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Mikä arkisto?

• Siirtolaisuusinstituutin (SI) toimintaan on 
alusta asti kuulunut historiallisen arkiston 
ylläpito

• Arkistosta käytetään myös nimeä 
Siirtolaisuuskokoelmat

• Painottunut voimakkaasti maastamuuton ja 
ulkosuomalaisuuden dokumentointiin
maahanmuuttoonkin liittyvää aineistoa 

kertynyt 1990-luvulta lähtien, kerääminen ei 
systemaattista toistaiseksi



Yleistä tilastotietoa Siirtolaisuuskokoelmista

• Kokoelman-/arkistonmuodostajia n. 1000

• 1939 kartuntatapahtumaa syyskuuhun 
2015 mennessä (lahjoitukset, deponoinnit, 
omat hankinnat, kopioinnit)

 keskimäärin 47 kartuntaa/vuosi



Yleistä tilastotietoa Siirtolaisuuskokoelmista 

Arkistoaineiston maantieteellinen jako:

• Yhdysvallat 50 %
• Australia 15 %
• Kanada 10 %
• Etelä-Amerikka 10 %
• Aasia, Afrikka, Eurooppa 15 %

Kaiken kaikkiaan Siirtolaisuuskokoelmissa 
on aineistoja lähes 60:sta maasta.



• Ulkosuomalaiset eli itse siirtolaiset yksityishenkilöinä
• Siirtolaisten perustamat yhdistykset, seurat ja järjestöt 
• Siirtolaisten jälkeläiset ulkomailta (2. ja 3. polvi)
• Siirtolaisten ystävät ja sukulaiset
• Muut yksityishenkilöt ulkomailta; aiheesta kiinnostuneet 

Suomen ystävät
• Siirtolaisuudesta aiheena kiinnostuneet henkilöt: 

sukututkijat, kirjailijat, toimittajat
• Siirtolaistutkijat: tutkimusaineistot
• Kotimaiset yhdistykset ja järjestöt, joilla yhteyksiä 

ulkosuomalaisiin
• Viranomaiset kotimaasta, museot tai arkistot, joilla 

yhteyksiä ulkosuomalaisiin tai maahanmuuttajiin

Kokoelman-/arkistonmuodostajat



Merkittäviä 
lahjoituksia 
instituutin
arkistolle

Ylh. Filmihalli Oy:n johtaja Antti Välikangas ja 
instituutin hallituksen puheenjohtaja Pertti Paasio 
katsastamassa instituutille lahjoitettavaa 
Ulkosuomalaisen tarina TV-sarjan aineistoa v. 2010.

Oik. entinen Sisu-radion toimittaja Juha Tainio 
esittelemässä Norrbottenin maaherran Ragnar 
Lassinantin 1950- ja 1960-luvulla toimittamien radio-
ohjelmien digitoituja nauhoitteita, n. 400 cd-levyllistä. 2015

2010



Tärkeimmät aineistoryhmät



Viranomaisasiakirjat sekä muu yksityisiä 
ihmisiä koskeva virallisluonteinen
materiaali

• Matkustamiseen liittyvät dokumentit:
esteettömyys-, lääkärin- ja 
virkatodistukset, passit, matkaliput

• Kansalaistamisasiakirjat
• Eri elämänvaiheisiin liittyvät

todistukset
• Kirjelmät
• Työasiakirjat (esim. palkka-

tositteet, ay-jäsenkirjat)
• Kauppakirjat
• jne.



Yksityiskirjeet

Joseph Johnsonin kirje Lontoosta vaimolleen 
Carolinalle, 1862. Kyseessä on vanhin arkiston 

hallussa oleva siirtolaiskirje.

• Kokonaismäärä n. 15 000 kpl

• Arkiston kysytyin aineistoryhmä 
(tutkimuskäytöllä mitattuna)

• Merkittävin yksittäinen kokoelma: 
Helsingin yliopiston eteläpohjalaisen 
osakunnan kirjekeräys, n. 6000 kpl



Päiväkirjat

• Arkistoa kartutettu päiväkirjoilla n. 40 kertaa
• Matkapäiväkirjoja n. 50 %
• Aikaväli 1899-2006

Amerikansuomalaisen muusikon 
John Rosendahlin keikkapäiväkirjan 

aukeama, 1930.



Muistelmat ja omaelämäkertakirjoitukset

• Kartuntakertoja
Siirtolaisuus-
kokoelmissa n. 30 kpl

• Mitoissa suurta 
vaihtelua:
muutaman sivun 
muistiinpanoista 
satojen sivujen
käsikirjoituksiin

Ote erään inkeriläisen papin
muistelmista, ss. 302-303



Instituutin asiakirja-arkisto



Haastattelut

• Äänitteinä ja/tai 
litteraatioina

 tallennemuodot:
CD, c-kasetti, 
minidisc, dat-nauha, 
kelanauha

• Äänitteiden 
kokonaiskesto
yli 700 tuntia

• Instituutin omia 
taltiointeja 30-40 %

Olavi Koivukangas haastattelemassa maanviljelijä Kalevi 
Havukaista Australiassa v.1981.



Valokuvat

• Fyysisten kuvien 
kokoelmassa yli 17 000 
vedosta

• Pelkästään digitaalisessa 
muodossa olevia kuvia
n. 4500 kpl

• Valokuvat ovat kysytyin 
aineistoryhmämme

tutkijoista mediaan, 
museonäyttelyistä 
teatteriesityksiin



Kuvakokoelmaamme 
voi myös kätevästi 
käydä tutustumassa 
nettisivuillamme.

www.siirtolaisuusinstituutti.fi

http://www.siirtolaisuusinstituutti.fi/


Yhdistysasiakirjat

• Vilkas yhdistystoiminta tyypillistä 
ulkosuomalaisille ympäri maailmaa

”Suomi-seurat”, poliittiset yhdistykset, 
urheiluseurat, kulttuuriyhdistykset, 
raittiusseurat jne. 

• Siirtolaisuuskokoelmissa talletettuna 
yhdistyshistoriaa ”palasista 
kokonaisuuksiin”, irrallisista 
pöytäkirjoista täydellisiin arkistoihin

 esimerkkejä jälkimmäisestä: 
Kulttuuriyhdistys Kaleva (Espanja),  
Tullyn Suomi-seura (Australia), Suur-
New Yorkin suomalaisseurojen 
keskustoimikunta (USA)

Työväenyhdistys Saiman jäseniä. 
Fitchburg, Massachusetts, USA.

Ote Mount Isan 
Heimoseuran 

säännöistä. 
Australia, 1935.



Lisää aineistoryhmiä...

• Muut äänitallenteet
musiikkitallenteet

(mm. useita satoja 
savikiekkoäänitteitä)

 radio-ohjelmat
• AV-aineistot
 televisio-ohjelmat
 dokumenttielokuvat
• Tutkimusaineistot
• Lehtileikkeet
• Pienpainatteet
• Vanhat siirtolaislehdet Kuvassa amerikansuomalainen tv-juontaja Carl 

Pellonpää. Hän isännöi Suomi Kutsuu/Finland 
Calling-nimistä ohjelmaa yhtäjaksoisesti 53 
vuoden ajan (1962-2015). Arkistomme on 
vastaanottanut häneltä hiljattain yli 500 tuntia 
ohjelmamateriaalia.

Henkilörekisteriluonteiset 
aineistot löytyvät suurelta 
osin Siirtolaisrekisteristä.



Ilta-Sanomien
”lööppikokoelma”

Suomi-Seura ry:n keräämä
lehtileikekokoelma (yli 23 000 leikettä)
 digitoitu



Esineistö
• Määrä n. 1400 kpl

• Kokoelmassa mm.
matka-arkkuja, vaatteita,
kodin tarve-esineitä ja 
maalauksia

Esineistöstä osa on
nähtävillä instituutin 
näyttelytiloissa (1 krs.).



Arkiston esineistöä instituutin näyttelytiloissa



Digitaaliset aineistot

Miksi arkistoaineistoja digitoidaan?

Halutaan turvata arkistomateriaalin säilyvyys ja 
käytettävyys; kyse on siis arkistonhoidon 
perustehtävistä!

Digitointityön etenemisestä:

• Keskeisiä aineistoja digitoitu kattavasti:
kirjeistä 50%, valokuvista yli 80%

• Lähitulevaisuuden tavoitteena digitoitujen 
aineistojen käyttöönotto instituutin 
nettisivujen kautta  



Arkiston käyttö

• Siirtolaisuuskokoelmat on kaikille 
avoin arkisto, ja sen aineistot ovat 
pääosin vapaasti käytettävissä.

• Arkistossa säilytettävistä 
aineistoista saa toistaiseksi 
parhaiten tietoa ottamalla suoraan 
yhteyttä arkistonhoitajaan. 

• Siirtolaisuuskokoelmien 
maakohtaiset arkistoviiteluettelot 
julkaistaan kotisivuillamme vuoden 
2015 aikana (jo julkaistuja: USA, 
Ruotsi).



• Alkuperäisiä aineistoja voi tutkia 
Siirtolaisuusinstituutin tiloissa 

• Digitaalisesta aineistosta voidaan 
antaa kopioita etäkäyttöön 
(pilvipalvelu, sähköpostin 
liitteet) 

• Arkistoaineiston käytöstä laaditaan 
käyttösopimus, jossa määritellään 
mm. aineiston käyttötarkoitus sekä 
julkaisemiseen liittyvät ehdot

• Hyväkuntoisesta fyysisestä 
aineistosta saa valokopioita 
maksua vastaan 

• Paikan päällä tapahtuva aineiston 
kuvaaminen omalla kameralla on 
sallittua ja maksutonta

Arkistoaineiston käyttösopimus



• Arkistomateriaalia kerätään ja 
tallennetaan myös 
Siirtolaisuusinstituutin 
Pohjanmaan aluekeskuksessa

• Siirtolaisuuskokoelmien 
Pohjanmaan aluekeskuksen 
materiaalia säilytetään 
keskuksen tiloissa Seinäjoella

siirtolaisuusinstituutti@netikka.fi 

Pohjanmaan aluekeskus



Ota yhteyttä!

Arkistonhoitaja Jarno Heinilä:
e-mail: jarno.heinila@utu.fi
puh: (02) 28 404 60

Lisätietoja arkistosta www-sivuillamme:
www.siirtolaisuusinstituutti.fi

mailto:jarno.heinila@utu.fi
http://www.siirtolaisuusinstituutti.fi/
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