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OILI TOLVASEN ARKISTO

Arkistonmuodostaja
Oili Tolvanen kävi Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulun kaudella 1.6.1971 – 31.8.1972. 
Hän on työskennellyt Helsingin Sanomien kotimaantoimituksen toimittajana (1.11.1972-
30.9.1981, 1.8.1982-8.9.1988, 24.9.1988-15.11.1989), Helsingin Sanomien 
ulkomaantoimituksen toimittajana (1.10.1981-31.7.1982), Helsingin Sanomien 
kotimaantoimituksen apulaisuutispäällikkönä (9.9.1988-15.11.1989), Helsingin Sanomien 
ajankohtaistoimituksen toimittajana (16.11.1989-31.1.1995, 16.6.1997-18.10.1998, 
16.1.1999-30.4.1999), Helsingin Sanomien artikkelitoimituksen toimittajana (19.10.1998-
15.1.1999) sekä Helsingin Sanomien verkkoliitteen toimittajana (1.9.2006-30.4.2007). 
Päivittäisen toimitustyön lisäksi hän on toiminut toimitusteknisenä kouluttajana 
Sanomalehtien toimitusteknisessä toimistossa 1.2.1995-15.9.1995, toimittajana sivuntaitto- 
ja ulkoasuprojekteissa 16.6.1997-18.10.1998 ja 1.5.1999-31.3.2000 sekä toimittajien atk-
kouluttajana 1.4.2000-31.12.2009.

Rajavuodet
1980-2010

Päävuodet
1985-2001

Määrä (hm)
0,90

Järjestämistyöt
Huhtikuu 2012, luovutus 16/2010, Petri Marjeta

Järjestämisperiaate
Asiakirjojen alkuperäinen järjestys on pyritty säilyttämään

Huomautus
Ei huomautuksia

Käyttörajoitukset
Ei käyttörajoituksia
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Sarjan nimi

                         Koulutukseen liittyvät asiakirjat

Sarjan
tunnus
     A

sp/tn tns sy Vuosi Arkistoyksikön tiedot Huomautuksia

sp/tn=säilytyspaikka/tiedostonimi
tns=säilytysyksikön tunnus
sy=säilytysyksikkö (ko=kotelo, si=sidos,
la=laatikko, sä=sähköinen asiakirja,
pa=paketti, mu=muu)

koulutukseen liittyviä asiakirjoja
löytyy myös sarjasta Fa

1a ko 1985-1986 Asiakirjat liittyen SII-koulutukseen. sidottu nippu
Sis. koulutustyöryhmän pöytäkirjoja, 
kurssiaikatauluja, muistioita. 1985-1986. 
(1 nippu)

1995 Asiakirjat liittyen Kokonainen sidottu nippu
kehittämispalvelu Oy:n järjestämään 
Yhteiskunnallinen oppiminen –kurssiin. 1995. 
(1 nippu)

1995 Asiakirjat liittyen CCI-taittokursseihin. sidottu nippu
1995. (1 nippu)

1996-1997 Asiakirjat liittyen koulutuskansioon sidottu nippu
”CCI 1996 – käyttöönottokoulutus”. 
Sis. kirjeenvaihtoa, koulutusasiakirjoja, 
kurssiaikatauluja, osallistujaluetteloita, 
esitysaineistoa, kyselylomakkeita,
kyselyvastauksia, muistiinpanoja ja 
työohjeita. 1996-1997. (1 nippu)

1998 Asiakirjat liittyen CCI-käyttäjien sidottu nippu
koulutusohjelmaan Helsingin Sanomissa. 
Oili Tolvanen. 1998. (1 nippu)

1999-2000 Asiakirjat liittyen Helsingin Sanomien sidottu nippua, alkuperäisen 
ulkoasu-uudistukseen liittyneeseen kansion järjestys säilytetty
koulutukseen. Sis. kirjeenvaihtoa, tiedotteita, 
kurssiaikatauluja, työohjeita, 
koulutusasiakirjoja. 1999-2000. (1 nippu)

2001 Asiakirjat liittyen CCI User Groupin sidottu nippu
koulutustapahtumaan toukokuussa 2001. 
(1 nippu)

päiväämätön Kurssiohjelma: ”Johdatus 
toimitusjärjestelmään”. Päiväämätön. (3 s.)



Arkistonmuodostaja Sivu                    

Oili Tolvanen 2

Sarjan nimi

                         Työohjeet

Sarjan
tunnus

     B

sp/tn tns sy Vuosi Arkistoyksikön tiedot Huomautuksia

sp/tn=säilytyspaikka/tiedostonimi
tns=säilytysyksikön tunnus
sy=säilytysyksikkö (ko=kotelo, si=sidos,
la=laatikko, sä=sähköinen asiakirja,
pa=paketti, mu=muu)

2 ko 1985 Työohje: ”Ensikäyttäjän opas”.  toimituksen uuden 
Jorma Toivari. 1.1.1985. (1 nippu) näyttöpäätteen opas, sidottu 

nippu

1995 Työohje: ”NewsDeskin käyttöliittymät. sidottu nippu
Ilta-Sanomat”. Antero Virtanen. 1995. 
(1 nippu)

1995-1996 Työohje: ”Johdatus arkiston käyttöön”. BRS-arkistojärjestelmän opas, 
Oili Tolvanen, Hannu Marttila. 1995-1996. sidottu nippu
(1 nippu)

1996 Työohje: ”Helsingin Sanomien sidottu nippu
CCI-ohjekirja”. 1996. (1 nippu)

1996 Työohje: ”Toimituksen MSmail-opas”. 
Hannu Marttila. 1996. (5 s.)

1999 Työohje: ”Mennään Coyote Expressillä”. 
Pekka Aaltonen. 16.12.1999. (9 s.)

2000 Työohje: ”Kirjoittajan ja käsittelijän ohjeet”. 
Oili Tolvanen. 28.4.2000. (22 s.)

2009 Työohje: ”Jutun teko Omppuun”. 
26.3.2009. (1 nippu)

2009 Työohje: ”Jutun kirjoittaminen CCI wordillä”. 
20.5.2009. (1 nippu)

päiväämätön Työohje: ”Virhe- ja häiriötilanteet”. 
Päiväämätön. (1 s.)
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Sarjan nimi

                         Sopimukset

Sarjan
tunnus

     C

sp/tn tns sy Vuosi Arkistoyksikön tiedot Huomautuksia

sp/tn=säilytyspaikka/tiedostonimi
tns=säilytysyksikön tunnus
sy=säilytysyksikkö (ko=kotelo, si=sidos,
la=laatikko, sä=sähköinen asiakirja,
pa=paketti, mu=muu)

2 ko 2001 Asiakirjat liittyen Helsingin Sanomien ja sidottu nippu
Näkövammaisten keskusliiton 
sopimuksesta HS:n näkövammaisversion 
teosta. 2001. (1 nippu)
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Sarjan nimi

                         Sivunvalmistus- ja toimitusjärjestelmäprojekteihin liittyvät asiakirjat

Sarjan
tunnus

     Da

sp/tn tns sy Vuosi Arkistoyksikön tiedot Huomautuksia

sp/tn=säilytyspaikka/tiedostonimi
tns=säilytysyksikön tunnus
sy=säilytysyksikkö (ko=kotelo, si=sidos,
la=laatikko, sä=sähköinen asiakirja,
pa=paketti, mu=muu)

3 ko 1980 Tiedote. Sanomain toimitusosaston 
jäsentiedote 1/80 liittyen 
kolmikantaneuvotteluihin. 17.1.1980. 
(1 nippu)

1981-1988 Asiakirjoja liittyen kolmikantatyöryhmän sidottu nippu, alkuperäisen 
toimintaan. Sis. tiedotteita, raportteja, kansion järjestys säilytetty
matkakertomuksia, pöytäkirjoja, 
kokouskutsuja ja sopimusasiakirjoja. 
1981-1988. (1 nippu)

1983-1989 Asiakirjoja liittyen kolmikantatyöryhmän sidottu nippu, alkuperäisen 
toimintaa. Sis. tiedotteita, pöyräkirjoja, kansion järjestys säilytetty
kokouskutsuja, sopimusasiakirjoja, 
ehdotuksia ja selvityksiä. 1983-1989. 
(1 nippu)

4 ko 1990 Asiakirjoja liittyen Ilta-Sanomien sidottu nippu, alkuperäisen 
taittokokeiluun. Sis. muistioita, raportteja, kansion järjestys säilytetty
järjestelmäkuvausasiakirjoja. 1990. (1 nippu)

1993-1994 Asiakirjoja liittyen kolmikantatyöryhmän sidottu nippu, alkuperäisen 
toimintaan. Sis. pöytäkirjoja, esityksiä, kansion järjestys säilytetty
sopimusasiakirjoja, matkakertomuksia ja 
muistioita. 1993-1994. (1 nippu)

1994-1995 Asiakirjoja liittyen HS-sivutaittotyöryhmän sidottu nippu, alkuperäisen 
ja kolmikantatyöryhmän toimintaan.  Sis. kansion järjestys säilytetty
Pöytäkirjoja, kokouskutsuja, muistioita, 
järjestelmäkuvausasiakirjoja ja raportteja. 
1994-1995. (1 nippu).

1995 Asiakirjoja liittyen pääte- ja sidottu nippu, alkuperäisen 
sivutaittotyöryhmien toimintaan. Sis. kansion järjestys säilytetty
pöytäkirjoja, muistioita, kokouskutsuja ja 
sopimusasiakirjoja. 1995. (1 nippu)

5 ko 1994-1996 Asiakirjoja liittyen CCI-taittoprojektiin sekä sidottu nippu, alkuperäisen 
HS-yhteistyöryhmän ja TES-ryhmän kansion järjestys säilytetty
toimintaan. Sis. kokouskutsuja, pöytäkirjoja, 
koulutusasiakirjoja ja muistioita. 1994-1996. 
(1 nippu)
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Sarjan nimi

                         Sivunvalmistus- ja toimitusjärjestelmäprojekteihin liittyvät asiakirjat

Sarjan
tunnus

     Da

sp/tn tns sy Vuosi Arkistoyksikön tiedot Huomautuksia

sp/tn=säilytyspaikka/tiedostonimi
tns=säilytysyksikön tunnus
sy=säilytysyksikkö (ko=kotelo, si=sidos,
la=laatikko, sä=sähköinen asiakirja,
pa=paketti, mu=muu)

5 ko 1995-1998 Asiakirjoja liittyen HS-taittoprojektiin ja sidottu nippu, alkuperäisen 
HS-yhteistyöryhmän toimintaan. Sis. kansion järjestys säilytetty
kokouskutsuja, pöytäkirjoja, 
koulutusasiakirjoja, muistioita ja 
osallistujaluetteloita. 1995-1998. (1 nippu)

6 ko 2000-2002 Asiakirjoja liittyen Helsingin Sanomien sidottu nippu, alkuperäisen 
toimitusjärjestelmäprojektiin. Sis. kansion järjestys säilytetty
tiedotteita, pöytäkirjoja, muistioita, 
selvityksiä, kokouskutsuja ja 
koulutusasiakirjoja. 2000-2002. (1 nippu)

7 ko 2001 Asiakirjoja liittyen CCI:n sidottu nippu, alkuperäisen 
käyttöönottoprojektiin. Sis. kirjeenvaihtoa, kansion järjestys säilytetty
suunnitelmia, pöyräkirjoja, muistioita ja 
järjestelmäkuvausasiakirjoja. 2001. 
(1 nippu)

2006 Asiakirjoja liittyen CCI-päivityksiin. Sis. sidottu nippu, alkuperäisen 
ehdotuksia, pöytäkirjoja, muistioita, kansion järjestys säilytetty
raportteja ja järjestelmäkuvausasiakirjoja. 
2006. (1 nippu)
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Sarjan nimi

                         HS-tekniikkaryhmään liittyvät asiakirjat

Sarjan
tunnus

     Db

sp/tn tns sy Vuosi Arkistoyksikön tiedot Huomautuksia

sp/tn=säilytyspaikka/tiedostonimi
tns=säilytysyksikön tunnus
sy=säilytysyksikkö (ko=kotelo, si=sidos,
la=laatikko, sä=sähköinen asiakirja,
pa=paketti, mu=muu)

8 ko 1987 Asiakirjoja liittyen HS-tekniikkaryhmän sidottu nippu, alkuperäisen 
toimintaan sekä tietopankkeihin. Sis. kansion järjestys säilytetty
pöytäkirjoja, muistioita, suunnitelmia, 
kokouskutsuja ja selvityksiä. 1987. (1 nippu)
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Sarjan nimi

                         Macintosh-kokeiluun liittyvät asiakirjat

Sarjan
tunnus

     Dc

sp/tn tns sy Vuosi Arkistoyksikön tiedot Huomautuksia

sp/tn=säilytyspaikka/tiedostonimi
tns=säilytysyksikön tunnus
sy=säilytysyksikkö (ko=kotelo, si=sidos,
la=laatikko, sä=sähköinen asiakirja,
pa=paketti, mu=muu)

8 ko 1986 Asiakirjoja liittyen Macintosh-tietokoneiden sidottu nippu, alkuperäisen 
koekäyttöön. Sis. raportteja ja selvityksiä. kansion järjestys säilytetty
1986. (1 nippu)
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Sarjan nimi

                         BRS-arkistoon liittyvät asiakirjat

Sarjan
tunnus

     Dd

sp/tn tns sy Vuosi Arkistoyksikön tiedot Huomautuksia

sp/tn=säilytyspaikka/tiedostonimi
tns=säilytysyksikön tunnus
sy=säilytysyksikkö (ko=kotelo, si=sidos,
la=laatikko, sä=sähköinen asiakirja,
pa=paketti, mu=muu)

8 ko 1992-2010 Asiakirjoja liittyen BRS-arkiston käyttöön ja sidottu nippu, alkuperäisen 
käyttöönottoon. Sis. saatteita, kansion järjestys säilytetty
koulutusasiakirjoja, työohjeita, pöytäkirjoja, 
kirjeenvaihtoa ja raportteja. 1992-2010.
(1 nippu)
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Sarjan nimi

                         Tutkimukset ja selvitykset

Sarjan
tunnus

     E

sp/tn tns sy Vuosi Arkistoyksikön tiedot Huomautuksia

sp/tn=säilytyspaikka/tiedostonimi
tns=säilytysyksikön tunnus
sy=säilytysyksikkö (ko=kotelo, si=sidos,
la=laatikko, sä=sähköinen asiakirja,
pa=paketti, mu=muu)

9 ko 2000 Asiakirjoja liittyen Helsingin Sanomien selvityksellä kartoitettiin 
osaamiskartoitukseen. Sis. tiedotteita, henkilökunnan tietoteknistä 
ohjeita, kirjeenvaihtoa, sopimusasiakirjoja, osaamista, sidottu nippu, 
kyselylomakkeita, esitteitä, raportteja, alkuperäisen kansion järjestys 
tarjousasiakirjoja ja kutsuja. 2000. (1 nippu) säilytetty

2002 Asiakirjoja liittyen Helsingin Sanomien tutkimuksen laatinut 
CCI:n käyttöönottotutkimukseen. Sis. Työterveyslaitos, sidottu nippu, 
tiedotteita, kyselylomakkeita ja loppuraportti. alkuperäisen kansion järjestys 
2002. (1 nippu) säilytetty

2007 Asiakirjoja liittyen henkilöstön tietotekniseen sidottu nippu, 
osaamis- ja koulutustarvekartoitukseen. alkuperäisen kansion järjestys 
Sis. tarjous- ja raporttiasiakirjoja. 2007. säilytetty
(1 nippu)




