Inkeri ja inkeriläisyys –

muistot talteen, arkistot haltuun

Inkeri ja inkeriläisyys – muistot talteen, arkistot haltuun -hankkeessa (2018–2020)
keräämme katoamisvaarassa olevia yksityisiä ja yhdistysten arkistoaineistoja sekä
parannamme jo arkistossa olevien aineistojen saavutettavuutta ja käytettävyyttä.
Yhteistyöhankkeen toteuttavat Kansallisarkisto, Inkeriläisten sivistyssäätiö ja
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Mitä tallennamme?
Tallennamme alkuperäisiä arkistoaineistoja inkeriläisiltä ja heidän jälkeläisiltään.
Toivomme arkistoon mm. päiväkirjoja, kirjeitä ja valokuvia, jotta Inkerin historiasta
jäisi jälkipolville ja tutkijoille mahdollisimman monimuotoinen aineisto. Haluamme
tallentaa myös inkeriläisten yhdistysten toimintaan liittyviä arkistoaineistoja. Hankkeen aikana luovutettavat aineistot arkistoidaan Kansallisarkiston ja SKS:n arkiston
kokoelmiin, joissa niiden käyttö ja säilyvyys on turvattu ja joissa aineistot ovat yhtäläisesti kaikkien aiheesta kiinnostuneiden käytettävissä.

Inkeriläisten aineistot SKS:n arkistossa ja Kansallisarkistossa
Inkeriläistä kansanperinnettä on SKS:n arkistossa 1840-luvulta lähtien, ja kokoelmissa
on myös inkeriläistaustaisten yksityishenkilöiden aineistoja. Lisäksi monien SKS:n
piirissä toimineiden kirjailijoiden ja tutkijoiden arkistoissa on Inkeri-aineistoja, koska
he olivat kiinnostuneita inkeriläisyydestä, paitsi kansanperinteen ja kielisukulaisuuden,
myös Suur-Suomi-ajatuksen näkökulmasta.
Inkeriin ja inkeriläisiin liittyviä aineistoja on Kansallisarkiston eri toimipisteissä. Suuri
osa aineistoista liittyy Inkerissä toimineiden yhdistysten ja seurakuntien toimintaan
sekä inkeriläisten vapautusliikkeen parissa toimineisiin henkilöihin. Kokoelmissa on
myös siirtoväkeen ja inkeriläispakolaisten asioiden hoitamiseen liittyviä aineistoja.

Inkeriläisten arkisto
Kansallisen arkistojen hakemistopalvelu AHAA:n käyttöönoton myötä on mahdollista
luoda virtuaalinen inkeriläisten arkisto. Tällöin Finna-hakupalvelun kautta kaikki löytävät keskitetysti tiedon, missä ja millaisia inkeriläisaineistoja on.
Jos olet kiinnostunut luovuttamaan Inkeriin tai inkeriläisiin liittyvää aineistoa,
haluat tulla haastatelluksi tai tiedät jonkun haastateltavan, ota yhteyttä!
Hankkeen koordinaattori on SKS:n arkistotutkija Maiju Putkonen,
maiju.putkonen@finlit.fi, 040 538 5296.

Aineistoa tekstinä, kuvina ja äänitteinä
Ohjeita aineiston luovuttajalle
––
––
––
––
––
––
––

Aineistoa voi luovuttaa kuka tahansa yksityishenkilö tai yhdistys.
Sovi ennakkoon arkiston henkilökunnan kanssa aineiston toimittamisesta tai
noutamisesta.
Otamme vastaan ensisijaisesti alkuperäisiä aineistoja, ei esim. valokopioita.
Luovutetuista aineistoista laadimme luovutussopimuksen, jossa määritellään
mm. luovutuksen ehdot ja mahdolliset käyttörajoitukset.
Aineiston käyttöä säätelee voimassa oleva lainsäädäntö, johon sisältyvät esimerkiksi julkisuutta, tietosuojaa ja tekijänoikeutta koskevat säädökset.
Arkistolla on oikeus seuloa aineistoa. Seulottua aineistoa tarjoamme palautettavaksi luovuttajalle.
Voit alustavasti lajitella aineistoa asiakokonaisuuksiksi (esim. kirjeenvaihto,
valokuvat), mutta se ei ole välttämätöntä.

Esimerkkejä aineistoista
Tekstit
–– Henkilö- ja yhdistysarkistot: henkilöhistoriaa kuvaavat asiakirjat, yhdistyksen asiakirjat, kirjeenvaihto, päiväkirjat, käsikirjoitukset, luonnokset,
puheet, esitelmät ja piirrokset.
–– Kansanperinneaineisto: tarinat, uskomukset, leikit, vitsit, laulut, sananparret ja arvoitukset, kuvaukset juhla- ja merkkipäivien vietosta ja ihmisten
arkisesta elämänmenosta.
Kuvat, äänitteet ja videot
–– Perheiden ja sukujen valokuvat ja albumit.
–– Kuvaamasi tai äänittämäsi aineisto. Liitä mukaan tiedot tallentamisen
ajankohdasta, tilanteesta ja kohteista (henkilöstä, paikoista jne.).
–– Jos haluat itse tehdä haastattelun, arkistosta voit kysyä neuvoja ja lainata
äänityslaitteen nauhoituksia varten.
Lehtileikkeet ja painotuotteet
–– Omat julkaisut, painotuotteet sekä toimintaa kuvaavat pienpainatteet,
artikkelit ja lehtileikkeet siltä osin, kuin ne eivät jo ole saatavissa
kirjastoissa ja arkistoissa.

Lisätietoa aineistojen luovuttamisesta SKS:n arkistoon ja Kansallisarkistoon:
SKS:n arkisto
www.finlit.fi/fi/arkisto-ja-kirjastopalvelut/hankinta-ja-kokoelmapolitiikka/luovutukset
Kansallisarkisto
www.arkisto.fi/fi/palvelut/yksityisarkistojen-luovutus
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