arkisto sijaitsee Suomenlinnassa, ja on tutkijoiden käytössä
lähes kaikkien asiakirjojen osalta. Tiedustelut voi osoittaa
hoitokunnan kirjaamoon.

Kansainvälinen yhteistyö näkyy
Kansainvälinen yhteistyö näkyy arkistossa. Hoitokunta vierailee ja käy kirjeenvaihtoa Euroopan muiden historiallisten
telakoiden kanssa.

Päämääränä toimiva telakka

Tulevaisuudessa voidaan pohtia, miten tieto telakan ydin
toiminnasta eli laivanrakennuksesta ja perinnealusten kunnostamisesta säilyisi parhaiten tässä arkistossa. Jotta
telakan arvo ja merkitys toimivana, historiallisena telakkana
säilyy, sen kulttuuriperinnön turvaaminen kokonaisuudessaan on tärkeää, asiakirjoja myöten.
TEKSTI: LAURA NYGÅRD, FM, suunnittelija, Suomenlinnan
hoitokunta
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Arkistouralla
Arkistouralla-palstalla eri organisaatioissa toimivat alan ammattilaiset kertovat työstään. Tässä numerossa Aktin kysymyksiin vastasi 35 vuoden
työuran arkistoalalla tehnyt ja marraskuussa eläkkeelle siirtynyt kehittämispäällikkö Markku Leppänen Kansallisarkistosta.

Seulonnan
kehittäjä
KUINKA PÄÄDYIT ARKISTOALALLE?
Opiskellessani Tampereen yliopistossa suoritin syksyllä
1976 Suomen historian erityiskurssina ”Arkistonhoidon
perusteet”. Vaikka kansainvälinen politiikka kiinnosti ja
olin sitä myös opiskellut, päädyin uravalinnassa toisaalle.
Hakeuduin syksyllä 1982 määräaikaiseksi tutkijaksi Joensuun maakunta-arkistoon. Siitä alkoi 35 vuoden pituinen
työurani arkistoalalla. Joensuusta siirryin puoleksi vuodeksi
Vaasaan ja sieltä maaliskuussa 1984 Valtionarkistoon, jossa
olin yhtäjaksoisesti eläkkeelle siirtymiseeni asti.
MITKÄ OVAT OLLEET KESKEISIÄ TEHTÄVIÄSI?
Vuodesta 1992 alkaen toimin arkistolaitoksen seulontapäätösten valmistelijana, minkä lisäksi vastasin seulontaan liittyvästä koulutuksesta ja ohjauksesta, myöhemmin seulontatoiminnan ja -prosessin kehittämisestä, seulontapolitiikan
ja -strategian valmistelusta, seulontatehtävien jakamisesta
kollegoille ja tehtäviin perehdyttämisestä. Valmistelin itse
yli 200 seulontapäätöstä. Olin sikäli onnekas, että saatoin
viimeiset 25 vuotta keskittyä yhteen arkistolaitoksen keskeisimmistä tehtävistä. Tästä jatkuvuudesta hyötyi myös
työnantaja.

MARKUS MERENMIES

tos seulontatoiminnassa tapahtui, kun tietotekninen kehitys
mahdollisti asiakirjatietojen pysyvän säilytyksen digitaalisessa muodossa, sähkönatiiveina tai digitoituina. Tämä muutosprosessi on yhä kesken.
KIINNOSTIKO KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ?
Olen osallistunut aktiivisesti alan kansainväliseen yhteistyöhön, muun muassa Kansainvälisen arkistoneuvoston kongresseihin, Pohjoismaisille arkistopäiville sekä Pohjoismaiden
ja Baltian maiden seulonta-asiantuntijoiden yhteisiin seminaareihin. Muutama vuosi sitten laskin, että olen vieraillut yli 70 ulkomaisessa arkistossa. Erityisen hyödyllinen oli
osallistuminen Kansainvälisen arkistoneuvoston asettaman
Seulontakomitean työhön vuosina 1999–2005. Nämä olivat
hyviä referenssejä kehittäessäni Suomen Kansallisarkiston
seulontapolitiikkaa, -strategiaa ja -ohjeita.
MIKÄ ON OLLUT VASTAPAINOA VIRANHOIDOLLE?
Ulkomaanmatkat, klassinen musiikki ja lintujen havainnointi.
Kaikkiin on jossakin vaiheessa tullut mukaan bongaaminen.
Linturetkillä unohtuvat arjen ongelmat. Samalla ne tarjoavat
hyvän syyn liikkua luonnossa.

MITEN ALA ON MUUTTUNUT URASI AIKANA?

MITÄ TERVEISIÄ JÄTÄT KOLLEGOILLESI?

Pitkällä työuralla on ehtinyt muuttua niin lainsäädäntö, tietotekniikka, asiakirjahallinto kuin julkishallinnon rakenteetkin.
1980-luvulla otettiin käyttöön arkistonmuodostussuunnitelmat. Pysyvästi säilytettävien paperiasiakirjojen määrää jouduttiin supistamaan vielä 2000-luvun alussa. Suurin muu-

Tekisi mieli sanoa vain, että koettakaa jaksaa! Niin paljon ja
niin monenlaisia haasteita ja epävarmuuksia on edessänne,
ettei ole minun työurani aikana ollut.
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Arkistolöytöjä
Palstalla esitellään arkistojen kätköistä
löytyneitä kuriositeetteja.

Arhippa Perttusen jälkeläinen
Laina Lesonen kertoi elo
kuussa 2005 suvussa kulkenutta satua ”Viisaampansa
vieressä maannut”, jonka
Lönnrot tallensi Arhipalta
vuonna 1834.

Viena – suullisen perinteen kultamaa
ELIAS LÖNNROT pohdiskeli jo Vanhan Kalevalan (1835)
esipuheessa, että runolaulu häviää Kalevalan julkaisemisen
vuoksi ja laulettu kansanrunous muuttuu kirjallisuudeksi.
Näin Suomessa kävikin. Kalevala-tutkimuksessa runolaulu
unohdettiin ja eeposta ryhdyttiin tarkastelemaan teksti
lähtöisesti.
Runolaulun luultiin jopa kokonaan kadonneen; mutta sitä on
olemassa vielä siellä, mistä sitä löydettiin Suomen muinaisuutta etsittäessä parisataa vuotta sitten. Sama suullinen
perinne, joka aikoinaan antoi ainekset kansalliseepoksemme
syntyyn, elää yhä Vienassa: runolauluineen, satuineen,
joikuineen, loitsuineen, itkuvirsineen, sananlaskuineen ja
monenmoisine muisteluksineen.
Vienan suullisen perinteen olemassaolo oli yksi lähtökohta
Juminkeko-säätiön edeltäjän Kuhmon Kulttuurikornitsa
-säätiön perustamiselle 1980-luvulla. Tahdottiin avata ikkuna Kalevalaan liittyvään kansanperinteeseen, joka vielä oli
elävää. Perinteen keruu kuului alusta alkaen säätiön keskeisiin toimintamuotoihin. Tallennustekniikan kehittyminen on
antanut mahdollisuuksia entistä mittavampiin haastatteluihin. Enää ei ole tarvinnut kantaa huolta nauhojen riittävyydestä ja rajoittua vain laulujen, satujen tai jonkin erityisasian
tallentamiseen, vaan on voitu jututtaa haastateltavia laajasti
heidän elinpiirinsä asioista.

Jälkeenpäin voidaan todeta Juminkeon Vienan Karjalassa
suoritetun keräystoiminnan alkaneen riittävän ajoissa, jotta
ehdittiin tallentaa ennen toista maailmansotaa aikuisuuteen kasvaneen sukupolven tietohuiset. Löytyi vielä monia
perinteentaitajia, jotka olivat oppineet laulut, sadut, loitsut ja
muun perinnetiedon1800-luvun puolenvälin tienoilla syntyneiltä isovanhemmiltaan. Nyt valtaosa näistä perinteenkantajista on jo siirtynyt tuonilmaisiin, mutta heidän perintönsä
ehdittiin ottaa talteen – ja he ovat siirtäneet sitä myös myöhemmille sukupolville. Eeppisen runolaulun sirpaleita voi
vielä tavoittaa Vienassa.
Oman keräystoimintansa lisäksi Juminkeko on tehnyt
yhteisiä tutkimusmatkoja Karjalan Tiedekeskuksen, Sibelius-
Akatemian sekä monien perinnetieteitä ja musiikintutkimusta harjoittavien yliopistojen kanssa. Nämä matkat ovat
suuntautuneet Vienan lisäksi Aunukseen, Inkerinmaalle,
Vepsänmaalle ja pomorien asuinalueille.
Juminkeon arkisto tarjoaa paljon sellaista perinneaineistoa,
jota ei mistään muualta ole saatavissa. Mielenkiintoisia ovat
muun muassa runolaulut, jotka ovat säilyneet kansan suussa pitkään. Tällainen on esimerkiksi Maire Lamminpään
1980-luvulla laulama Kettusen laulu, jonka Lönnrot pani
muistiin jo 1830-luvulla. Äänitearkisto toimii internetissä:
aanitearkisto.juminkeko.fi
TEKSTI: MARKKU NIEMINEN, Juminkeko-säätiön puheenjohtaja
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Suomen tie itsenäisyyteen
Näkökulma: Venäjä, Puola, Viro, Latvia
ja Liettua

Finlands väg till självständighet
Synvinkel: Ryssland, Polen, Estland, Lettland
och Litauen
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