JANNE VIRKKUNEN
Arkistoluettelo

http://www.paivalehdenarkisto.fi/

JANNE VIRKKUSEN ARKISTO
Arkistonmuodostaja
Janne Virkkunen (s. 8.12.1948 Helsinki) aloitti v. 1967 ylioppilaaksi valmistumisensa
jälkeen opinnot Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Sanomien
toimittajakoulussa hän opiskeli v. 1971-1972.
Uransa Helsingin Sanomissa Janne Virkkunen aloitti kotimaan toimituksen toimittajana v.
1972. Jo seuraavana vuonna hän siirtyi politiikan toimitukseen, jossa hän työskenteli aina
v. 1984 saakka. Vuonna 1985 Janne Virkkunen siirtyi Helsingin Sanomien
toimituspäälliköksi. Neljä vuotta myöhemmin, v. 1989, hän siirtyi lehden
uutispäätoimittajaksi. Vastaavana päätoimittajana Janne Virkkunen aloitti 1.1.1991. Tässä
tehtävässä hän jatkoi aina v. 2010 maaliskuun loppuun saakka. Eläkkeelle Virkkunen
siirtyi samaisen vuoden lopussa.
Janne Virkkusella on päätyön ohella ollut useita luottamustoimia niin kotimaisissa kuin
ulkomaisissakin viestintäalan järjestöissä. Hän on toiminut mm. Poliittiset toimittajat ry:n
puheenjohtajana v. 1981-1983 ja ollut aktiivisesti mukana International Press Institute
IPI:n toiminnassa. Virkkunen toimi IPI:n hallituksen jäsenenä v. 2000-2008 ja järjestön
puheenjohtajaan v. 2008-2010. Helsingin Sanomain Säätiön hallituksen puheenjohtajana
hän aloitti v. 2005 toimittuaan sitä ennen vuodesta 2003 säätiön varapuheenjohtajana.
Janne Virkkunen on saanut monia merkittäviä tunnustuksia työstään sanomalehtialan
hyväksi. Hän on vastaanottanut mm. Suomen Kuvalehden journalistipalkintolautakunnan
poikkeuksellisen tunnustuspalkinnon pitkäaikaisesta ja tinkimättömästä sananvapauden
puolustamisesta v. 2010. Vuonna 2012 Janne Virkkuselle myönnettiin valtion
journalistipalkinto.
Rajavuodet
1975-2010
Päävuodet
1985-2009
Määrä (hm)
2,50
Järjestämistyöt
Alkuperäinen luettelo oli päivätty 6.10.2010. Arkistoa ja arkistoluetteloa täydennetty
helmikuussa 2011, syyskuussa 2011 ja helmikuussa 2012, Petri Marjeta. Arkistoa ja
arkistoluetteloa täydennetty sekä arkistokaavaa osittain muutettu marras-joulukuussa 2013
ja tammikuussa 2014, Tuula Kakko. Lisätty aineistoa arkistoyksikköön Da2 joulukuussa
2015, Tenho Kokkonen. Lisätty aineistoa arkistoyksikköön Beb1 huhtikuussa 2016, Tenho
Kokkonen.
Arkisto on järjestetty asiaryhmittäin ja pyrkien säilyttämään toistensa yhteydessä asiakirjat,
jotka on luovutusjärjestyksessään ollut mahdollista tunnistaa toistensa yhteyteen
kuuluviksi. Muissa tapauksissa asiaryhmä ja kronologinen järjestys on määrännyt
dokumenttien paikan arkistossa. Luetteloitu Päivälehden arkiston arkistokaavan
mukaisessa järjestyksessä.

Huomautukset
Janne Virkkunen on luovuttanut Päivälehden arkistoon aineistoa myös sähköisessä
muodossa. Niitä ei ole merkitty tähän luetteloon. Pääosa sähköisestä aineistosta on
sähköpostikirjeenvaihtoa.
Käyttörajoitukset
Arkisto luettelotietoineen on luovuttajan asettaman suoja-ajan vuoksi suljettu v. 2030 asti.
Käyttö vain arkistonjohtajan luvalla.

