
Huvudsamlingen av småtrycksamlingen  

  

Pienpainatteita tilattaessa on tärkeä mainita julkaisijan nimi, julkaisun ilmestymisvuosi tai -
vuosikymmen, julkaisijan toimiala sekä julkaisijan kotipaikka tai paikkakunta, jossa se on toiminut 
tai toimii. Myös lähdetiedon voi liittää mukaan.  

 

 

I A Statsförvaltning 

Statsförvaltning: kommittéer, statens vetenskapliga kommissioner, lagar och förordningar, 
riksdagen, statsrådet, ministerier, statliga fester, länsförvaltning, samhällsplanering.  Förenta 
nationerna, Nordiska rådet. 

 

I B Kommunalförvaltning 

Kommunalförvaltning: kommunberättelser, bokslut, budgeter, föredragnings- och beslutslistor, 
författningssamlingar, kommunbroschyrer, kommunala tjänste- och företagsregister, regionalt 
samarbete mellan kommuner, kommunalförbund.  
Stadsplanering och planläggning. 

 

IC Val 

Val: Presidentval, riksdagsval, kommunalval och europaparlamentsval. Ålands 
lagtingsval. Valreklam, både partireklam och personlig reklam. 

 

II Rättsväsen 

Högsta domstolen, hovrätt, rådstuvurätt, kommunala rättshjälpsbyråer, rättsfall, advokatbyråer. 

 

III Försvar 

Militärdistrikt, undervisning, anvisningar och bestämmelser, tariffer, tekniska bruksanvisningar, 
gillen, parader. Militäridrott. Truppförband, frivilligt försvar, minnesmärken och fester, stupade 
hjältar. Militärmedicin. Skyddskårer. Aarbetstjänst, talko, vapenbrödraföreningar, upplysnings- och 
underhållsverksamhet. Krigsveteran- och krigsinvalidföreningar. FN-trupper. 

 

IV Kyrkan och religiösa samfund 



Evangelisk-lutherska kyrkans betänkanden, förordningar, möten, stift, församlingar, söndagsskolor, 
liturgier och program. Övriga kyrkor och trossamfund, bl.a. ortodoxa, romersk-katolska, 
muslimska, judiska, samt olika religiösa samfund, väckelserörelser och andliga rörelser, diakoni, 
frälsningsarmén. 

 

V Vetenskap och bildning 

Universitet och högskolor, yrkeshögskolor, skolstyrelsen, utbildningsstyrelsen, skolväsen, 
seminarier, läroverk, folkskolor, grundskolor, elementarskolor, gymnasier, yrkesval, samkommuner 
för utbildning, vuxenutbildning, läroavtal, fritt bildningsarbete, brevinstitut, sommaruniversitet, 
språkutbildning, kursföretag, preparandkurser. Finlands Akademia, vetenskapliga samfund och 
anstalter, vetenskapliga konferenser. Biblotek, arkiv och museer. 

 

VI Hälsovård 

Kommunal hälsovård, samkommuner för hälsovård, sjukvårdsdistrikt, sjukhus, 
rehabiliteringsinrättningar, tuberkulossanatorier (i gamla samlingen), skönhetsvård, arbetarskydd, 
farmaci, apotek, optiker, läkemedelsindustri, läkemedelspartiaffärer, veterinärvård. 

 

VII Socialvård 

Socialväsendet i kommunerna: broschyrer och handböcker, bl.a. äldrearbete, mentalvårdsarbete, 
rusmedelsarbete, barnskydd, dagvård, ungdomsarbete.  I gamla samlingen: Fattigvårdsnämnder och 
fattigvårdsdistrikt, kommunalhem, arbetarskydd, krigstida medborgarhjälp och vård av den 
förflyttade befolkningen, placering av den förflyttade befolkningen per ort. 

 

VIII Förlagsverksamhet, litteratur 

Förlagsverksamhet, tidningar och tidskrifter, bokbroschyrer, lager-, rabatt- och julkataloger, 
inventarie- och specialförteckningar. Sortiment och prislistor. bokklubbar. Boktryckarbranschen, 
bokkonst, Bok- och pappershandlar. Bokdagar och -veckor, bokutställningar, bokauktioner, 
litteraturföreningar. Tillfällighetsdikter. 

 

IX Föreningar 

Föreningars stadgar, protokoll, möten, fester, broschyrer, historiker, medlemsböcker och 
medlemsförteckningar. Hembygds- och ungdomsföreningar. Folkgruppsfrågan. Språkliga 
minoriteter. Släktföreningar. Den förflyttade befolkningen från Karelen. Utlandsföreningar.  

Det finns också många föreningar i grupperna enligt ämne i småtryckssamlingen. 

 



X Konst 

Nämnder, konstkommissioner, kommunalt kulturväsen, kulturdagar. Bildkonst, konstmuseer, 
konstutställningar, konstgallerier. Musik: orkestrar, ensembler, körer, konserter, musiktävlingar, 
konsertbyråer, musikundervisning, sångfester, musikfestspel, skivbolag, konsertprogram från och 
med 1973. Teater, teater, sommarteater, teaterdagar, teaterprogram från och med 1973. Film. 
Fotografi, fotoateljéer. 

Se också: Konsertprogram (1810-19729) och Teaterprogram (1810-1972). 

 

XI  

Lantbruk, skogsbruk, boskapsskötsel, mejerier, hästskötsel, renskötsel, trädgårdsskötsel, jakt, fiske, 
pälsdjursskötsel, småboskapsskötsel, fjäderfäskötsel och bin.  

Föreningar, lantbruksorganisationer och 4H-klubbar. Lantbruksmaskiner. Lantbruksutställningar, -
mässor, -veckor och -tävlingar. Nordiska och internationella kongresser. Lantbruksmaskiner och 
lantbruksaffärer. Landsbygdsverket. 

 

XII Industri 

Industrianläggningar, industriföreningar, industriutställningar och mässor. Såg- och 
träförädlingsindustri, skogsindustri, energiproduktion, livsmedel, möbler och textilier. Byggande, 
arkitekt- och ingenjörsbyråer, bostadsaktiebolag, byggnadsbeskrivningar, vatten och avlopp.  

Industriprislistor från 1800-talet fram till 1944 finns tillgängliga i digitalt format. 

 

XIII Handel 

Handelsbranschen, handelsföretag, handelskonferenser, handelsföreningar, handelskamrar, 
näringsstyrelsen, utrikeshandel, företagsekonomi, servicenäringar, handelscentra. 

 

XIV Trafik och turism 

Vägtrafik, väg- och vattenbyggnad, busstrafik, tidtabeller, taxibilar, bilar, luftfart, flygbolag, 
järnvägar, sjöfart, rederier, sjötrafik, turism, naturvandring, resebyråer, reseföreningar, turistreklam, 
hotell, restauranger och menyer. 

 

XV Datakommunikation 



Postverket, televerket, radio, telefon, television, datakommunikation, informationsteknik, ICT-
branschen. 

 

XVI Finans- och försäkringsbranschen 

Finlands bank, statskontoret, bankföreningar, börser, obligationer, affärs-, spar- och andelsbanker, 
Postbanken, sparkassor och andelskassor, pantlånerörelser, understöds- och pensionskassor, 
utvecklingskreditinstitut, servicekreditinstitut, investeringsbolag, försäkringsbolag, stiftelser och 
fonder, lotterier, tippning. 

XVII Partier 

Partier, stadgar, partimöten, föredragningslistor, program, cirkulär, fester, bransch- och 
lokalföreningar, partiinstitut, politiska föreningar, val. 

 

XVIII Arbetsmarknadsorganisationer 

Arbetsmarknadsorganisationers och fackföreningars stadgar, protokoll, principprogram, möten, 
upplysningsmaterial och medlemsböcker. Arbetarföreningars stadgar, ordningsregler, 
mötesmaterial, kommunikéer, medlemsböcker, minnesskrifter och historiker. Dam- och 
ungdomssektioner. Möten, fester, soaréprogram, inträdesbiljetter. Arbets-, kollektiv- och 
arbetsmarknadsavtal.   

 

XIX Nykterhet, kvinnosak, fredsrörelse, aktivism 

Nykterhetsföreningar, nämnder, möten och utställningar, kvinnosaksorganisationer och -förbund, 
distrikt och föreningar, fredsföreningar, möten och insamlingar. Kvinnosaksorganisationers stadgar, 
cirkulär, kommunikéer, verksamhetsberättelser, möten och protokoll. Internationella konferenser. 
Ideella freds- och antikrigsorganisationer. Organisationers stadgar, verksamhetsplaner, 
verksamhetsberättelser, kommunikéer, resolutioner och vädjanden. Medborgarmöten mot krig, 
fredskurser och -fester, studiekurser, pressmeddelanden, medlemsmaterial, festprogram och 
medlemsböcker. Mänskliga rättigheter.  

 

XX Idrott 

Broschyrer, program o.d. som anknyter till idrott. Riksomfattande idrotts- och gymnastikförbund, 
Finlands Friidrottsförbund, Arbetarnas Idrottsförbund i Finland, Finlands Riksidrottsförbund, o.d., 
distrikts- och lokalorganisationer. Möten, dagar, fester. Idrottsföreningar, olika grenar. Stadgar, 
medlemsböcker. Program och tidtabeller för idrottstävlingar. Idrottsinstitut. Sportaffärer. Travsport.  
 

XXI Hobbyer 

Filateli, numismatik, pyssel. Sällskapsdjur (utställningar, föreningar, tillbehör). 

 



XXII Huslig ekonomi 

Hushålls- och konsumentnämnder, föreningar, utställningar. Undervisning i huslig 
ekonomi. hushålls--, konditor- och husmorsskolor och -kurser. Skötsel av hemmet; Böcker och 
handböcker om skötsel av hemmet och livsmedelsförsörjning. Sömnads- och stickningsanvisningar. 

 

XXIII Handböcker 

 

XXIV Nöjen 

Program, reklam och inträdesbiljetter till olika nöjestillställningar. Nöjesparker, cirkus, 
tivoli, varietéer, trollkonstnärer, skönhetstävlingar.  

 

XXV Naturvetenskaper 

Zoologi, botanik, geologi, mineralogi, meteorologi, limnologi, astronomi, kemi, fysik, matematik. 


