Suomen romanien arkisto
Finitiko kaalengo arkiivos

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ja Kansallisarkisto ovat käynnistäneet
Romaniasiain neuvottelukunnan (RONK) kanssa hankkeen Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus (2016–2018).

Hankkeen taustaa
SKS on tallentanut yhteistyössä romaniyhteisön kanssa 1960-luvulta lähtien romaniperinnettä ja -muistitietoa. Esimerkkinä yhteistyöstä on tietoteos Suomen romanien
historia (SKS 2012), joka sai vuonna 2013 Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon ja
Vuoden historiateos -kunniamaininnan.

Mitä tallennetaan?
Hankkeen aikana SKS:n arkiston ja Kansallisarkiston kokoelmiin tallennetaan romanien yhdistysten aineistoja, henkilöarkistoja sekä kansanperinnettä ja haastatteluja.

Miksi tallennetaan?
Hankkeen keskeinen tavoite on romanien oman kulttuuriperinnön vaaliminen ja sen
arvostuksen nostaminen sekä romani- että muun väestön keskuudessa. Arkistoituna myös aineistojen käyttö on turvattua.

Hankkeen tulos
Hankkeen tuloksena SKS, RONK ja Kansallisarkisto perustavat Suomen romanien
arkiston – Finitiko kaalengo arkiivos. Arkiston aineistot tallennetaan SKS:n ja
Kansallisarkiston kokoelmiin. Aineisto on saavutettavissa myöhemmin avattavan
kaikille avoimen kansallisen AHAA-hakupalvelun kautta.

Kaikki
mukaan
yhdessä!

Jos olet kiinnostunut romanien kulttuuriperinnön
säilyttämisestä, ota yhteyttä.
Hankkeen koordinaattorina toimii
SKS:n arkistotutkija Risto Blomster
(risto.blomster@finlit.fi, 040 534 8868).
Hanke on osa Romaniasiain neuvottelukunnan
60-vuotisjuhlavuotta 2016 sekä Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlavuotta 2017

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

Aineistoa voi luovuttaa esimerkiksi yhdistys tai kuka tahansa yksityishenkilö.
Sovi aina ennakkoon arkiston henkilökunnan kanssa aineiston toimittamisesta
tai noutamisesta.
Aineiston luovuttajana vastaat aineiston kuljettamisesta, ellei toisin sovita.
Arkistolla on oikeus seuloa aineistoa. Seulottua aineistoa tarjoamme palautettavaksi luovuttajalle.
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.

––
––
––
––

Esimerkkejä aineistoista
Tekstit
––
––

Yhdistys- ja henkilöarkisto: yhdistys- ja henkilöasiakirjat, 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
––

Itsesi kuvaama tai äänittämä aineisto. Liitä mukaan tiedot tallentamisen
ajankohdasta, tilanteesta ja kohteista (henkilöstä, paikoista jne.).

Lehtileikkeet ja painotuotteet
––

Omat julkaisut, painotuotteet sekä toimintaa kuvaavat artikkelit ja
lehtileikkeet.

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

Kuva: Voitto Kantokorpi (SKS)

