
Archief van Urho Kekkonen 

In het archief van Urho Kekkonen zijn de documenten van de Finse president Urho Kekkonen 

bijeengebracht. Verder bevat het archief documenten van een aantal medewerkers en bekenden van 

de president. 

Urho Kekkonen was meer dan 25 jaar lang President van de Republiek Finland, van 1956 tot 1982. 

De leiding van de buitenlandse politiek van Finland lag in die periode grotendeels geconcentreerd 

in handen van de president. Dus de belangrijkste documenten van de Finse binnenlandse en 

buitenlandse politiek liepen via de president. 

Voordat Urho Kekkonen president werd, was hij onder andere minister-president van Finland, 

voorzitter van het parlement, minister van justitie en voorts bekleedde hij bij de Finse Sportbond 

(SUL) en bij het Finse Olympische Comité belangrijke functies. Het Urho Kekkonen-archief is in het 

bezit van de correspondentie van de president, voorzover mogelijk met foto's en geluidsopnames 

en -films. De hier aanwezige documenten staan (op een paar uitzonderingen na) ter vrije 

beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. De gebruikte taal in de documenten is uiteraard 

grotendeels Fins. 

De onderzoekers van het archief kunnen overigens in het Fins, in het Zweeds of in het Engels 

geholpen worden. Het archief is iedere woensdag van 10 tot 16 uur voor onderzoekers en ook 

bezoekers geopend, maar een afspraak op een ander tijdstip is op aanvrage zonder meer mogelijk. 

Het archief bevindt zich in Orimattila, 110 kilometer ten noordoosten van Helsinki gelegen. 

Het Urho Kekkonen-archief is het enige privé archief in Finland, dat aan één enkele staatspresident 

gewijd is. Voor de activiteit van dit archief is het fonds van de stichting 'Archief van de President 

van de Finse Republiek' (Tasavallan Presidentin Arkistosäätiö) verantwoordelijk, een stichting die 

door Kekkonen op 18 augustus 1970 in het leven werd geroepen. Het archief is vanaf 1995 

publiekelijk geopend. 

Voor meer informatie kunt U zich wenden tot het Urho Kekkonen-archief (UKK-arkisto), gelegen 

aan de UKK-weg 8 (UKK-tie 8) in FIN-16350 Niinikoski; het telefoonnummer ervan is +358 50 532 

1112 ; het internetadres is www.ukk-arkisto.fi; het e-mailadres is pekka.lahteenkorva@ukk-arkisto.fi 


