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Pääkirjoitus 
Esi-isien työ 

Vastaus otsikon kysymykseen voi löytyä 
henkilön työuralta, työnantajan arkistosta. 
Henkilön ominaisuuksien kuvauksia löytyy 
työtodistuksien lisäksi mm. työsopimuksis-
ta, erilaisista arvostelukirjoista, talojen asu-
kasluetteloista ja henkilökorteista. Henkilö-
korteista voi löytyä myös tietoja henkilön 
työurasta ja elämästä pitkältäkin ajalta. 
 
Vanhemmista työtodistuksista voi löytää 
hyvinkin värikkäitä ilmaisuja. Henkilön luon-
netta, käytöstä ja jopa ulkomuotoa ja per-
hesuhteita kuvataan tavoilla, joita ei tämän 
päivän työtodistuksiin voisi kuvitellakaan 
laitettavan. HS. 

Nöyrä työssään vai taipu-
vainen, kenties laiskanlai-
nen? 

Sukututkijat ovat olleet Arkistolaitoksen suurin 
yksittäinen asiakirjojen käyttäjäryhmä. Yksityis-
arkistoihinkin sukututkijat ovat toki tiensä löytä-
neet, mutta enemmänkin mahdollisuuksia asia-
kirjat heidän tutkimuksilleen antaisivat.   
 
Paikkaamme tätä ”tiedotusvajetta” tämänkertai-
sessa Eemelissämme.  Henkilöhistoriallisen 
teeman punaisena lankana on kertoa millaista 
henkilötietoa Elkan arkistot sisältävät ja kuinka 
niitä voidaan hyödyntää yhtä hyvin tieteellisessä 
tutkimuksessa kuin vaikkapa sukututkimukses-
sa. 
 
Henkilötietojen tutkiminen yritysarkistoista ei ole 
juuri sen kummempaa puuhaa kuin kirkonkirjo-
jen läpikäyminen. Perustiedot, kuten työssäolo-
aika, työtehtävät ja palkka, löytyvät usein melko 
nopeasti. Henkilötietolain määräykset henkilötie-
tojen käytölle on toki huomioitava, mutta Elkas-
sa on paljon sellaisia asiakirjoja, joiden ikä ja 
luonne eivät aseta estettä tutkimuskäytölle. 
On vain arvailtava, kuinka paljon Elkassa on 
erilaisia henkilötietoja. Luultavasti niitä on sato-
jatuhansia 1800-luvulta alkaen. Se kuitenkin on 
varmaa, että monen, ehkä unholaan jääneen, 
esi-isämme tai -äitimme elämä saa aivan uutta 
valaistusta yritysten asiakirjojen lehdiltä. Ei kun 
tutkimaan. 
 
 
Jarmo Luoma-aho 

Kiti Luoma-aho on kiinnostunut arkielämään, 
työhön ja toimeentuloon liittyvistä teemoista. 
Siksi hän valitsi pro gradu -tutkielmansa aiheek-
si Sinebrychoffin henkilöstön, palkkauksen ja 
työurat 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Hän 
pohtii myös henkilötietojen käytettävyyttä ja tie-
don tuottamiseen liittyviä teemoja. 
 
Kiti käyttää tutkimuksessaan palkka- ja henki-
löstöluetteloa sekä henkikirjoja. Hän kokoaa 
tietojen pohjalta tietokannan, joka mahdollistaa 
aineiston tilastollisen analyysin. Pohja-
aineistona ovat palkkaluettelot. Niistä selviää 
määritetty ja toteutunut palkka sekä mahdolliset 
lisät ja vähennykset. Henkilöstöluetteloista käy 
ilmi työntekijöiden työura. Niihin on kirjattu myös 
työntekijän syntymäaika ja paikkakunta, jossa 
hänet on merkitty kirkonkirjoihin. Henkikirjoista 
löytää Sinebrychoffin rakennuksissa asuneiden 
työntekijöiden osoite- ja perhetietoja. Kiti tietää 
kertoa, että henkilöasiakirjojen joukossa on 
myös todistuksia, joista pääsee kiinni työnteki-
jöiden aikaisempiin työ- tai palveluspaikkoihin, 
jopa henkilöluonnehdintoja on säilynyt.  
 
Sinebrychoffin henkilöasiakirjat sisältävät pai-
koin hyvinkin yksityiskohtaista tietoa työntekijöi-
den arkielämästä. Kiti toteaakin, että on vaikeaa 
kuvitella, että tällaista tietoa olisi kirjattu muihin 
lähteisiin tässä laajuudessa.  JL-A. 

Gradu henkilöasiakirjoista 

Kiti Luoma-aho ja gradun tiedonlähteet. 
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 Näin tutkit yritysten henkilö-
asiakirjoja 

          
Henkilöasiakirjoja: 
 - syntymä: tehtaan synnytyssairaalan päi-
väkirja  
- koulunkäynti: tehtaan kansakoulun ja am-
mattikoulun päiväkirjat ja oppilasmatrikkelit  
todistuksineen  
- työura: työnhakuasiakirjat, palkkalistat ja -
kortit, henkilökortit, työntekijäluettelot,  
valokuvat työntekijöistä, työsopimukset ja -
todistukset, lakkoluettelot, haastattelut ääni-
nauhoilla ja videoilla, muistelmat  
- asuminen: työväen asuntojen henkilö- ja 
vuokranmaksuluettelot, yhtiön asuntolainat  
omaan asuntoon, valokuvat taloista ja asunnon 
pohjapiirrokset  
- kulutus: kauppojen asiakastilit, reskontrat 
- harrastukset: tehtaan urheiluseuran tulos-
luettelot ja kulttuuritoiminta  
- terveydenhuolto: tehtaan sairaalan ja työ-
terveyshuollon asiakirjat, tapaturma- 
asiakirjat  
- säästäminen: tehtaan säästökassan kirjanpi-
to, talletukset ja nostot, pankkien arkistot  
- sosiaaliasiat: lapsi-, sairaus- ja hautausavus-
tukset, yhtiön eläkekassan ja säästörahaston 
asiakirjat, sotainvalidihuolto 

I N F O  

Parhaimmillaan yritysarkisto antaa tutkijalle 
kattavaa informaatiota henkilön koko elämän 
ajalta. Ihmisistä on jäänyt yritysten asiakirjoi-
hin merkintöjä arkisten asioiden yhteydessä. 
Tehdään työtä, omistetaan jotain, saadaan 
palkkaa, säästetään, otetaan lainaa, ostetaan 
ja myydään jotain, viestitetään toisille, sairas-
tutaan, joudutaan tapaturmaan jne.   
 
Yritysten henkilöasiakirjoja on hyödynnetty 
monenlaisissa tutkimustarpeissa. Tieteellises-
sä tutkimuksessa on selvitetty mm. palkkoja, 
työtehtäviä, verkostoja ja sosiaalisia oloja. 
Myös sukututkimus on osannut hyödyntää 
yritysarkistoja.  
 
Silloin kun lähdetään etsimään yksittäisen 
henkilön tietoja yrityksessä, tarvitaan jonkin-
lainen ennakkotieto, missä yrityksessä henkilö 
on toiminut ja milloin. Henkilöhistorian selvit-
täminen on hyvä aloittaa henkilökorteista tai -
luetteloista. Perustietojen, kuten työssäoloajan 
ja työtehtävien, lisäksi niissä voi olla hyvinkin 
yksityiskohtaista tietoa esim. työntekijän koulu-
tuksesta ja perheestä.  
 
Kokonaiskuva henkilön työurasta ja -olo-
suhteista syntyy tutkimalla ja yhdistelemällä 
erilaisia asiakirjoja. Palkkakorteista, -luet-
teloista tai -kirjoista ilmenee maksettu palkka. 
Yksittäisen henkilön tietoja löytyy myös teh-
taan koulun asiakirjoista, urheilukilpailujen 
tuloslistoilta, kirjaston lainaustiedoissa, teh-
taan asuntojen asukasluettelossa, tehtaan 
sairaalan potilasasiakirjoissa jne.  
 
Elkassa on joitakin henkilöarkistoja. Ne voivat 
olla esimerkiksi henkilön keräystoiminnan tu-
loksena syntyneitä kokoelmia, mutta tyypilli-
simmin kyse on johtajan työuraan ja -tehtäviin 
liittyvistä asiakirjojoista.  
 
Tutkijan ei tarvitse askaroida pelkästään teks-
tiasiakirjojen parissa. Yritysten palveluksessa 
olevia henkilöitä on tallentunut valokuviin, fil-
meihin ja videoihin. Ihmisten puhetta on saatu 
nauhalle esim. kokousten aikana ja esitelmäti-
laisuuksissa. Elkassa on myös jonkin verran 
työntekijöiden ja johtajien haastatteluja, sa-
moin kuin henkilöiden muistelmia työuristaan. 
JL-A 

And.  Auvisen kaupan reskontra  Asiakasrekisteri 
n. vuodelta 1900. Oy Forssa  Ab:n arkistossa olevan A. Wahrenin kirjeen-

vaihdossa oleva Johnin kirje vanhemmilleen v.1857. 

Enso - Gutzeit Oy:n Kotkan tehtaiden työntekijöiden asuntojen pohjapiirustukset 1921. 
A.Ahlström Oy Suursaaren Saha.  Luettelo pois pantavista hen-
kilöistä  Suursaaren Sahalla vuonna 1905. 
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Elkan reilut 26 hyllykilometriä asiakirjoja kät-
kevät sisäänsä monta isoa ja pienempää elä-
mäntarinaa. Useimmista henkilöistä on ehkä 
vain satunnaisia mainintoja palkkakorteissa, 
osanottajaluetteloissa tai valokuvien viitetie-
doissa, mutta osasta löytyy tarkempiakin tieto-
ja pidemmältä ajanjaksolta. Yrittäjistä ja yritys-
ten johtajista tietysti useimmiten on säilynyt 
enemmän tietoa kuin rivityöntekijöistä. Noste-
taan tässä yhteydessä esille vaikkapa toimi-
tusjohtaja, everstiluutnantti ja kilpa-ampuja 
Sven Oskar Lindgren, jolla on myös vähem-
män mairitteleva kunnia tulla usein mainituksi 
Suomen vihatuimpana sotasankarina. 
 
Lindgren valmistui kadettikoulusta vuonna 
1933 kurssinsa kadettivääpelinä ja työskenteli 
1930-luvulla Helsingin suojeluskuntapiirissä. 
1930-luvun aikana hän voitti myös monia maa-
ilmanmestaruuksia ammunnassa ja toimi Hel-
singin vuoden 1940 kesäolympialaisten järjes-
telytoimikunnassa. Talvisodassa Lindgren 
kunnostautui erityisesti Viipurinlahden torjunta-
taisteluissa, ja hänet opittiin tuntemaan tiukko-
jen tilanteiden erikoismiehenä. Jatkosodan 
aikana Lindgren toimi pataljoonan komentaja-
na JR 47:ssä sekä 3. Prikaatissa. Kesän 1944 
torjuntataisteluissa Lindgren kunnostautui taas 
pahojen tilanteiden erikoismiehenä toimies-
saan pataljoonan komentajana 21. Prikaatis-
sa, joka taisteli Ilomantsin suunnalla.  

Ihminen arkiston kätköissä 

Tiesitkö, että myös yritysarkistot sisältävät 
hyvin monipuolisesti sotahistoriallisia aineis-
toja. Mainittakoon Elkassa säilytettävistä 
kokonaisuuksista mm. Varkaudessa sijain-
neen panssarikeskuskorjaamon asiakirjat, 
Tampereella sijainneen Valtion lento-
konetehtaan arkisto sekä Tampellan aseo-
saston arkistot. Varkaudessa korjattiin jat-
kosodan aikana omia ja sotasaaliiksi saatuja 
panssarivaunuja, lentokonetehtaalla koottiin 
ja korjattiin lentokoneita ja Tampella valmisti 
mm. kranaatinheittimiä ja korjasi sotasaalis-
tykkejä. Myös monet muut yritykset osallis-
tuivat sotaponnisteluihin kukin omalla pa-
noksellaan. Joidenkin tehtaiden arkistot si-
sältävät myös suojeluskunta- ja ilmasuoje-
luaineistoja jatkosodan ajalta. OA 
 

Sota-historiaa yritysarkis-
toissa 

Valmet Oy:n ”tuote-esittelijät” ja 20 mm:n pst-kivääri 1940 –
luvulla. Kuva: Valmet Oy, Keskushallinnon arkisto. 

Lahti-Saloranta-pikakiväärin koeammuntaa Jyväskylän 
Harjulla, Kuva: Hankkija Kol:een arkisto. 

Hänen maineensa kuitenkin kärsi pahan kolauksen 
niin sanotussa sotamies Hytin ampumistapauksessa.  
Kyseiseen tapahtumaan perustuu Ilmari Turjan näy-
telmä Sotamiehen kunnia, jota on esitetty Kansalliste-
atterissakin. 
 
Jatkosodan jälkeen Lindgren ennätti vielä mm. osallis-
tua asekätkentään, toimia Suomen autoliiton toimitus-
johtajana sekä toimia Mannerheimin metsästysmajan 
Sisula-Säätiön toiminnanjohtajana ennen kuin ryhtyi 
yrittäjäksi. Elkaan on lahjoitettu Lindgrenin yrityksen 
Finn-Trap Oy:n arkisto vuosilta 1962—1968. Syksyllä 
1959 Lindgren kohtasi mailleen eksyneen olympia-
ampuja Pentti Linnosvuon seurueineen, syytti näitä 
salametsästyksestä ja pakotti heidät aseella uhaten 
kävelemään housut kintuissa ja kädet ylhäällä. Kysei-
nen tapaus toimi varmaankin innoituksena Mika Wal-
tarille, jonka luoma hahmo majuri Carl Gustaf Vaden-
blick (elokuvassa esittäjänä Helge Herala) esiintyi 
teoksessa Tähdet kertovat, komisario Palmu. OA 
 
(Lähde: Oy Finn-Trap Oy:n arkisto, Wikipedia sekä 
Kansallisbiografia) 

Evakkoon lähtö Honkalahdessa 1941.  Kuva: Hackman Oy:n 
arkisto. 

Naamioitu tehdasalue Nokialla talvisodan aikaan. Kuva: Nokia Oy:n arkisto. Hackmanin Äyräpään sahalla 1920-luvulla Irja Juvonen ja tun-
nistamaton naishenkilö.   Kuva: Hackman Oy:n arkisto. 

Äyräpäässä kuvattu morsiuspari 1920-luvulla Ku-
va: Hackman Oy:n arkisto. 

Työntekijät Jääskessä keräytyneet poseeraamaan teollisuusju-
nan kanssa. Kuva: Enso-Gutzeit Oy, Enson tehtaitten arkisto 
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MMMuuusssiiikkkaaaaaallliiinnneeennn   iiisssäää   ooopppeeettttttiii   lllaaapppsssiiiaaaaaannn,,,   jjjaaa   pppeeerrr---
hhheeeeeennn   ooorrrkkkeeesssttteeerrriii   ooollliiikkkiiinnn   kkkyyysssyyyttttttyyy   eeesssiiiiiinnntttyyyjjjäää   pppiiitttäää---
jjjääässssssäää...   

EEEllläääkkkkkkeeeeeelllllleee   jjjäääääätttyyyäääääännn   EEEeeemmmeeellliii   pppaaalllaaasssiii   rrraaakkkkkkaaaaaannn   
hhhaaarrrrrraaassstttuuukkkssseeennnsssaaa   pppaaarrriiiiiinnn...   

EEEeeemmmeeellliii   iiihhhaaassstttuuuiii   NNNiiisssuuussseeennn   llleeeiiipppooommmooonnn   jjjooohhhtttaaajjjaaannn   
EEEdddwwwaaarrrddd   HHHiiiiiivvvaaannn   tttyyyttttttääärrreeeeeennn   jjjaaa   nnniiiiiinnn   EEEeeemmmeeellliii   
MMMuuuttttttiiinnneeennn   jjjaaa   KKKaaarrrooollliiiiiinnnaaa   EEEdddwwwaaarrrdddiiinnntttyyytttääärrr   HHHiiiiiivvvaaa   
vvviiihhhiiittttttiiiiiinnn...   

EEEeeemmmeeellliii   AAArrrmmmaaasss   MMMuuuttttttiiinnneeennn   sssyyynnntttyyyiii   mmmaaaaaannnvvviiilll---
jjjeeellliiijjjäää   EEEllliiiaaasss   AAArrrmmmaaasss   MMMuuuttttttiiissseeennn   jjjaaa   RRRooouuuvvvaaa   EEEllliii---
sssaaabbbeeettthhh   AAAdddaaalllmmmiiinnnaaa   MMMuuuttttttiiissseeennn   eeesssiiikkkoooiiissseeennnaaa...   

SSSuuuuuurrrpppeeerrrhhheeeeeennn   vvvaaannnhhhiiinnn   pppoooiiikkkaaa   ooollliii   aaahhhkkkeeerrraaa   
aaapppuuummmiiieeesss   mmmaaaaaatttiiilllaaallllllaaa...   VVVaaapppaaaaaa---   aaajjjaaallllllaaaaaannn   EEEeee---
mmmeeellliii   kkkaaalllaaassstttiii   iiinnnnnnoookkkkkkaaaaaassstttiii...   

KKKaaannnsssaaakkkooouuullluuunnn   jjjääälllkkkeeeeeennn   EEEeeemmmeeellliii   
pppäääääässsiii   kkkuuullljjjeeettttttaaajjjaaakkksssiii   NNNiiisssuuussseeennn   
llleeeiiipppooommmoooooonnn...   

KKKuuunnn   aaaiiikkkaaa   EEEdddwwwaaattt   HHHiiiiiivvvaaassstttaaa   jjjääättttttiii,,,   sssiiiiiirrrtttyyyiii   vvväää---
vvvyyypppoooiiikkkaaa   EEEeeemmmeeellliii   NNNiiisssuuunnneeennn   OOOyyy:::nnn   jjjooohhhtttoooooonnn...      

EEEeeemmmeeellliii   MMMuuuttttttiiissseeennn   TTTaaarrriiinnnaaa 

Tarinan henkilöt ovat fiktiivisiä, kuvat Elkan arkistosta. 
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Kari Asikainen ja Kari-tuoli, joka on ollut 
tuotannossa vuodesta 1969 lähtien.   
 
ED-Design Oy:n muotoilijat: edessä Juhani 
Salovaara, takana vasemmalla Hannu Suomi-
nen, Heikki Kiiski, Jorma Pitkonen ja Matti Mak-
konen 1980-luvulla. 
 
Pekka Anton Wikströmin (1938—2011) työura 
oli varhaisimpia varsin puhtaasti teolliseen muo-
toiluun suuntautuneita ja hän kuuluikin alan 
pioneereihin. Wikström valmistui Taideteollises-
ta oppilaitoksesta metallitaiteilijaksi vuonna 
1964. Muotoilijan uran Wikström aloitti jo opis-
keluaikanaan. 

 
Muotoilun määrittely on haasteellinen kysymys.  
Muotoilu ei ole pelkkää tuotteen esteettistä suun-
nittelua, vaan tuotteen tekniset ominaisuudet, käyt-
täjäkohderyhmä ja markkinat määrittelevät paljon 
tuotteen suunnitteluprosessia. Muotoilijalla täytyy 
olla esteettisen tajun lisäksi myös ymmärrystä val-
mistustekniikasta, hänen täytyy tuntea hyvin ympä-
ristö, johon tuote suunnitellaan sekä tehdä yhteis-
työtä markkinoinnin kanssa jo tuotesuunnittelupro-
sessin alusta lähtien.  Tekniikan ja markkinoinnin 
lisäksi muotoilulla on hyvin häilyvä rajapinta myös 
taiteen kanssa. Muotoilijat olivatkin vielä 1950-
luvulla taideteollisia suunnittelijoita, ja nykyäänkin 
voidaan sanoa, että muotoilija jättää suunnittele-
miinsa tuotteisiin palan itseään, taiteilijan sormen 
jäljen.  
 
FIDAn arkisto pyrkii palvelemaan mahdollisimman 
hyvin etänä, ja internetin kautta onkin saatavilla 
paljon informaatiota. FIDAn arkistoon on teollisten 
tuotteiden lisäksi arkistoitu tuotteiden takana ole-
van muotoilijan tai muotoilutoimiston henkilöhisto-
riaa. FIDAn nettisivuilla voi tutustua jokaisen arkis-
tonluovutuksen historiikkiin Aineistot-sivulla. 
Arkistoon talletettuja tuotteita tarkastelemalla tai 
muotoilijoiden päiväkirjoihin perehtymällä voi koet-
taa pohtia, mistä inspiraatio on syntynyt, mutta 
FIDA on pyrkinyt tallettamaan myös muotoilijan 
kertomana tarinoita tuotteiden syntyvaiheista. 
Myös ne ovat luettavissa FIDAn nettisivuilla koh-
dassa Muotoilutarinat.  
 
Luovan prosessin tallentaminen on haastavaa, sillä 
tuotteen esteettistä lopputulosta ei voida täysin 
perustella samoin kuin esimerkiksi teknisten inno-
vaatioiden syntyä: muotoilijan merkittävin ahaa-
elämys tuotteen lopullisesta muodosta on voinut 
syntyä bussimatkalla, lomareissulla tai vaikkapa 
lauantaina saunaoluen äärellä. Luovan prosessin 
tallentaminen on kutkutteleva aihe, ja sillä jatke-
taan toukokuun 7. päivä FIDAn seminaarissa, jos-
sa aihetta pohtivat mm. teollinen muotoilija Jukka 
Vaajakallio, Designmuseon johtaja Jukka Savolai-
nen ja pitkän linjan sisutussuunnittelija Kaisa 
Blomstedt. Myös Pecha Kucha -esitysformaatti tuo 
lavalle Mikkelin alueella toimivia muotoilijoita, mm. 
Pauliina Rundgrenin ja vuoden nuoren mikkeli-
läismuotoilijan Roni Kosusen. Kaikesta tästä lisä-
tietoja: www.elka.fi/fida . HH 
 
 
 
 
 
 

Henkilötarinat muotoiluarkis-
tossa? 

http://www.elka.fi/fida/index.php?id=5
http://www.elka.fi/fida
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Perustiedoilla alkuun 
Sota-arkistoaineistot antavat monipuoliset mahdol-
lisuudet sukututkimukseen. Perinteinen helpoin 
tapa päästä alkuun on tilata sotaan osallistuneen 
sukulaisen kantakortti, josta selviävät perustiedot, 
kuten esimerkiksi asevelvollisuuden suorittaminen, 
pidemmät komennukset, mahdolliset ylennykset, 
kunniamerkit ja rangaistustiedot. Sotiin osallistu-
neiden henkilöiden osalta näkyvät lisäksi osallis-
tumiset taisteluihin. Eteenpäin pääsemiseksi tär-
kein tieto ovat kuitenkin yksiköt, joissa palvelusta 
on suoritettu. Jos yksiköiden lyhenteet tuntuvat 
olevan hepreaa, apua löytyy sotilaslyhennetieto-
kannasta.  
 
On syytä huomata, että kantakortti kannattaa tilata 
myös sotiin osallistumattomasta sukulaismiehestä, 
sillä useimmiten nämä ovat asevelvollisuutensa 
suorittaneet. Kantahenkilökuntaan kuuluneesta voi 
tilata myös nimikirjaotteen. Lisäksi erilaisia henki-
lökortistoja on tietysti suojeluskuntien jäsenistä, 
sotilaspojista ja lotista, mutta näiden löytäminen on 
vaikeampaa. Ohjeita on saatavilla Kansallisarkis-
ton wikistä.  
 
Kantakortin ja nykyisin myös suojeluskuntahenki-
lökortin voi tilata Kansallisarkistosta Astia-palvelun 
kautta.  
 
 
 
 
 
 
 

Sukututkimus sota-
arkistoaineistosta 

Sodissa menehtyneistä löytyvät kuolemaan 
liittyvät perustiedot menehtyneiden tietokan-
nasta:  
 
Yksilötiedoista laajempiin asiayhteyksiin 
Yksiköiden selvittyä voi jatkaa tutkimustyötä. 
Sotataivalta voi seurata kotikoneelta digi-
toiduista sotapäiväkirjoista. Sotapäiväkirjat 
löytyvät arkistolaitoksen digitaaliarkistosta. 
 
Kirjastosta ja netistä saattaa löytyä myös hyö-
dyllistä taustatietoa, johon tosin kannattaa 
suhtautua kriittisesti. Taustatietoihin kannattaa 
kuitenkin perehtyä ennen lähtöä Kansallisar-
kistoon tarkemmalle tutkimusretkelle mm. sik-
si, että tällöin tiedostaa yksiköiden nimenmuu-
tokset ja osaa tilata oikeat aineistot. Esimer-
kiksi jatkosodan kuluessa useimpien jalkaväki-
rykmenttien komppanianumerot muuttuivat 
toisesta pataljoonasta alkaen konekivääri-
komppanioiden saatua ”tavalliset” numerot. 
Tämän jälkeen voi tilata haluamansa aineistot 
Kansallisarkiston Rauhankadun tutkijasaliin tai 
kaukolainata esimerkiksi lähimpään maakun-
ta-arkistoon. Aineistoa voi hakea AARRE-
tietokannasta   ASTIA-järjestelmää tähän ei 
voi käyttää. Perusyksikön aineistoja selaile-
malla sukututkija löytää vähintäänkin tietoa 
tutkittavan osaston taipaleesta. Tutun nimen 
tullessa vastaan saattaa löytää mielenkiintois-
ta lisätietoa sukulaisensa elämästä. Hienolle 
voi tuntua jo sekin, että  näkee tutun käsialan 
kuittauskirjassa tai –lomakkeessa.  Asiakirjat 
konkretisoivat, että olihan Hänkin siellä. 
 
Jälleen kerran on syytä korostaa, ettei kanna-
ta tuijottaa pelkästään sodissa taistelleisiin 
yksiköihin. Tietoa sukulaisesta saattaa löytyä 
yhtälailla rauhanaikaisesta joukko-osastosta, 
jossa vakinainen palvelus on suoritettu. Sotien 
aikana kutsuntaikään varttuneet nuorukaiset 
puolestaan kävivät lyhyen koulutuksen koulu-
tuskeskuksissa ennen lähtöä tosipaikkaan. 
 
 
 
 
 

Ei pelkästään miehiä, ei pelkästään suoma-
laisia 
Sukututkimusmahdollisuudet eivät rajoitu pelkäs-
tään miehiin. Naisia, kuten myös yli-ikäisiä mie-
hiä, on ollut palkattuna erilaisiin työtehtäviin. 
Lottia on palvellut ilmavalvonta- ja monissa 
muissa tehtävissä. Sotilaspoikia on käytetty koti-
alueella mm. lähetteinä. Näiden aineistojen löy-
täminen voi toki olla pykälän haasteellisempaa, 
mutta varmasti sitä myöten myös palkitsevam-
paa.  
 
Sukututkimuksen kohderyhmä ei  rajoitu pelkäs-
tään suomalaisiin. Usein todettu hokema Suo-
men taistelemisesta yksin ei pidä paikkaansa. 
Talvisotaan ei toki ruotsalaisia lukuun ottamatta 
ulkomaalaisia vapaaehtoisia juuri ehtinyt mu-
kaan, mutta esimerkiksi amerikansuomalaisia ja 
brittejä saapui kyllä maahamme muodostaen 
kokonaiset osastot: Amerikansuomalainen legi-
oona sekä British Contingent (suom. Jyväskylän 
vapaaehtoisjoukko). Jatkosodassa suomalaisten 
riveissä taisteli paljon virolaisia, ruotsalaisia, 
tanskalaisia, (usein suomalaisia tai suomensu-
kuisia) Neuvostoliiton kansalaisia sekä tietysti 
yksittäisiä muitakin. Suomessa oli runsaasti 
myös saksalaisia joukkoja sekä Laatokalla lisäk-
si italialainen moottoritorpedoveneosasto. Näin 
ollen asiakaspotentiaalia on rajojen ulkopuolella-
kin. 
 
Ei sovi unohtaa myöskään entisiä vihollisia. So-
tavankileirien aineistoista voi selvitä keskeyty-
neen sotataipaleen kohtalo. Harjaantuneempi 
tutkija voi yrittää selvittää myös kaatumista, len-
tokoneen alasampumista tai vastaavaa suoma-
laisten laatimista raporteista. Vihollismaiden 
kansalaiset oli lisäksi internoitu miehitysalueella, 
joten tietoja voi löytyä keskitysleirien aineistoista. 
On syytä huomata, että sotavankien ja internoi-
tujen joukossa ei ole pelkästään neuvostoliitto-
laisia – aselevon astuttua voimaan ja Saksan 
käännyttyä viholliseksi sotavankien ja internoitu-
jen joukossa on myös joitakin Saksan (ja Unka-

  
 
 
 
 

Suhteuta kokonaisuuteen 
Jo pelkät kantakortin perustiedot sotilasurasta 
täydentävät henkilöhistoriaa, ja muut tiedot tie-
tysti sitäkin enemmän. Sotilasuran vaiheilla on 
usein ollut huomattava merkitys siviilielämään: 
pahimmillaan haavoittumisina ja traumoina, par-
haimmillaan esimerkiksi työkokemuksena tai 
elämänkumppanin löytymisenä. Muistitiedon 
lisäksi kannattaa siis tutkia, onko tutkittavasta 
henkilöstä on jäänyt henkilökohtaista arkistoa.  
Kattavammat ohjeet sukututkimuksesta ja puo-
lustushallinnosta ylipäänsä löytyvät Kansallisar-
kiston nettisivuilta. JV 
 
 
 

http://www.narc.fi/cgi-bin/db2www/lyhennekone.mac/lyhenne
http://www.narc.fi/cgi-bin/db2www/lyhennekone.mac/lyhenne
http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Suojeluskunnat#Suojeluskunnan_henkil.C3.B6kortit
http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Suojeluskunnat#Suojeluskunnan_henkil.C3.B6kortit
https://astia.narc.fi/astiaUi/
https://astia.narc.fi/astiaUi/
http://kronos.narc.fi/menehtyneet/
http://kronos.narc.fi/menehtyneet/
http://digi.narc.fi/digi/
http://kronos.narc.fi/aarre/aarre.php
http://kronos.narc.fi/aarre/aarre.php
http://www.arkisto.fi/fi/aineistot/sodat-ja-puolustushallinto/
http://www.arkisto.fi/fi/aineistot/sodat-ja-puolustushallinto/


 

 

S U O M E N   E L I N K E I N O E L Ä M Ä N   K E S K U S A R K I S T O N  T I E D O T U S L E H T I  1 / 2 0 1 3  
111333   111444   

Aloittaessani työt sota-arkistojen kunnostus- ja 
inventointiprojektissa heräsi tietysti kiinnostus 
edesmenneen vaarini sotataivalta kohtaan. Tie-
toni olivat hyvin hajanaisia, sillä vaarini oli kuollut 
ollessani kymmenvuotias, ja itse kiinnostuin so-
tahistoriasta vasta tämän jälkeen. Tiesin toki hä-
nen ajaneen kuormuria talvisodassa ja toimineen 
komppanianvääpelinä Piikkirykmentissä (Jalka-
väkirykmentti 25) jatkosodassa. Tilasin kopion 
kantakortista ja sain mummolta vaarini sotilas-
passin. Näistä löytyi tiivistetyssä muodossa jo 
hyvin paljon tietoa. Luonnollisesti tenttasin perus-
teellisesti mummoltani ja isältäni, mitä vaari oli 
sodasta kertonut ja lainasin Kouvolan kirjastosta 
Piikkirykmentistä kirjoitetut teokset. 
 
Varusmiespalveluksensa vaarini oli suorittanut 
Valkjärvellä Polkupyöräpataljoona 2:ssa vuosina 
1935—1936 (kotiutuessa Jääkäripataljoona 2), 
kouluttautunut siellä ryhmänjohtajaksi sekä tais-
telulähettialiupseeriksi. Kun PPP 2:n/ JP 2:n ai-
neistot tulivat kunnostusprojektissa vastaan, saa-
toin esim. havaintovihkoista todeta, että vaari oli 
myös ollut itärajaa tähystämässä partionjohtaja-
na ja välittänyt sieltä edelleen raportteja. Kun 
kantakortista selvisi palvelusaika, olivat nämä 
vaaria koskevat tiedot helppo löytää. 
 
 
 

Talvisodan vaarini palveli kuljetusryhmänjoh-
tajana 21. Autokomppaniassa. Nämä aineistot 
sujahtivat minulta kunnostusprojektissa ohitse 
muistettuani komppanian numeron väärin, 
mutta ainahan minulla on mahdollisuus men-
nä näitä aineistoja Kansallisarkistoon tutki-
maan. Toistaiseksi olen paikannut tätä unoh-
dusta lukemalla Kansallisarkiston digitaaliar-
kistosta tämän yksikön sotapäiväkirjoja. Uu-
denlaiseen tehtävään sijoittuminen selittynee 
sillä, että vaarini oli vaihtanut hieman ennen 
talvisotaa työpaikkaa sahalta liikeapulaiseksi 
Osuusliikkeeseen ja siinä sivussa ajanut ajo-
kortin. Vuotta myöhemmin vaarini jäämistön 
asiakirjoja lajitellessani törmäsin kirjeeseen, 
jossa myymälänhoitaja anoi vaarilleni kiireelli-
sempää kotiuttamista, koska ajokortillisista 
työntekijöistä oli kova pula. 
 
Eniten sota-arkistoaineistoa löytyi jo ajallisen 
kestonkin takia jatkosodasta, jonka sytyttyä 
monien muiden tavoin vaarini siviiliuran ra-
kentaminen jäi. Kantakortista ilmeni, että ke-
säsotataival oli alkanut ryhmänjohtajana, mut-
ta jo heinäkuun lopussa 1941 tehtävä oli 
muuttunut komppanianvääpeliksi. Varsin no-
peassa tahdissa vaari oli ylennyt alikersantis-
ta vääpeliksi helmikuuhun 1942 mennessä. 
Kunniamerkkejä hän oli sodan aikana saanut 
kaksi: toisen ja ensimmäisen luokan vapau-
denmitalit. Kotiutuminen tapahtui pitkän so-
dan jälkeen marraskuussa 1944. 
 
 
 

Aineistojen tultua kunnostetuiksi mainitut 
ylennys- ja kunniamerkkiesitykset oli help-
po löytää kantakortin tietojen perusteella. 
Esityksiin on kirjattu myös perustelut, jos-
kus suppeat ja joskus seikkaperäiset – 
luultavasti sotatilanteen mukaan. Vääpelin 
tehtävissä asiakirjoja oli päässyt jo synty-
mään verrattain runsaasti, joten niiden se-
lailuun kuluikin enemmän aikaa. Useimmat 
vaariani koskevat asiakirjat olivat erinäköi-
siä huollon tositteita. Silti oli hienoa nähdä 
tutulla käsialalla tehty nimikirjoitus.  Kuu-
lustelupöytäkirjaakin hän oli ”päässyt” te-
kemään, kun oli selvitetty kadonnutta kirjet-
tä, ja vastaavasti huollosta vastaavana hän 
joutui toisinaan kuulusteluihin todistajaksi. 
Nämä asiakirjat eivät löytyneet enää ihan 
vaivatta; toisaalta oli mielenkiintoista seu-
rata komppanian jatkosotataival läpi. 
 
Puhelinsanomavihkosta löytyikin sitten 
varsin piristävä tieto. 5.4.1943 oli komp-
paniaan saapunut vaarilleni sanoma: ”Olen 
Helylässä. Tavataan Sortavalassa edellä 
mainittuna päivänä. Maija.” Vaarini oli tuol-
loin vielä poikamies, joten kyse ei ole 
mummostani, jonka hän tapasi vasta so-
dan jälkeen. Emme myöskään tiedä, kuka 
tämä Maija oli. Valitettavasti tuolta ajalta ei 
löytynyt lomakirjaa, joten ikuiseksi arvoi-
tukseksi jää, pääsikö vaarini Maijaa ta-
paamaan. 
 
 
 
 

Tässä on vain yksi esimerkki siitä, millaista0 
lisätietoa yksiköiden aineistot voivat suku-
tutkimukseen tarjota. Erilaiset mahdollisuu-
det lisätiedon löytymiseen riippuvat tietysti 
monista seikoista, kuten tutkittavan henkilön 
tehtävistä, säilyneistä asiakirjoista ja tutkijan 
taitavuudesta. Omakohtaiseen kokemuk-
seen perustuen uskallan väittää, että sota-
arkistoprojektin käsittelyn jälkeen tutkimus-
työ on selvästi aiempaa helpompaa, koska 
luettelot ovat tarkempia ja asiakirjat myös 
fyysisesti helpompia käsitellä.  JV 
 
 
 

Esimerkkitapaus sukulais-
historiaan perehtymisestä 

Valokuvat ovat peräisin Johannes Valon  isoisän 
Pentti Valon henkilökohtaisesta perhealbumista. 
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Tapahtunutta Tulevia tapahtumia 

Arkistojen päivä 10.11.2012  
Näyttelyiden ja esitysten lisäksi tarjoilua varten oli si-
sustettu 1970-luvun malliin olohuone, jossa toimi retro-
kahvio. Päivän kävijämäärä ylitti 200, eivätkä kaikki 
halukkaat ehtineet aukioloajan puitteissa ulko-ovesta 
sisään. 
 
 
 
 
 
 Elka tieteiden yössä Kansallisar-
kistossa 10.1.2013 
10 1 2013 Myös Elka osallistui Helsingissä pidettyyn tieteiden yö-
hön yhdessä muiden yksityisarkistojen kanssa. Arkistot 
esittäytyivät Kansallisarkistossa. 
 
 
 
 
 
 

Bus 2013 -tapahtuma               
17.—19.6.2013 Helsingissä 
Elka on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Suomen Linja-
autohistoriallisen Seuran kanssa. Yhteistyöhön on kuu-
lunut osallistuminen Linja-autoliiton kesätapahtumaan. 
Tänä vuonna perinne jatkuu ja Elka on Bus 2013 näyt-
telyssä mukana.  
 
 
 
 
 

FIDAn kevätseminaari  
7.5.2013 klo 12.15 
Voiko luovaa työtä dokumentoida? Tule Mikkelin yli-
opistokeskukseen keskusteleman ja seuraamaan kes-
kustelua mielenkiintoisesta aiheesta. Paikkoja rajoite-
tulsti. 
 
 
 
 

Kuulutko sukuuni? 13. —14.10.2012  
Vantaalla vietettyyn sukututkimustapahtumaan Elka 
osallistui muiden yksityisten keskusarkistojen tavoin 
esittelemällä toimintaansa ja materiaaliaan.  
 
 
 
 
 
 

HUOM! 

Tässä esitellään vain kaikki jo varmistuneet Elkan tapahtu-
mat ja osallistumiset. Muista tapahtumista löytyy tietoa Elkan 
nettisivuilta www.elka.fi ja Facebook  -profiilista. 
 
 
 
 
 
 
 

Mikkeli 175 v. tapahtuma  7.3.2013 

Elka osallistui Mikkelin 175–vuotisjuhlan yleisötapah-
tumaan esittelemällä Mikkeli-aiheista kuvamateriaalia. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slhs.fi/
http://www.slhs.fi/
http://www.linja-autoliitto.fi/fi/linja_autoliiton_liittokokous_ja__buss_2013_naeyttely_/
http://www.elka.fi/
https://www.facebook.com/pages/Suomen-Elinkeinoel%C3%A4m%C3%A4n-Keskusarkisto-ELKA/232994418970?ref=stream
http://www.elka.fi/useruploads/files/kutsu_FIDAseminaari.pdf�
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