
Teen, kaalipiirakan ja 
slaavilaisen laulun ilta

Minne kannetaan nuo 
yhdistyksen paperimapit?

Suomi on yhdistysten luvattu 
maa. Vuoden 2006 lokakuussa oli 
Suomessa 125785 rekisteröityä 
yhdistystä. Varkaudestakin niitä 
löytyy varmasti yli 100! Joillakin 
yhdistyksistä on omat toimitilat, 
mutta useimmilla ei ole. Yhdistyk-
sen toiminnasta syntyy aina pape-
ria, joka on tallennettava, ja myös 
sellaista, joka tekee mieli säilyttää 

jälkipolville.
Monen yhdistyksen hallituksessa / 

johtokunnassa pohditaan otsikossa 
olevaa kysymystä. Toivottavasti 
tästä selvityksestä on apua asian 
käsittelyssä. Tiedot ovat elokuussa 
2007 julkaistusta  Samuli Onnelan 
ja Vuokko Joen kirjasta Kotiseutu-
arkisto-opas. Sen on toimittanut 
Suomen Kotiseutuliitto ja kustan-

Venäjäseuran Varkauden Seudun 
osasto kutsuu kaikki kiinnostuneet 
tunnelmapalalle Warkaus-salin 
”Tempo” aularavintolaan maa-
nantaina 31.3.2008 klo 19 alkaen. 
Silloin vietetään ”Haudutetun 
teen, kaalipiirakan ja slaavilaisten 
laulujen iltaa” mahdollisimman 
vapaamuotoisesti. Illan tunnel-
masta vastaa varkautelainen laulaja 
Eino Happonen, joka säestäjineen 
loihtii ohjelmistostaan pääasiassa 
tuttuja, mutta joitakin harvem-
minkin kuultuja slaavilaisia laulu-
ja. Eikka osaa myös venäjän kielen, 
joten sekä suomi että venäjä soivat 

illan aikana. Hän on myös tehnyt 
uusia käännöksiä suomen kielelle 
joistakin lauluista. Luvassa on 
oman äänen lisäksi myös muuta-
mia slaavilaiseen teemaan sopivia 
imitointeja. Ei pidä säikähtää jos 
korvissa soi vaikkapa Vladimir 
Vysotski tai Henry Theel. Mah-
dollista on, että Eikka saa myös 
vieraan iltaan, mutta varmuutta 
siitä ei vielä ole. Ilta tapahtuu 
ilman väliaikaa ja kestää lähes 1½ 
tuntia. Maksu ohjelmasta ja tarjoi-
luista on 7 e, mistä osaston jäsenet 
ja illan aikana liittyvät saavat 2 e:n 
alennuksen.

Intendentti Hanna-Kaisa Melaranta kotiseutuarkiston hyllystöä tut-
kimassa.

tanut Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura.

Historiaa

Ongelmana on ollut 1800-lu-
vun lopulta lähtien papereiden 
eli arkiston säilyttäminen. Yleisin 
säilytyspaikka on ollut, ja on edel-
leenkin, puheenjohtajan, sihteerin 
ja rahastonhoitajan ullakot ja kome-
rot. Kotiseutuyhdistykset alkoivat 
1900-luvun alkupuolelta lähtien 
etsiä ja koota kadoksissa olevia pa-
pereita. Ne toimitettiin museoon, ja 
sen puuttuessa ne sijoitettiin omiin 
toimitiloihin tai kerääjien koteihin. 
1960-luvulla ruvettiin kotiseutu-
liikkeessäkin kiinnostumaan asiasta. 
Veikko Anttilan teos Kotiseututyö 
tänään ilmestyi v. 1960. Siinä 
asetettiin kotiseutuväen tehtäväksi 
mm. asiakirjojen,, karttojen, valo-
kuvien, kirjeiden ja muistitiedon 
tallentaminen. Kirjoittaja antoi 
kerääjille myös käytännön ohjeita, 
ja esitti kotiseutuarkistojen perus-
tamista. Asiaan palattiin v. 1976 
Turussa Kotiseudun tutkimuspäi-
villä Toivo J. Paloposken luennossa 
Mihin tiedot talteen – tarvitaanko 
paikallisia kotiseutuarkistoja.

Suomen Kotiseutuliitto asetti 
v. 1977 työryhmän valmistele-
maan kotiseutuarkistohanketta, 
ja v. 1978 ruvettiin laaja-alaisesti 
valitun 12-henkisessä arkistotoi-
mikunnassa selvittelemään tarvetta 
ja toteuttamismahdollisuuksia. 
Asiaa käsiteltiin v. 1978 Suomen 
ensimmäisillä arkistopäivillä. Siellä 
annetun julkilausuman perusteel-
la Suomen Kotiseutuliitto antoi 
27.1.1983 Suosituksen kotiseutuar-
kistoista. Sen mukaan tarkoituksena 
on tallentaa paikallinen yksityis-
luontoinen (yhdistykset, järjestöt, 
kartanot, rakennukset, henkilöt 
yms.) arkistoaines sekä paikka-
kunnan henkinen perinne, saada 
ne säilymään ja palvelemaan niin 
yleistä kuin paikallista tutkimusta, 
opetusta, harrastustoimintaa ja käy-
tännön tarpeita. Kotiseutuarkisto ei 
kilpaile paikallisten museoiden eikä 
kirjastojen kotiseutukokoelmien 
kanssa.

Esineistö kuuluu paikallisen kult-
tuurihistoriallisen museon kokoel-
miin. Kirjaston kotiseutukokoel-
maan kuuluvat mm. paikallinen 
kauno- ja tietokirjallisuus, maa- ja 
merikartat, pienpainatteet, käsikir-
joitukset, opinnäytteet, AV-aineisto, 
kuten äänilevyt, kasetit, nuotistot, 
mikrofi lmatut sanomalehdet jne., 
lehtileikkeet ja muut, esim. diat, 
elokuvat, rainat, ääninauhat ja 
kuvanauhat.

Kenen arkistoja 
kotiseutuarkistoon?

Kotiseutuarkisto ottaa vastaan 
arkistoja, jotka eivät kuulu sään-
nöllisen julkisen arkistonhoidon 
piiriin. Tällaisia ovat esim. seurojen 
ja yhdistysten, osuuskuntien, liike-
laitosten, talojen ja kartanoiden, 
sukujen sekä yksityisten henkilöi-
den arkistot.

Mitä arkistoidaan?

Kaikki yhdistyksen paperit aika-
naan tietysti tunnollisesti mapite-
taan. Kuitenkin, kun mappijono 
kasvaa, kannattaa tehdä karkea 
seulonta. On mietittävä, mitä kan-
nattaa säilyttää ja mitä tarpeetonta 

voi hävittää.
Ennen vuotta 1920 kirjoitetut 

paperit säilytetään pysyvästi. Yksi-
tyisluontoisten arkistojen suhteen 
k.o. vuosiluku voisi olla 1950. Ti-
litositteet on säilytettävä 6 vuotta ja 
kirjanpitokirjat 10 vuotta. Yksityisiä 
arkistoja (esim. seurat ja yhdistyk-
set) koskevat vain kirjanpitolaissa 
annetut e.m. tiliasiakirjoja koskevat 
säilytysaikavelvoitteet.

Mitä pitäisi pysyvästi säilyttää?

Arkistosta pitäisi löytyä esim. 
yhdistyksen kehitysvaiheet: pe-
rustaminen, nimenmuutokset ja 
lakkauttaminen, sekä periaatteet 
ja menettelytavat, joilla yhdistys 
on eri aikoina tehtäviään hoitanut 
ja asioita ratkaissut, sekä tehtäviin 
kuuluvien yksittäisratkaisujen sisäl-
tö. Pysyvästi kannattaa siis säilyttää 
diaarit, eli luettelot saapuneista ja 
lähetetyistä kirjeistä, jäsenluette-
lot, oman yhdistyksen pöytäkirjat, 
kopiot lähetetyistä kirjeistä ja pää-
töksistä, vuosi-/toimintakertomuk-
set, säännöt, itselaaditut tilastot, 
tutkimukset ja selvitykset. Tarkeitä 
säilytettäviä ovat siten yhdistyksen 
itse laatimat toimintaan liittyvät 
asiakirjat.

Mitä hävitetään?

Osa papereista kannattaa hävit-
tää heti sen jälkeen, kun ne ovat 
käyneet tarpeettomiksi. Tällaisia 
ovat mm. tidustelut ja ilmoitukset, 
kiertokirjeet, yleiskirjeet ja lähe-
tekirjeet, tarjoukset kulutustava-
roista, tilaukset ja lähetysluettelot, 
kaksoiskappaleet, tiedoksi tulleet 
monisteet, otteet, jäljennökset sekä 
yli 6 vuotta vanhat tilitositteet ja 
yli 10 vuotta vanhat tilikirjat. Jos 
tiedote tai kirje on tullut esim. 
keskusjärjestöltä, sitä ei tarvitse 
arkistoida, sillä se arkistoidaan jo 
lähettäjän toimesta.

Hävittäminen

Papereiden karkea seulonta kan-
nattaa suorittaa jo siinä vaiheessa, 
kun mappeja alkaa kertyä jonoon 
useampia, ainakin 3:n vuoden 
välein. Mainosten, jäsenkirjeiden 
yms. hävittäminen ei niinkään 
ole ongelma, mutta henkilö- tai 
tilitietoja sisältävät asiakirjat on 
hävitettävä siten, että ne eivät joudu 
kenenkään sivullisen nähtäviksi. 
Ainoat tavat tällaisten papereiden 
hävittämiseen ovat polttaminen tai 
paperisilppurilla tuhoaminen. Suu-
ret yhdistykset pitävät tuhoamiskir-
jaa, mutta pienissä yhdistyksissä se 
ei liene tarpeellinen. Tuskin kaikissa 
pidetään saapuneiden ja lähetetty-
jen kirjeiden diariotakaan. 

Tarkemman seulonnan suorittaa 
kotiseutuarkiston koulutetut vir-
kailijat käsitellessään sinne luovu-
tettuja arkistoja.

Miten yhdistyksen arkisto 
kotiseutuarkistoon?

Luovuttaja, siis arkistonmuodos-
taja, ottaa yhteyttä kotiseutuarkis-
toon, jossa solmitaan luovutusso-
pimus. Siinä voi olla esim. käyttö-, 
kopiointi-, edelleenjulkaisu- tai 
salassapitorajoituksia. Luovuttajalla 
ei ole tämän jälkeen mahdollisuutta 
vaatia itselleen takaisin luovutta-
maansa arkistoa.

 Yhdistys voi tehdä myös talletus-

sopimuksen. Tällaisen sopimuksen 
tekijällä säilyy omistusoikeus ar-
kistoon, ja sillä on mahdollisuus 
myöhemmin saada arkisto takaisin 
itselleen.  

Miten luovutus / talletus toimii 
Varkauden kotiseutuarkistossa? 

Varkauden museon intendentti 
Hanna-Kaisa Melaranta vastaa 
kysymykseen seuraavasti:

-Varkauden kotiseutuarkisto on 
toiminut Varkauden museon yhte-
ydessä 1980-luvun alusta saakka. Se 
toimii museon arkiston yhteydessä. 
Kotiseutuarkistossa säilytetään 
pääasiassa yhdistysten ja seurojen 
arkistomateriaalia, joissakin tapa-
uksissa myös yksityishenkilöiden 
materiaalia. Yksityishenkilöiden 
arkistomateriaali, joka liittyy Varka-
uden ja sen lähialueen paikalliseen 
historiaan, liitetään pääasiassa mu-
seon arkistoon.

-Yhdistys tai vastaava voi saada 
arkistonsa liitetyksi kotiseutuar-
kistoon ottamalla yhteyttä museon 
henkilökuntaan. Tuolloin arkiston 
sopivuus kotiseutuarkistoon tarkis-
tetaan. Silloin, kun arkisto on eri-
tyisen laaja, se ei liity Varkauteen,tai 
se koskettaa jotakin valtakunnalli-
sella tasolla erityistä aihepiiriä, se 
voidaan ohjata uudelleen muihin 
arkistoihin. Paikallisesti toimivien 
seurojen ja yhdistysten arkistot 
usein kuitenkin soveltuvat parhai-
ten juuri paikalliseen kokoelmaan.

-Arkistomateriaali tulee käydä 
läpi ennen lahjoitusta ja perata 
sieltä pois kaikki turha. Täysin jär-
jestämätöntä arkistomateriaalia ei 
oteta vastaan. Museolle jää oikeus 
karsia arkistosta pois tarpeetto-
maksi katsomansa materiaali. Kun 
arkistomateriaalia järjestetään, 
kannattaa pysyvästi säilytettävien 
asiakirjojen lisäksi säästää sitä ma-
teriaalia, joka kertoo yhdistyksen 
tai seuran omista tilaisuuksista, 
jokapäiväisestä toiminnasta ja ta-
pahtumista paikallisella tasolla. 
Niillä on arvonsa myös laajemmassa 
paikallistutkimuksessa. Tärkeitä 
säilytettäviä ovat esimerkiksi vaikka 
yhdistyksen tapahtumiin ja juhliin 
liittyvät valmisteluaineistot ja pai-
notuotteet (ohjelmat, kutsut jne.), 
päiväkirjat, valokuvat, omaan toi-
mintaan liittyvät esitteet, tiedotteet, 
julisteet jne.

-Varkauden museo ei pääsääntöi-
sesti ota vastaan talletuksia. Täytyy 
muistaa se, että vaikka arkistoma-
teriaali lahjoitetaan kotiseutuarkis-
toon, jää lahjoittajalle luonnollisesti 
oikeus käyttää omaa materiaaliaan 
esimerkiksi tutkimuskäytössä. Mu-
seossa materiaali luetteloidaan ja 
järjestetään asianmukaisten arkis-
tointikäytäntöjen mukaisesti. Koska 
museon henkilöresurssit ovat vä-
häiset, yhdistykset voivat mieluusti 
osallistua oman arkistonsa luette-
lointiin ja järjestämiseen museon 
henkilökunnan ohjeistuksessa.

Varkauden museon 
yhteystiedot: 
Intendentti 

Hanna-Kaisa Melaranta, 
Wredenkatu 5 A, 78250 Varkaus 

Puhelin: 040-7346240 
E-mail: 

hanna-kaisa.melaranta@varkaus.fi .

Teksti ja kuva: 
Sirpa Ollikainen


