
Pienpainatekokoelman pääkokoelma   
 
 
 
I A Valtionhallinto 
 
Komiteat, valtion tieteelliset toimikunnat, lait ja asetukset, eduskunta, valtioneuvosto, ministeriöt, 
valtiolliset juhlat, lääninhallinto, yhteiskuntasuunnittelu. Yhdistyneet kansakunnat, Pohjoismaiden 
neuvosto. 
 
 
I B Kunnallishallinto 
 
Kunnalliskertomukset, tilinpäätökset, talousarviot, esitys- ja päätöslistat, kuntaesitteet, kunnan 
palvelu- ja yrityshakemistot, kuntien alueellinen yhteistoiminta, kuntainliitot. Kaupunkisuunnittelu 
ja kaavoitus.  
 
 
I C Vaalit 
 
Presidentinvaalit, eduskuntavaalit, kuntavaalit ja Euroopan parlamenttivaalit. Ahvenanmaan 
maakuntapäivien vaalit. Ehdokaslistoja ja vaalimainoksia (sekä puolueittain että henkilökohtaista 
mainontaa). 
 
 
II Oikeuslaitos 
 
Korkein oikeus, hovioikeus, raastuvanoikeus, kunnalliset oikeusapulaitokset, oikeusjutut,  
asianajotoimistot. 
 
 
III Puolustus 
 
Puolustusvoimat. Sotilaspiirit, opetus, ohjeet ja määräykset, tariffit, tekniset käyttöohjeet, killat, 
paraatit. Sotilasurheilu. Joukko-osastot, vapaaehtoinen maanpuolustus, muistomerkit ja juhlat, 
sankarivainajat. Sotilaslääkintä. Suojeluskunta. Työpalvelu, talkoot, aseveliyhdistykset, valistus- ja 
viihdytystoiminta. Sotaveteraani- ja sotainvalidiyhdistykset. YK-joukot. 
 
 
IV Kirkko ja uskonnolliset yhteisöt 
 
Evankelis-luterilainen kirkko, kirkon mietinnöt, asetukset, kokoukset, hiippakunnat, seurakunnat, 
pyhäkoulut, liturgiat ja ohjelmat. Muut kirkko- ja uskontokunnat mm. ortodoksit, 
roomalaiskatoliset, islamilaiset, juutalaiset sekä eri lahkot, herätysliikkeet ja hengelliset seurat, 
lähetys, diakonia ja pelastusarmeija 
 
 
V Tiede ja sivistys 
Yliopistot ja korkeakoulut, ammattikorkeakoulut, kouluhallitus, opetushallitus, koululaitos, 
seminaarit, oppikoulut, kansakoulut, peruskoulut, alkeiskoulut, lukiot, ammatinvalinta, 



koulutuskuntayhtymät, aikuiskoulutus, oppisopimus, vapaa kansansivistys, kirjeopistot, 
kesäyliopistot, kielikoulutus, koulutusyritykset, pääsykoevalmennus. Suomen akatemia. Tieteelliset 
seurat ja laitokset, tieteelliset kokoukset. Kirjastot, arkistot ja museot.  
 
 
VI Terveydenhoito 
 
Kunnallinen terveydenhoito, terveydenhuollon kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit, sairaalat, 
kuntoutuslaitokset. Tuberkuloosiparantolat (vanhassa kokoelmassa). Työsuojelu, farmasia, apteekit, 
optikot, kauneudenhoito. Lääketeollisuus, lääketukkuliikkeet, eläinlääkintä. 
 
 
VII Sosiaalihuolto 
 
Kuntien sosiaalitoimi: esitteitä ja oppaita, mm. nuorisotyö, vanhustyö, mielenterveystyö, päihdetyö, 
lastensuojelu, päivähoito. Vanhassa kokoelmassa: Köyhäinhoitolautakunnat ja vaivaishoitopiirit, 
kunnalliskodit, työväensuojelu, sodanaikainen kansanapu, siirtoväen huolto ja siirtoväen sijoitus 
paikkakunnittain. 
 
 
VIII Kustannus, kirjallisuus 
 
Kustannustoiminta, sanoma- ja aikakauslehdet, kirjaesitteet, varasto-, alennus-, joulu-, inventaario- 
ja erikoisluettelot. Kirjavalikoimia ja hinnastoja. kirjakerhot. Kirjapainoala, kirjapainot, kirjataide. 
Kirja- ja paperikaupat. Kirjahuutokaupat. Kirjallisuuspäivät ja -viikot, kirjanäyttelyt, 
kirjallisuusyhdistykset. Tilapäärunot. 
 
 
IX Seurat ja yhdistykset 
 
Yhdistysten ja seurojen sääntöjä, pöytäkirjoja, kokouksia, juhlia, esitteitä, historiikkeja, 
jäsenkirjoja ja -luetteloita. Kotiseutu- ja nuorisoseurat. Heimokysymys. Kielivähemmistöt. 
Sukuseurat. Karjalan siirtoväki. Ulkomaanyhdistykset.  
 
Yhdistyksiä on runsaasti myös pienpainatekokoelman aiheenmukaisissa ryhmissä. 
 
 
X Kulttuuriala, taide 
 
Kuntien kulttuuritoimi, lautakunnat, taidetoimikunnat, kulttuuripäivät ja -tapahtumat.  
Kuvataide, taidemuseot ja -galleriat, taidenäyttelyt, taiteilijat, taideopetus. Musiikki, orkesterit, 
yhtyeet, kuorot, konsertit, musiikinopetus, musiikkikilpailut, konserttitoimistot, laulu- ja 
musiikkijuhlat,  äänilevy-yhtiöt. Konserttiohjelmat v. 1973 alkaen. Teatteri, kesäteatterit, 
teatteripäivät,  teatteriohjelmat v. 1973 alkaen. Elokuva, valokuva, valokuvausliikkeet.’ 
 
Katso myös: Konserttiohjelmat (1810-1972) ja Teatteriohjelmat (1810-1972). 
 
 
XI Maatalous, metsätalous 
 



Maatalous, metsätalous, karjanhoito, meijerit, hevostenhoito, porotalous, puutarhanhoito, metsästys, 
kalastus. Yhdistyksiä, maamiesseuroja ja maatalouskerhoja. Maatalouskoneita, kuvastoja. 
Maatalousnäyttelyitä, -messuja, -viikkoja ja -kilpailuja. Pohjoismaisia ja kansainvälisiä kokouksia. 
Maatalouskoneita ja maataloustarvikeliikkeitä. Maaseutuvirasto. 
 
 
XII Teollisuus 
 
Teollisuuslaitokset, teollisuusyhdistykset, teollisuusnäyttelyt ja –messut. Saha- ja 
puunjalostusteollisuus, metsäteollisuus, energiantuotanto, elintarvikkeet, huonekalut, tekstiilit.  
Rakennustoiminta, arkkitehti- ja insinööritoimistot, taloyhtiöt. Vesihuolto. 
 
Teollisuushinnastot 1800-luvulta vuoteen 1944 asti ovat käytettävissä digitoituina.  
 
Teollisuuden tuote-esitteet, mainokset ja käyttöohjeet vuosilta 1945-1999 ovat pienpainateryhmässä 
Tuotemainokset. 
 
 
XIII Kauppa 
 
Kaupan ala, kauppaliikkeet, kauppakokoukset ja -yhdistykset, kauppakamarit, elinkeinohallitus, 
ulkomaankauppa, liiketalous, kauppakeskukset. Kaupan mainokset vuosilta 1945-1999 ovat 
pienpainateryhmässä Tuotemainokset. 
 
 
XIV Liikenne ja matkailu 
 
Tieliikenne, tie- ja vesirakennus, linja-autoliikenne, aikataulut, taksit, autot, moottoripyörät. Ilmailu, 
Lentoyhtiöt. Valtion rautatiet, aikataulut. Merenkulku, varustamot, vesiliikenne. Matkailu, 
matkatoimistot, matkailuyhdistykset, matkailumainokset. Hotellit, ravintolat, ruokalistat. 
 
 
XV Tietoliikenne 
 
Postilaitos, telelaitos, radio, puhelin televisio, tietoliikenne, tietotekniikka, tieto- ja 
viestintätekniikka-ala. 
 
 
XVI Rahoitus- ja vakuutusala 
 
Suomen pankki, valtiokonttori, pankkiyhdistykset, pörssit, obligaatiot, liike-, säästö- ja osuuspankit, 
Postipankki, säästökassat ja osuuskassat, panttilainausliikkeet, avustus- ja eläkekassat, 
kehitysluottolaitokset, palveluluottolaitokset, sijoitusyhtiöt, vakuutusyhtiöt, säätiöt ja 
rahastot, arpajaiset, veikkaus.  
 
 
XVII Puolueet 
 
Puolueet, poliittiset järjestöt, vaalit. 
 



 
XVII Työmarkkinajärjestöt 
 
Työmarkkinajärjestöjen ja ammattiyhdistysten sääntöjä, pöytäkirjoja, periaateohjelmia, 
kokouksia, valistusmateriaalia ja jäsenkirjoja. Työväenyhdistysten sääntöjä, järjestyssääntöjä, 
kokousmateriaalia, julkilausumia, jäsenkirjoja, muistojulkaisuja ja historiikkeja. Nais- ja nuoriso-
osastoja. Kokouksia, juhlia, iltamaohjelmia, pääsylippuja. Työ-, työehto-, joukkotyöehto- ja 
työmarkkinasopimuksia. 
 
 
XIX Raittius, naisasia, rauhanliike, kansalaisaktivismi 
 
Raittiusliikkeet ja –seurat, naisasialiikkeet ja –järjestöt, rauhanaate ja –järjestöt, ihmisoikeudet, 
kansalaisaktivismi, mielenosoitukset. 
 
 
XX Urheilu 
 
 
 
XXI Harrastukset 
 
 
XXII Kotitalous, käsityö 
 
Kotitalous- ja kuluttajalautakunnat, kotitalousyhdistykset ja näyttelyt. Kotitalousopetus: kotitalous-, 
kondiittori-, talous-, ja emäntäkouluja. Kodinhoito; Kirjasia ja oppaita kodinhoidon ja 
elintarvikehuollon alalta. Ompelu- ja neuleohjeita. 
 
 
XXII Ohje- ja opaskirjat 
 
 
XXIV Huvit 
 
Sirkus, huvipuistot, eläintarhat. 
 
 
XXV Luonnontieteet 
 
Eläintiede, kasvitiede, geologia, mineralogia, ilmatiede, limnologia, tähtitiede, kemia, fysiikka, 
matematiikka. 
 


