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Elkan siipien suojassa on käynnistynyt kuluvan vuoden aikana 
teollisen muotoilun arkiston toiminta. FIDA eli Finnish Industrial 
Design Archives on jo ottanut aineistoja puolelta kymmeneltä 
teolliselta muotoilijalta ja muotoilutoimistolta. 
 
Teollisen muotoilun asiakirjakirjatiedon saaminen talteen tutki-
muksen tarpeisiin on tärkeää. Aineistojen avulla voidaan osoit-
taa, mikä merkitys teollisella muotoilulla tai oikeastaan suunnit-
teluorientoituneella tuotekehityksellä on ollut ja on jatkossakin 
suomalaisten yritysten menestymisessä kansainvälisessä kilpai-
lussa. Eräänlaisena ”innovaatioarkistona” FIDA haluaa omalta 
osaltaan kunnioittaa teollisten muotoilijoiden tekemää tärkeää 
työtä.  
 
Jarmo Luoma-aho 

Pääkirjoitus: Teollinen muotoilu ansait-
see arkistonsa  Markku Lappalainen Kuopiosta löysi 

tiensä Elkaan Googlen avulla. Lappa-
lainen selvittää Kuopion Filatelistiker-
hon toimeksiannosta Kuopio-aiheisten 
postikorttien historiaa.  
 
Tutkimuksen kohteena on S. Kas-
tegrénin Kirjakauppa, jonka seuraa-
jan, Kallan Kirjakaupan arkisto löytyy 
Elkasta. S. Kastegrénin Kirjakauppa 
teetti omalla nimellään Kuopio-
aiheisia postikortteja 1900-luvun vaih-
teen molemmin puolin. Markku Lap-
palainen kertoo, että kirjakauppias 
Kastegrénista löytyy tietoa hyvin, mut-
ta yrityksestä ei niinkään. Kansioita 
tutkittuaan Lappalainen toteaa, että 
kirjakaupan arkistoaineisto oli enim-
mäkseen liian uutta tutkimuskohtee-
seen nähden. Arvokasta tietoa löytyi 
kuitenkin Elkan kirjastossa olevista 
Kirjakauppias- ja Suomen Kirjakauppa 
–lehdistä 1930-luvulta. (HS) 

Asiakasnäkökulma 

Uusi hallituksen puheenjohtaja positiivisesti 
vaikuttunut Elkan toiminnasta ja materiaalista. 

Elkan säätiön hallituksen uusi puheenjohtaja, Kone Oyj:n halli-
tuksen puheenjohtaja Antti Herlin kävi toukokuussa tutustumas-
sa keskusarkiston toimintaan. Herlin oli tyytyväinen näkemäänsä 
ja piti Elkaa hyvin organisoituneena laitoksena, jossa on tallessa 
paljon merkittävää suomalaista yrityshistoriaa. Myös satavuoti-
aan Koneen arkistoja hän lupaili Mikkeliin.  
 
Omassa arkistoinnissaan puheenjohtaja myönsi olevan toivomi-
sen varaa. Hän kertoi kuitenkin säilyttäneensä kaikki kalenterin-
sa aina lukiovuosilta alkaen. ”Ne kertovat maailmankuvasta, 
enkä aio siirtyä pelkästään kännykkäkalenterin varaan”, Antti 
Herlin kertoi.  
 
Herlin otti puheenjohtajuuden vastaan toiselta raskaan sarjan 
yritysjohtajalta, vuorineuvos Pertti Voutilaiselta. Hallituksen 
järjestäytymiskokouksen yhteydessä huomioitiin merkkivuotaan 
viettävää vuorineuvosta lahjoittamalla hänelle mm. 7,0 hylly-
metriä säilytystilaa.  (JL-A) 
 

Uusi hallituksen puheenjohta-
ja Antti Herlin ensi visiitillä 
 

Taaempana väistyvä puheenjohtaja Pertti Voutilai-
nen ja etualalla uusi puheenjohtaja Antti Herlin 

Kuopiolainen postikortti 1900 -luvun alkuvuosilta.  

Yritysten kuvallinen historia talteen 
Magneettisilla tallennusvälineillä olevat audiovi-
suaaliset aineistot eivät kestä ajan hammasta kuin 
joitakin kymmeniä vuosia. Siksi Elkassa on viime 
vuosien digitoinnissa panostettu erityisesti äänit-
teiden ja liikkuvan kuvan pelastamiseen tuhou-
tumiselta. Pikadigi-projektin suurin urakka onkin 
siirtää 500 tuntia videonauhaa digitaaliseen muo-
toon. Kasetit ovat pääosin peräisin 1970-luvun 
lopun ja 1990-luvun alkupuolen väliseltä ajalta ja 
U-Matic, MII, Betamax, Betacam ja VHS -
formaateissa. Digitoitavaksi valitut nauhat ovat 
peräisin niin isoilta kuin pieniltä yrityksiltä, ja ne 
sisältävät mm. yritys- ja tuote-esittelyitä, mainos-
videoita sekä tapahtumatallenteita. 
 
Laiva- ja rakennuspiirustuksia 
Laivaharrastajien iloksi Pikadigi-projektissa digi-
toidaan myös Lehtoniemen konepajan ja Ahl-
strömin Varkauden tehtaiden laivapiirustukset. 
Paljon kiinnostusta herättäneestä Forssa Oy:n 
arkistosta taas digitoidaan tuhat kappaletta teolli-
suusalueen vanhoja rakennuspiirustuksia. Forssan 
teollisuusarkkitehtuuri on ollut viime aikoina pal-
jon tutkittu aihe: alkuvuonna siitä on jo valmistu-
nut yksi diplomityö ja lisäksi työn alla on toinen 
paikallishistoriallisempi tutkimus. (OA) 
 

Yksityisten keskusarkistojen yhteisessä Pikadigi-projektissa 
digitoidaan vuosina 2009 – 2010 teratavuittain arvokasta his-
toriaa. Elkan osalta suurin kokonaisuus on 500 videotunnin 
digitoiminen. Lisäksi digitoidaan Lehtoniemen konepajan ja 
Ahlströmin Varkauden tehtaiden laivapiirustukset sekä huo-
mattava määrä Forssa Oy:n rakennuspiirustuksia. 
 

500 tuntia videoita digitoidaan 
 

Sari Muinonen selvittämässä kasettien salaisuuksia. 

                           Aikatauludigitointia 
- Linja-autohistoriallinen seura digitoi Elkan kanssa yhteis-

työssä bussiaikatauluja eri liikennöitsijöiltä 
- aikataulut esimerkinomaisesti 1910 – 1990 väliseltä ajalta 
- tällä hetkellä digitoitu yli 15.000 aikataulua  
- kokoelma on myöhemmin selailtavissa internetissä 

I N F O  
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Onnikka-seura körötteli Etelä-Savoon 
 

Suomen Linja-autohistoriallisen Seuran Etelä-Savon osaston 
ensimmäinen kokoontuminen pidettiin Elkassa syyskuun alus-
sa. Maanantai-illasta huolimatta kymmenkunta paikallista 
linja-autohistoriasta kiinnostunutta henkilöä saapui seuraa-
maan alustuksia seuran toiminnasta ja Elkassa olevista linja-
autoliikenteen arkistoista. Historialliseen tunnelmaan virittäy-
dyttiin kierroksella arkistotiloissa ja katsomalla kuljettajan 
päivästä kertova elokuva vuodelta 1977.  
 
Seuran alueelliset osastot järjestävät mm. tutustumiskäyntejä, 
retkiä, esitelmätilaisuuksia ja vanhojen valokuvien tunnista-
mista. Moni jäsenistä on myös aktiivinen historiankirjoittaja. 
Seura julkaisee Hetku-nimistä, neljä kertaa vuodessa ilmesty-
vää lehteä. Alueosastojen toiminnasta kiinnostuneet löytävät 
yhteystiedot seuran kotisivuilta: www.slhs.fi. (JLA)       
 

Kuulumisia arkistonjärjestäjiltä 

Kaija Kilkin lähes 30 –vuotinen työura Elkassa alkaa olla 
loppusuoralla. 

Seuran puheenjohtaja Jari Kurkinen on aloitta-
massa  esitystään. 

Historia yhteistyö jatkuu kun Elkan kanssa hyvässä 
yhteistyössä toiminut SLHS perusti uuden alueosaston 
Elkan tiloissa.. 

                  Elkan site-map 
 

- asennettiin Elkan palvelimelle syksyllä 2009 
- kohdistuu Elkan materiaalitietokantoihin 
- tuo tietokantojen sisällön Google-hakujen piiriin 
- erityisen tehokas kun haetaan jotain nimeä 

I N F O  

Sirpa Seppänen on aloittanut FIDA:n eli teollisen muotoi-
lun arkistoaineiston järjestämisen. Valmiina ovat jo Jukka 
Vaajakallion ja Forma Finlandian arkistot. Vaajakallio on 
suunnitellut mm. televisioiden näyttöjä, erilaisia näyttö-
tauluja ja kaukosäätöyksikköjä. Jukka Vaajakallion aineis-
to sisältää mm. suunnittelupäiväkirjoja ja valokuvia tuot-
teista vuosilta 1976 - 2010. Arkiston mukana on myös 
joitakin esineitä. Muovimuotoilukilpailu Forma Finlandian 
tarkoituksena oli tehdä Nestettä ja Neste Chemicalsia 
tunnetuksi. Kilpailuja järjestettiin kolme vuosien 1986 – 
1994 välillä. Seuraavana Sirpa ottaa työn alle Jorma Pit-
kosen arkiston (ED-Design). 
 
Linja-autokorien parissa työskentelee Rauno Laakkonen. 
Volvo Bus Finlandin Tampereen tehtaan aineisto sisältää 
enimmäkseen piirustuksia ja valokuvia. Rauno keskittyy 
piirustuksien luetteloimiseen, ja valokuvia järjestää har-
joittelijamme Niko Kolehmainen. 
 
Heljä Strömberg on juuri aloittanut Stora Enson Kemijär-
ven tehtaiden aineiston käsittelyn. Aineistoa on Kemijär-
ven tehtaan perustamisesta lähtien. Kemijärvi Oy:n sellu-
loosatehtaan vihkiäisjuhla pidettiin 15.4.1965. Tasavallan 
presidentti Urho Kekkonen kunnioitti tilaisuutta läsnä-
olollaan. 
 
Anneli Kortekallio on päässyt käsiksi Huhtamäen aineis-
ton makeimpaan osaan. Työn alla on yhtiön makeisteolli-
suus, entinen Hellas ja nykyiseltä nimeltään Leaf. 
 
Kaija Kilkki on jäämässä syksyn kuluessa ansaitsemalleen 
eläkkeelle. Viimeisinä töinään hän järjesti mm. mielen-
kiintoisen metsäteollisuutta koskevan kokoelman: Aaro 
Karjalaisen arkiston. Karjalainen kokosi yhteen Suomen 
metsäteollisuutta koskevaa kirjallisuutta, sahojen histo-
riikkeja, valokuvia ja postikortteja. Aineistoa on 1900-
luvun alusta 2000-luvulle. (HS) 
 

Uusia arkistoja järjestetään tasaisella tahdilla. 
Tässä lyhyt katsaus tämän päivän tilanteeseen. 

Metsäteollisuuden arkistot täydentyivät 
Suurin asiakirjojen luovuttaja on alkuvuoden aikana ollut Met-
säteollisuus ry, joka luovutti edeltäjiensä Metsäteollisuuden 
Työnantajaliiton ja Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton 
arkistot, yhteensä 115 hyllymetriä. Yhdistysten pöytäkirjoista ja 
sisällön mukaan järjestetyistä asiakirjoista voi tutkia esimerkiksi 
metsätuotteiden ulkomaankauppaa. Kesäkuussa Sappi Finland 
Oy luovutti Elkaan perinteikkään Kankaan paperitehtaan arkis-
ton. G. A. Serlachius, Metsä-Serla ja M-Real -konserneihin kuu-
lunut tehdas lopetettiin vuoden 2010 alussa, mutta muutama 
viikko arkistoluovutuksen jälkeen uutisoitiin, että Sappi on 
myynyt tehdaskiinteistön takaisin M-Realille. Stora Ensolta 
saapuneista luovutuksista tänä vuonna merkittävin on ollut 
noin sadan hyllymetrin laajuinen Tolkkisten sahan arkisto. 
 

Maailmantalouden turbulenssista huolimatta on Elka 
jatkanut aktiivista yritysarkistojen keräystyötä. Kuluvan 
vuoden aikana olemme ottaneet vastaan noin puoli hyl-
lykilometriä asiakirjoja yli neljältäkymmeneltä eri yrityk-
seltä. Alla muutamia poimintoja vastaanotetuista asia-
kirjoista. 
 

Karhu-olutta ja Nordean valokuvia 
Vuonna 1853 perustettu Porin oluttehdas oli Suomen pisimpään samalla paikalla toiminut panimo aina syyskuussa 
2009 tapahtuneeseen lopettamiseensa asti. Arkiston luovutti Sinebrychoff Oy, ja sen siirto hoidettiin Elkan toimesta 
”täyden palvelun” -tyyliin käsittäen valinnan, pakkaamisen sekä kuljetuksen. Arkisto on nyt saatu järjestetyksi ja luet-
teloiduksi, ja se on tutkijoiden käytettävissä. Elkassahan on myös Sinebrychoff Oy:n vanha arkisto aina siitä olutpullon 
kyljessä mainitusta perustamisvuodesta 1819 saakka. Nordea Bank Finland taas on viime talven ja kevään aikana luo-
vuttanut Elkaan KOP:n ja SYP:n historialliset valokuva-arkistot. Näistä valokuvista 8000 kappaletta digitoidaan Elkassa, 
ja ne syötetään valokuvarekisteriin. Nordea voi itse käyttää valokuvarekisteriä verkossa ja lisätä valokuviin tunnistetie-
toja. (OA) 

Merkittäviä arkistoluovutuksia Elkaan 

Jälleen erä historiaa on saapunut jalostettavaksi. 

Elkan säätiön perustajajäsen, Liikearkistoyhdistys täyt-
tää tänä vuonna 50 vuotta. Asiakirja- ja tiedonhallinnan 
erikoisseurana yhdistys tarjoaa jäsenilleen koulutusta, 
retkiä ja tutustumiskäyntejä sekä julkaisee Faili-nimistä 
lehteä. 
 
Merkkivuotta juhlistetaan marraskuun 18. päivänä se-
minaarilla ja illallisella. Ne ovat avoimia kaikille kiinnos-
tuneille, joskin paikkoja on rajoitetusti. Ohjelma ja il-
moittautumislomake löytyvät yhdistyksen kotisivuilta: 
www.liikearkistoyhdistys.fi. (JLA) 
 

Liikearkistoyhdistys 50 vuotta 

http://www.liikearkistoyhdistys.fi/
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Projektiuutiset 

Syksyllä 2007 käynnistynyt sota-arkiston aineisto-
jen kunnostus- ja inventointiprojekti lähestyy toi-
sen vaiheensa loppua. Ensimmäisenä vuorossa 
olivat suojeluskunta-aineistot , ja syksyn kuluessa 
saadaan valmiiksi puolustuslaitoksen rauhanaikai-
nen (1918—1939) kokonaisuus.  
 
Nyt valmistuva, noin vuosi sitten aloitettu, koko-
naisuus on n. 2,7 hyllykilometriä. Se pitää sisällään 
kattavan otoksen maailmansotien välisen ajan 
joukko-osastojen, yhtymien, koulujen, varuskunti-
en sekä kutsunta- ja sotilaspiirien asiakirjoista. Jou-
kossa on toki paljon muutakin puolustusministeri-
ön perushankintakomiteasta ase- ja muonavarikoi-
hin  sekä Sotilasmeteorologisesta keskusasemasta 
Yleisesikunnan ulkomaantoimistoihin. 
 
Valmistuva kokonaisuus on entuudestaan suhteelli-
sen vähän tutkittua. Syynä tähän ei pelkästään ole 
kunnostusta ja luettelointia edeltänyt heikohko 
käytettävyys. Sotahistorian tutkimuksessa huomio 
on yleensä kiinnittynyt talvi- ja jatkosotiin sekä 
vuoden 1918 sisällissotaan. Sotahistoria on lisäksi 
painottunut sotatapahtumien historiaan, joten 
rauhanaikaisen aineiston vähäinen käyttö on ollut 
luonnollista.  
 
Aineistosta on kuitenkin nähtävissä juuri itsenäi-
syyden saavuttaneen maan puolustuslaitoksen 
kehitys todelliseen koitokseen mennessä. Sama 
koskee tietysti Suomen historian yleistä trendiä, ja 
taitava tutkija voikin löytää aineistoa moniin histo-
rian eri sektoreiden tutkimuskysymyksiin. Hyviä 
sosiaalihistorian lähteitä voisivat olla esimerkiksi 
asevelvollisten avustus- ja vapautusanomukset. 
Hyvinvointivaltiossa eläneelle saattaakin tulla yllä-
tyksenä, joskin järkeenkäypänä sellaisena, että 
perheen ainoa poika on voitu vapauttaa asevelvol-
lisuudesta, mikäli tämän vanhemmat eivät ole ol-
leet työkykyisiä. Kirjoitustaitokaan ei ollut aivan 
itsestäänselvyys, joten koulutuksen historiaa tutki-
va saattaa löytää mielenkiintoista aineistoa joukko-
osastojen valistusupseerien asiakirjoista.  
  
 
 

 Poliittisesta ilmapiiristä kertovat kommunistien propagan-
dan ja kiihotustyön torjunnan lisäksi asevelvollisista paikallis-
ten suojeluskuntien, nimismiesten ja etsivän keskuspoliisin 
antamat luotettavuuslausunnot, joita tutkija saa tutkimuksel-
lisesti perustellusta syystä käyttöönsä. Vasemmistolaisille, ja 
varsinkaan kommunisteille, ei haluttu antaa johtajakoulutus-
ta mahdollisen kapinan varalta – aivan sisällissodan jälki-
mainingeissa ja myöhemminkin vaarallisimmiksi katsotuille 
tapauksille ei annettu edes asetta käteen, vaan nämä joutui-
vat suorittamaan asevelvollisuutensa työpalveluna.  
 
Edellä mainitut ovat tietenkin vain yksittäisiä esimerkkejä, ja 
aineisto avaa mahdollisuuden monenlaiseen muuhunkin 
tutkimukseen. Usealla paikkakunnalla varuskunta on ollut 
merkittävä  työnantaja, liike-elämän asiakas ja paikallisen 
elämän värittäjä. Paikallishistorian tutkija saa esimerkiksi 
varuskunnan komendantille tehtävistä vartioilmoituksista 
helposti selville, mistä kahviloista on kieltolain aikana myyty 
viinaa tai missä paikoissa on muuten vain vietetty sopimat-
tomaksi katsottua elämää. 
 
Sukututkijalle aineisto tarjoaa niin ikään paljon. Monet ovat 
kiinnostuneita isiensä ja isoisiensä vaiheista sodissa. Useim-
mat sotaan osallistuneet ovat luonnollisesti suorittaneet 
varusmiespalveluksensa jo aikaisemmin. Joukko-osastojen ja 
varuskuntien asiakirjoista saattaa näitä vaiheita selvitä lisää 
eikä kutsuntaluetteloitakaan kannata olankohautuksella si-
vuuttaa. 
 
Kokonaisuus  sisältää lisäksi sotien vähemmän tunnettua 
tapahtumahistoriaa. Vuosien 1918—1920 aikana käsite 
”rauhanaikainen” ansaitseekin lainausmerkit. Tarton rauhan-
sopimus allekirjoitettiin Neuvosto-Venäjän kanssa vasta 
14.10.1920. Ennen rauhansopimusta itäraja oli levoton ja 
vaati paljon valvontaa: yksittäisiä taisteluita käytiin, rajan yli 
liikkui runsaasti pakolaisia ja lisäksi suomalaiset vapaaehtoi-
set joukot (joiden asiakirjat kuuluvat heimosotien arkistoon, 
eivät projektissa kunnostettavaan puolustuslaitoksen koko-
naisuuteen) tekivät retkiä rajan yli pyrkimyksenään liittää 
alueita Karjalasta ja Inkerinmaalta Suomeen. Venäjällä toki 
riehui edelleen sisällissota, mutta bolsevikit olivat jo sen ver-
ran niskan päällä, että rauhansopimus riitti vakiinnuttamaan 
tilanteen Suomen kannalta. Tuona aikana luonnollisesti pe-
rustettiin juuri itsenäistyneen maan sotalaitos (myöh. puo-
lustusvoimat). Ainakin maallikolle jonkinlaisena yllätyksenä 
voi tulla, että osa asiakirjoista on saksankielisiä: palvelihan 
sisällissodan seurauksena armeijassa paljon saksalaisia up-
seereita korkeissakin viroissa. Onkin muistettava, että vuo-
den 1918 tapahtumat Suomessa olivat osa ensimmäistä maa-
ilmansotaa ja liittyivät tiiviisti myös Venäjän sisällissotaan. 
 
 

Fidan toiminnan myötä hyllyihin kertyy muutakin kuin asiakir-
joja. 

FIDA kerää muotoiluarkistoja 

 Elkan yhteydessä tämän vuoden alusta lähtien toiminut 
Finnish Industrial Design Archives eli FIDA kerää talteen 
suomalaista teollisen muotoilun historiaa. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen tukemana 
FIDAn toiminta on saatu hyvin käyntiin ja muotoiluarkiston 
tulevaisuus näyttääkin nyt hyvin valoisalta. 
 
Arkistonouto Lounais-Suomesta 
Syyskuun alussa FIDA:n kokoelmat kasvoivat taas merkittä-
västi, kun Elkasta lähdettiin arkistonnoutoreissulle Lounais-
Suomeen. Karjaalta Sisu Auton tehtaalta haettiin Eero Mietti-
sen aineistoa, joka käsitti hienoja käsin tehtyjä piirustuksia. 
Karjaalta matka jatkui Turkuun, josta noudettiin Jorma 
”Muumi” Pitkosen ja Juhani Salovaaran muotoiluarkistoja. 
Pitkonen ja Salovaara omistivat aiemmin Ergonomia Design -
nimisen yrityksen, joka vuonna 1990 sulautui Destemin kans-
sa muodostaen nykyisen ED-Designin. ED-Design on tunnettu 
mm. Saloran televisioiden, Mobiran matkapuhelimien, Polarin 
sykemittareiden, Tunturin kuntopyörien, Valtran traktorei-
den, Lumenen meikkipakkausten ja Nokian elektroniikkatuot-
teiden muotoilusta. 
 
Nettisivuilla luodaan näkyvyyttä 
Syksyn aikana FIDA:lle luodaan yksilöllinen logo ja graafinen 
ilme, ja se saa oman alasivustonsa Elkan uusille internet-
sivuille. Tämä tiedotuskanava mahdollistaa esimerkiksi verk-
konäyttelyiden, muotoilijaesittelyiden ja haastatteluiden 
käyttämisen FIDA:n tunnetuksi tekemisessä. Yksi FIDA:n pää-
tarkoituksista onkin nostaa suomalaista teollista muotoilua 
paremmin esille ja tehdä sitä tunnetuksi. Verkkosivuilla voi-
daan esitellä tarinoita meille kaikille tuttujen tavaroiden taus-
toista, ja aineistoja voidaan hyödyntää myös esimerkiksi teol-
lisen muotoilun tai historian opetuksessa. (OA) 
 

 Tämä katsaus rauhanaikaiseen aineistoon on tieten-
kin vain pintaraapaisua. Asiakirjoja on yhteensä 2,7 
hyllykilometriä. Kokonaisuus on valmistuttuaan käy-
tettävissä Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteessä, 
ks. http://www.arkisto.fi/fi/yhteystiedot/. Aineistoa 
voi hakea arkistorekisteri Aarteesta 
http://kronos.narc.fi/aarre/aarre.php (R- ja SArk-
sarjat). (JV) 

Rannikkolaivaston miehistöä 1920-1930-luvulta 

                                                Sota-arkiston  
                                                 kunnostus-projekti  
 
• suunniteltu projektin kesto 2008-2013 
• työllistää tällä hetkellä 27 henkilöä, joista 

24 Mikkelissä ja 3 Helsingissä 
• tähän mennessä kunnostettu n. 5.100 hm 
• kunnostettu materiaali: 

o 2,7 hkm suojeluskuntien materiaali 
o 2,4 hkm puolustusvoimien materiaa-

lia vuosilta 1918-1939 

FF AA KK TT AA   

Rauhanajan kokonaisuus 
sota-arkistoprojektissa 
valmistumassa 

Raili Halminen puhdistaa materiaalia ennen lo-
pullista käsittelyä 
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Elokuvaglamouria 

Tässä Tauno Brännäsin (sittemmin tunnettu Tauno 
Palona) uran alkuaikojen esiintymisiin liittyvä kirje. 

k e v y e s t i .. 
JULKAISIJA: 
  
  
Suomen Elinkeinoelämän 
Keskusarkisto 
   
Tiedotuslehti  
 
Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa
  
  
Päätoimittaja: Jarmo Luoma-aho
  
  
tiedotuslehti@elka.fi 
  
  
Tutkijantie 7, 50100 Mikkeli
  
  
p. 015 321 340  
www.elka.fi    
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Hyvinvointi- ja kuntoiluosasto 

Olisiko nykyään Coca-Colan haastajaksi? 

Laivaston urheiluasu 
viime vuosituhannelta. 

Monelle sukupolvelle tuttu. 

Tässä käyttökelpoiset ohjeet myös tämän 
päivän energiasäästötalkoisiin: 

Pieni huolimattomuus paljasti Elkan 
uuden varainhankintastrategian. 
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