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Urho Kekkonens arkiv är ett privat arkiv som ligger i Niinikoski by i Orimattila. Arkivet är styrd av stiftelsen
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privatsamlingar – Kekkkonens vänner, medarbetare – I arkivet. Materialet består av t. ex. Kekkonens
korrespondens, fotografier och inspelningar.
Arkivet är öppet för forskare och allmänheten onsdagar kl. 10–16 och övriga tider enligt överenskommelse.
Arkivmaterialet är huvudsakligen på finska. Arkivet betjänär också på svenska och engelska.
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Arkivschema för Urho Kekkonens privatsamling

1. KORRESPONDENS
Inkommande brev till Urho Kekkonen samt kopior av och koncept till utgående brev. Som bilagor till
korrespondensen kan finnas PM och andra handlingar. Korrespondens finns även i serien Handlingar
ordnande enligt innehåll i de fall breven har anknytning till ett visst ärende. Korrespondensen har ordnats
antingen kronologiskt (-februari 1955) eller alfabetiskt enligt avsändare (mars 1956-) (se förteckning i
arkivet).

2. HANDLINGAR ORDNADE ENLIGT INNEHÅLL
Serien består av handlingar ordnade enligt det ärende de gäller bl.a. PM, betänkanden, planer, rapporter,
protokoll, UK:s anteckningar och brev. Gränsen mellan denna och övriga serier är inte exakt; sammanhang
och ursprunglig ordning har prioriterats framom dokumentens formella karaktär. Serien har ordnats i
numrerade akter (dossierer) inom arkivmapparna. I akterna är handlingarna kronologiskt ordande eller så
består akten av undergrupper.

21. POLITIK
22. UK:S RESOR OCH UTLANDSBESÖK
23. BESÖK AV UTLÄNDSKA STATSÖVERHUVUDEN
24. IDROTT
25. PERSONALIA

Bl.a. UK:s skolbetyg, anteckningar från inbördeskriget och menyer, bokbeställningar, UK:s pris och
förtjänsttecken (förteckningar), förteckningar över bilar, UK:s dagscheman och veckoprogram 1956-1981,
UK:s resor i hemlandet och gästlistor från Ekudden.

3. TAL, ARTIKLAR, UTLÅTANDEN, INTERVJUER

Serien består av tal, artiklar, utlåtanden och intervjuer i original och kopior, pressklipp, koncept och
manuskript. Serien innehåller även tal och artiklar insamlade av Tuomas Vilkuna för en publicerad samling
med tal. Som bilagor till talen och artiklarna kan även finnas korrespondens och pressklipp; t.ex. talet och
pressens reaktioner på det. Huvudsakligen kronologiskt ordnat, delvis enligt innehåll.

4. PRESSKLIPP OCH TRYCKSAKER
Serien består av pressklipp från inhemska och utländska tidningar samt hela tidningar som berör UK eller
hans familj, Finlands inrikes- och utrikespolitik samt världspolitik. Serien innehåller även specialtryck och
publikationer tillägnade UK och fru Sylvi Kekkonen samt endel böcker och trycksaker. Ordnat i akter
kronologiskt eller enligt innehåll.

5. GRATULATIONER, ADRESSER, HÄLSNINGAR, DIPLOM
Serien består av till UK riktade gratulationer, adresser, hälsningar och diplom som ordnats till en egen serie.
Största delen gäller UK:s 60-, 70-, 75- och 80-års dagar, diverse bemärkelsedagar och visiter; innehåller
även medborgaradresser och appeller, diplom samt jul- och nyårshälsningar. Huvudsakligen kronologiskt
ordnade.
6. FOTOGRAFIER

Serien består av ca 25 000 fotografier, både av officiell karaktär och privata. Huvudsakligen kronologiskt
och enligt innehåll ordnade.
7. LJUDBAND, SKIVOR, FILMER
Serien består av ett antal bandupptagningar rörande UK, t.ex. personintervjuer gjorda av Eino S. Repo för
boken ”Päämies” (52 CD-skivor) och filmer (36 band). Huvudsakligen ordnade enligt innehåll och
kronologiskt.

