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Otto Wille Kuusisen Säätiö perustettiin vuonna 1964. Sen tarkoituksena oli ylläpitää "yhteiskuntatieteellistä 

tutkimuskeskusta, kirjastoa ja arkistoa" sekä harjoittaa ja avustaa taloudellisesti tutkimus-, koulutus, luento-, 

näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä valistustyötä. Säätiö sai kirjalahjoituksena osan O.W. Kuusiselle henkilökohtaisesti 

kuuluneesta kirjastosta sekä vuonna 1966 Armas Äikiän kirjakokoelman sekä muita lahjoituksia. Vuonna 1966 

säätiöllä oli noin 3000 kirjaa, erikielistä yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta, estetiikkaa ja kaunokirjallisuutta. Säätiö 

vuokrasi toimitilat Raittiusyhdistys Koitolta Simonkatu 8. Tutkimuskeskuksen ja kirjaston ilmoitettiin 10.10.1966 

lehdistötiedotteen mukaan olevan auki suurelle yleisölle. 

Vuonna 1969 kirjasto siirtyi Kotkankatu 9 Kansan Arkiston hallintaan. Vuoden 1970-71 

toimintakertomuksen mukaan säätiön kirjakokoelmaa pyrittiin jatkuvasti täydentämään. Kun Hertta Kuusinen kuoli 

1974, peri säätiö osan hänen kirjoistaan. Inkeri Lehtinen ja Marja-Leena Mikkola valikoivat säätiölle siirtyvän osan 

kirjastosta. Vuodesta 1977 säätiöllä oli käytössä Kotkankatu 9 viidennessä kerroksessa kaksi huonetta; tilaa 

nimitettiin "Kuusisen kabinetiksi". Säätiötä oli edelleen tarkoitus kehittää tutkimuslaitoksen suuntaan, mutta siihen ei 

ollut taloudellisia resursseja. Säätiön tiloihin koottiin kirjoja tätä silmällä pitäen. Kirjasto koostui pääosin Hertta 

Kuusisen, Otto Wille Kuusisen ja Armas Äikiän henkilökohtaisista kirjakokoelmista. Kirjastoa varten huoneistoon oli 

hankittu liukuhyllyt. Tämä oli tilanne 1970-luvun lopulla. 

Helena Laisi inventoi kirjaston 1980-luvun vaihteessa ja loi tekijänmukaisen kortiston. Kun säätiö luopui huoneesta 

1.5.1982 alkaen, se siirsi liukuhyllyt ja kaluston Kansan Arkistolle ja kirjasto siirtyi arkiston tiloihin. Säätiö lahjoitti 

arkistoon jo deponoidut Otto Wille ja Hertta Kuusisen arkistot, liukuhyllyt ja muut kalusteet arkistolle 1987. 

Kun Kotkankatu 9 eli Lehdistötalo myytiin 1980-luvun lopulla, joutui Kansan Arkisto supistamaan 

kirjastokokoelmaansa rajusti. 19.10.1989 todettiin, että "O.W. Kuusisen sekä säätiön kirjakokoelmien tallennusaika 

Kansan Arkistossa päättyy arkiston muuton johdosta. Kokoelmille joudutaan etsimään uusi sijoituspaikka." 

Vaihtoehtoina olivat Sirola-opisto, Siikaranta ja Petroskoi. Arkiston käyttöön jäi vain yksi makasiini Kotkankadulla, kun 

arkisto siirtyi Vetehisenkujalle keväällä 1990. Tässä yhteydessä säätiön kirjastosta poistettiin kaksoiskappaleita ja osia 

siitä lahjoitettiin Kansan Arkistolle. Kirjaston supistettu osa siirrettiin väliaikaisvarastoon Rakennusliiton Siikarannan 

kurssikeskuksen kellariin. 

Vuonna 1992 selviteltiin petroskoilaisen prof. Martti Kuusisen kautta mahdollisuuksia lahjoittaa osa säätiön 

kirjastokokoelmasta Petroskoin valtion yliopistolle. Tähän ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta. Kirjasto oli varastoituna 

Siikarantaan yli 20 vuoden ajan. 

3.11.2011 


