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Oman mainosmateriaalin postitus lehden
mukana: kokosivun ilmoitushinta ja lisäksi
sisäänpisto- ja postituskulut.
Hintoihin lisätään arvonlisävero.
Hinnat sitoutumuksetta.
Ilmoitusaineiston tekniset tiedot
Painotuotteen koko 173 X 245 mm.
Tiedostomuodot valmiit aineistot painettava pdf, fontit konvertoituina.
Kuvat jpeg, tiff, eps, värijärjestelmä CMYK.
Kuvaresoluutio vähintään 300 dpi.
Muista tiedostomuodoista ota yhteyttä.

Ilmoitukset: Miksei Mikkeli, s. 15; A. Laaksonen Oy, s. 31;
Disec, s.32; Constructor Finland, s. 32.

Aineiston toimitusosoite:
juha@musiikkiarkisto.fi

Kansi:

Paino: Grano Oy, 2022.
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Yleisradion menestys konkretisoitui, kun Teija Sopasen
raikas ja reipas hahmo tuli television kautta jokaisen
olohuoneseen. Kuva:Yleisradion arkisto.
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PÄÄKIRJOITUS

Jottei tieto korvautuisi luulolla

V

iime aikojen järkyttävät tapahtumat Euroopassa ovat
entisestään korostaneet
sitä, miten tärkeää on, että
päätökset perustuvat tosiasioihin
eivätkä kuvitteluun.
Suomen historiaa ja kulttuuriperintöä on tallennettu maamme lukuisiin arkistoihin. Niiden kokoelmissa
on paitsi viranomaisaineistoja, myös
yli 120 hyllykilometriä yksityisarkistoaineistoja, joita on kerätty satojen
vuosien aikana.Yksityisarkistoaineistot ovat meidän kaikkien yhteinen
kulttuurinen voimavara. Ne tarjoavat monipuolisen ja moniarvoisen
kuvan suomalaisesta elämästä ja
kulttuuriperinnöstä.
Viime syksynä yksityistä arkistotoimintaa uhkasi rajut rahoitusleikkaukset, jotka onneksi peruttiin.
Mutta tulevaisuus on silti epävarma,
silä yksityisiä arkistoja on rahoitettu
Veikkauksen rahapelituotoista.Toivottavasti rahoitukseen ei tule notkahdusta, sillä arkistojen toiminnan
tulee olla jatkuvaa. Muuten aineistot
katoavat peruuttamattomasti. Tarve
luotettavalle tiedolle ja alkuperäislähteille kasvaa tulevaisuudessa
entisestään, jottei tieto korvaudu
ajan saatossa luulolla.
Arkistoverkostoon kuuluvat lähes
30 organisaatiota ovat avanneet
tänä keväänä yhteisen tiedotuskampanjan, jossa kerrotaan arkistojen
toiminnasta ja sen merkityksestä.
Kampanjan avaustiedote löytyy
kokonaisuudessaan tämän Failin
sivulta 15. Kampanjan tunnus on:
#arkistotkuuluvatkaikille.
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On erittäin tärkeää, että kulttuuriperintöä tallennetaaan paitsi fyysisesti, myös digitaaliseen muotoon.
Jos arvokkaat rakennukset, asiakirjat tai taideteokset tuhoutuvat esimerkiksi sodissa tai luonnonmullistuksissa, niistä jää edes jonkinlainen
jälki historiaan, mikäli ne on ehditty
saattaa digitaaliseen muotoon. Ja
digitaalisuus, kuten 3D-teknologia
ja virtuaali- tai lisätty todellisuus,
antaa myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tarjota kulttuuriperintöä käytettäväksi – myös valtioiden
rajoista tai erilaisista konfliktitilanteista riippumatta.
Teknologian kehittyessä kulttuuriperintöä saadaan yhä paremmin
talteen, mikäli vain digitointia rahoitetaan riittävästi. Tähän mennessä
esimerkiksi Suomen kulttuuriperinnöstä vain pieni osa on pystytty
saattamaan digitaaliseen muotoon
liian vähäisten resurssien takia.
Omalta osaltaan kulttuuriperinnön digitointia ja sen käyttöön
saattamista uuden teknologian
avulla edistää laaja eurooppalainen
Time Machine -hanke, josta on
ollut useitakin juttuja Failissa viime
vuosien aikana. Olen itse aloittanut
helmikuussa osa-aikaisesti Time
Machinen RFC Editorin tehtävässä.
Request for Comments (RFC) on
prosessi, jossa luodaan Time Machinen yksityiskohtainen toimintasuunnitelma. RFC Editorin tehtävä
tarjoaa suoran väylän päästä vaikuttamaan siihen, millainen kokonaisuus Time Machinesta muodostuu.
Se myös antaa entistä paremmat

mahdollisuudet saada Suomelle
tärkeitä asioita Time Machine -kokonaisuuteen. RFC Editor on osa
Time Machinen toimivaa johtoa.
*

*

*

Failia julkaiseva Liikearkistoyhdistys
perustettiin vuonna 1960. Koronatilanteen takia vuodelle 2020 suunnitellut juhlavuoden Liikearkistopäivät
päästiin järjestämään viime marraskuussa. Koronatilanne vaikutti
varmaankin siihen, että päivien
osallistujamäärä oli tavallista alhaisempi. Itse en valitettavasti päässyt
Tampereelle, mutta olen kuullut,
että paikan päällä olleet olivat nauttineet suuresti, kun pääsivät pitkästä aikaa tapaamaan kollegoitaan.
Myös tapahtuman tiedollinen anti
oli onnistunut. Liikearkistopäivien
kuvaraportti on luettavissa sivulta
4 alkaen.
Yhdistyksen vuosikokouksesta
sekä muusta tulevasta toiminnasta löydät ennakkotietoja sivulta
30. Myös Liikearkistoyhdistyksen kotisivuja kannattaa seurata:
https://www.liikearkistoyhdistys.fi

Juha
Henriksson
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Liikearkistopäivät 2021
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Henriksson
Arkistonjohtaja
Musiikkiarkisto

L

iikearkistopäivät järjestettiin 17.–18.11.2021
Tampereella. Tapahtuma
toteutettiin ensimmäistä
kertaa niin sanotulla hybridimallilla eli myös etäosallistuminen
oli mahdollista. Faili haastatteli
tätä tapahtumaraporttia varten
Liikearkistoyhdistyksen sihteeriä Toni Suutaria ja hallituksen
jäsentä Ella Oksasta.

Liikearkistoyhdistys perustettiin
vuonna 1960. Huhtikuussa 2020 oli
tarkoitus juhlia Tampereella yhdistyksen 60-vuotista historiaa, mutta
Liikearkistopäivät jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi, sillä
pelkästään verkossa järjestettynä
juhlat olisivat jääneet valjuiksi.

mutta varmasti jokaiselle oli jotakin
kiinnostavaa.” Myös Ella Oksanen
katsoo, että Liikearkistopäivillä oli
mielenkiintoisia puheenvuoroja ja
ohjelma oli monipuolinen: ”Paikan
päälle oli saatu myös ulkomaalaisia
puhujia koronatilanteesta huolimatta – pisteet siitä!”

Monipuolinen ohjelma

Liikearkistopäivien kaikki kolme
ulkomaista vierasta esiintyivät keskiviikkona. Tiedonhallinnan kansainvälisen konsulin Alison Northin
aiheena oli ”Dancing around data”.
Northin esityksen jälkeen ohjelmassa oli vuorossa mielenkiintoinen videokooste Liikearkistoyhdistyksen 60-vuotisesta historiasta.

Syksyn 2021 Liikearkistopäivien
ohjelma noudatti vuoden 2020 peruuntuneen tapahtuman ohjelmaa.
Toni Suutarin mielestä ohjelman
rakentamisessa onnistuttiin varsin
hyvin: ”Ihan monipuolisesti saatiin koti- ja ulkomaisia puhujia eri
aiheista. Tietysti kuulijakunnalla on
erilaisia odotuksia ja kaikkiin toiveisiin on ehkä mahdotonkaan vastata,

Viestintäjohtaja Anders Sjöman
(Centrum för Näringslivshistoria)

Alison Northin esityksen aiheena oli "Dancing around data". Kuva: Mikko Hyvärinen.
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Vivek Bhatt ja "Office365 & Records Management". Kuva: Mikko Hyvärinen.
käsitteli yritysyhteistyötä puheenvuorossaan ”Selling archive services
to companies: Use your heritage
as a strategic asset!”. Lounastauon
jälkeen oli vuorossa allekirjoittaneen esitys kansainvälisestä Time
Machine -hankkeesta ja sen mahdollisuuksista Suomessa.
Tapahtuman kolmannesta ulkomaisesta esityksestä vastasi Infotechtionin CTO Vivek Bhatt, jonka
aiheena oli ”Office365 & Records
Management”. Ulkomaisista vierasta
Alison North ja Vivek Bhatt osallistuivat myös paneelikeskusteluun,
jossa mukana olivat lisäksi Liikearkiston monista tapahtumista tutut
Pekka Henttonen ja Juha Anttila.
Ennen paneelia Pekka Henttonen
piti ajankohtaiskatsauksen alan tutkimuksesta.
Päivän esitysten jälkeen Pajassa
järjestettiin iltajuhla, joka oli mo-
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nelle pitkästä aikaa ensimmäinen
mahdollisuus tavata kollegoita ja
seurustella vapaamuotoisesti sitten
vuoden 2020 kevään.
Toinen päivä suomalaisvoimin
Seminaarin toinen päivä toteutettiin
suomalaisvoimin. Aamun ensimmäisestä esityksestä vastasi IITC:n
Juha Anttila, joka kertoi tiedonhallinnan trendeistä. Monessa toisen
päivän esityksessä käsiteltiin uuden
teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Esimerkiksi Fujitsun Lauri
Lappalaisen puheenvuoro kertoi
luonnollisen kielentunnistuksen
mahdollisuuksista arkistoinnissa ja
asianhallinnassa.Yleisradion Lauri
Saarikoski käsitteli puolestaan automaattisen sisältöanalyysin kokeiluja
ja tekemällä oppimista Yle Arkistossa, ja asiantuntija Janne Jokisen

aiheena oli Senaatti-kiinteistöjen
tekoälykokeilut.
Digitalian Tuomo Räisänen ja Miia
Kononen kertoivat yhteisessä
esityksessään sosiaalisen median arkistoinnista. Käytännön näkökulmaa
tarjosi THL:n tietoylijohtaja Pekka
Rissasen esitys Soten tiedolla ohjaamisen ja johtamisen tietopohjasta.
Tampereen kaupunginarkiston asiakirjahallintopäällikkö Saija Kirkkola
kertoi isoista hankkeista Tampereen
kaupungin asiakirjahallinnossa (digitointiprojekti, uusi kaupunginarkisto
ja digitaalisen arkiston hankinta). Ja
mahtuipa päivän ohjelmaan myös
historiallisempi esitys, kun Jarmo
Peltola käsitteli liikkeenjohtamista
”vanhoina hyvinä aikoina” kertoessaan Finlayson & Co:n vuosista
1836–1860.
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tumisen tekniikkaan ja muuhun toteutukseen täytyy kiinnittää enemmän huomiota, sillä todennäköisesti
tapahtumat järjestetään jatkossakin
hybridimallilla.
Suutari katsoo, että tekniikan lisäksi
hybriditoteutukseen täytyy panostaa myös tapahtuman ohjelmasisällön ja rakenteen näkökulmasta:
”kaksi täyttä päivää puheenvuoroja
on etäosallistumisen kannalta aika
haastavaa toteuttaa hyvin.”
Positiivista palautetta
Liikearkistoyhdistys kerää palautteen kaikista tapahtumista. Toni
Suutari kertoo, että syksyn 2021
Liikearkistopäivistä saatu palaute oli
yleisesti ottaen hyvä. ”Eniten parannettavaa nähtiin hybriditoteutuksen
ratkaisuissa, sillä muun muassa salinäkymää ei saatu kunnolla välitettyä
etäosallistujille, ja myös äänessä oli
välillä haastetta.”
Toni Suutarin ja Ella Oksasen
mielestä Liikearkistopäivien tunnelmasta oli selvästi nähtävissä se,
että osallistujista oli mukava päästä
pitkästä aikaa tapaamaan kollegoiOsallistujia olisi voinut olla
ta. Suutari kertoo, että illanvietto
enemmän
meni vapaan seurustelun merkeissä.
”Juhlatila ei ollut ehkä ihan paras
Toni Suutari pitää koronatilanteen
huomioon ottaen osallistujamäärää mahdollinen: kaksi pitkää pöytää
kohtuullisena. ”Tosin tavoitteena oli isossa tummassa salissa ei ehkä
kuitenkin suurempi osallistujamäärä, niin ’lämminhenkinen’ ratkaisu kuin
sillä aiemmilla Liikearkistopäivillä ja olisi voinut toivoa. Myös lounaat ja
kahvitauot tarjosivat hyvän mahdolmonissa teemapäivissäkin osallislisuuden keskustella vapaamuotoitujamäärä on ollut selvästi korkesesti ja vaihtaa kuulumisia.” Myös
ampi. ”
Ella Oksanen katsoo, että kannatti
ilman muuta matkustaa paikan
Suutarin mukaan tekniikan kanssa
päälle Tampereelle: ”Webinaarit ja
oli jonkin verran haasteita, sillä saverkkokoulutukset eivät korvaa
lissa ei ollut etäkonferenssitekniikkaa. Lisäksi muutama esiintyjä käytti aitoja kohtaamisia. Kahden päivän
aikana ehti hyvin sekä vaihtamaan
omaa konettaan, mistä seurasi
kuulumisia tuttujen kollegojen kansmyös joitakin hankaluuksia. Suutari
sa että luomaan uusia kontakteja.”
toteaakin, että jatkossa etäosallis-

Jarmo Peltolan esitys "Ennen vanhaanko ei osattu?" kertoi Finlaysonin vuosista 1836–1860. Kuva: Mikko Hyvärinen.
Liikearkistopäivien esityksistä sekä
Toni Suutarin että Ella Oksasen
mieleen jäi erityisesti Anders Sjömanin puheenvuoro, joka kuvasi,
miten yritykset voivat hyödyntää
omaa historiaansa ja arkistomateriaalejaan yrityksensä markkinoinnissa. Suutari nostaa esille myös Jarmo
Peltolan esityksen Finlaysonista
vuosina 1836–1860, sillä se avasi
tutkimuksen näkökulmaa ja kytkeytyi Liikearkistopäivien pitopaikkakunnan historiaan. Ella Oksanen
puolestaan piti Pekka Henttosen
puheenvuoroa alan tutkimuksen
tilasta mielenkiintoisena. Oksanen
lisää, että ”näistä aiheista olisin voinut kuulla mieluusti enemmänkin”.
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Janne Jokinen kertoi Senaatti-kiinteistöjen tekoälykokeiluista . Kuva: Mikko Hyvärinen.

Pekka Henttosen aiheena olivat alan tutkimuksen kuulumiset. Salista puuttui etäkonferenssitekniikka,
minkä takia salinäkymää ei saatu kunnolla välitettyä etäosallistujille. Kuva: Mikko Hyvärinen.
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Arkistot kuuluvat kaikille!
Mitä olisimme ilman arkistoja?
Niissä on tallessa Urho Kekkosen
kirjeenvaihto, Saima Harmajan käsikirjoitukset, Salora Oy:n aineistot
ja Helsingin olympialaisiin liittyvät
pöytäkirjat. Ne tallentavat arjen ja
juhlan, ilon ja surun hetket. Ne tarjoavat monipuolisen ja moniarvoisen kuvan suomalaisesta elämästä
ja kulttuuriperinnöstä.
Suomessa toimii korkeatasoinen,
kaikille avoin arkistojen verkosto,
joka tallentaa yksityisarkistoaineistoja. Se on merkittävä kulttuurinen
voimavara täydentäessään viranomaisaineistojen tarjoamaa hallinnollista kuvaa.

Arkistojen kokoelmissa on yli 120
hyllykilometriä yksityisarkistoaineistoja – suomalaista kulttuuriperintöä, jota on kerätty vuosikymmenten ja -satojen aikana tutkijoiden,
sukututkijoiden, median ja kaikkien
meidän yhteiseen käyttöön. Merkittävä osa aineistoista on löydettävissä kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen finna.fi-hakupalvelun
kautta.
Yksityisarkistoaineistot ovat meidän kaikkien yhteinen kulttuurinen
voimavara. Arkistojen toiminnan
ja sen rahoituksen tulee olla jatkuvaa, sillä muuten aineistot katoavat
peruuttamattomasti. Tarve luotet-

tavalle tiedolle ja alkuperäislähteille
kasvaa, jottei tieto korvaudu ajan
saatossa luulolla. Siksi arkistot
kertovat työstään ja sen vaikutuksista tänä keväänä yhteisessä tiedotuskampanjassa. Millaisia aineistoja arkistoissa on? Mihin erilaisiin
tarkoituksiin niitä käytetään? Miten
arkistot palvelevat asiakkaitaan?
Millaista työtä arkistoissa tehdään?
Näihin kysymyksiin saat vastauksen,
kun seuraat arkistojen tiedotuskampanjaa:
#arkistotkuuluvatkaikille
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Tilaisuuden striimaus:
Darcmedia
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Liikearkistoyhdistyksen tulevia
tapahtumia
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iikearkistoyhdistyksen vuosikokous pidetään kesikiviikkona 23.3.2022 Päivälehden
museon tiloissa. Lisäksi on
mahdollisuus etäosallistumiseen. Jäsenet ovat saaneet kirjeitse kutsun.
Ennen kokousasioiden käsittelyä FT
Jaana Kilkki luennoi informaatiotutkimuksen alaan kuuluvasta väitöskirjaan ”Asiakirjatiedon hallinnan
asiantuntijuuden diskursiivinen
rakentaminen Suomessa. Tutkimus
normatiivisesta professionaalisesta
diskurssista vuosina 1935–2015 ”,
joka tarkastettiin Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja
viestinnän tiedekunnassa 4.4.2020.
Yhdistyksen jäsentoimikunta järjestää Punaisten lyhtyjen Helsinki
-aiheisen kävelykierroksen ma 25.4.
klo 17.00. Oppaana toimii FM Iisa
Aaltonen. Lisätietoja ja ilmoittautumislomake julkaistaan yhdistyksen
verkkosivuilla.
Toukokuulle on suunnitteilla teemapäivä tiedonhallinnan suunnittelusta
ja toteutuksesta. Myös syksyllä on
tarkoitus pitää teemapäivä. Sen
ajankohta ja teema tarkentuvat
myöhemmin.
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Suomalaista
osaamista ja laatua
koko toimitusketjun
alusta loppuun.
Lisää meistä laaksonen.fi
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Kasten-kalusteet
kaikkeen säilytykseen
•
•
•
•
•

Suomalaista suunnittelua
Turvalliset ja tukevat
Tyylikkäät ja kevyesti
liikuteltavat
Yksilölliset ratkaisut
Kokemuksella ja ammattitaidolla

Constructor Finland Oy, Lohja
Puh. 019-36251, www.kasten.fi

