Stalinin vainojen
muistot

Stalinin vainojen muistot -hanke (2021–2022) tallentaa Stalinin vainojen uhrien
historiaa sekä heidän jälkeläistensä kokemuksia sukua koskettaneista vainoista osaksi
suomalaista kulttuuriperintöä. Hankkeen toteuttaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Hankkeen taustaa
Hanke on jatkoa SKS:n 27.1.–31.5.2020 järjestämälle Stalinin vainojen muistot
-muistitietokeruulle. Keruu tuotti kattavan aineiston, jonka keskiössä olivat Stalinin
vainojen uhrien – kadonneiden, kuolleiden ja hengissä selvinneiden – elämäntarinat.
Ne valottivat niin Neuvostoliiton alueella asuneiden inkeriläisten, muurmannin- ja
pietarinsuomalaisten kuin Neuvostoliittoon Suomesta, Kanadasta ja Yhdysvalloista
lähteneidenkin suomalaisten kohtaloita.

Mitä tallennamme?
Vuosina 2021–2022 toteutettavassa Stalinin vainojen muistot -hankkeessa täydennetään
keruun myötä karttuneita aineistoja muistitietohaastatteluilla. Haastattelujen avulla
kerätään lisää tietoa Stalinin vainot kokeneiden kohtaloista sekä siitä, miten monia
perheitä ja sukuja koskettaneet vainot ovat vaikuttaneet jälkipolviin. Haastattelut
käsittelevät mm. sitä, mitä vainojen uhrien vaiheista tiedetään, miten aihetta on
perhepiirissä käsitelty, miten tieto on kulkeutunut sukupolvelta toiselle tai miten
uhrien vaiheita on pyritty myöhemmin selvittämään.
Hankkeen puitteissa SKS vastaanottaa myös Stalinin vainojen uhrien jälkeläisten
hallussa olevia alkuperäisaineistoja. Toivomme arkistoon mm. kirjeenvaihtoa,
päiväkirjoja ja valokuvia.

Miksi tallennamme?
Muistitietohaastattelujen ja alkuperäisaineistojen tallentamisen tavoitteena on taata,
että neuvostovainojen uhrien vaiheista ja heidän jälkeläistensä kokemuksista jäisi
jälkipolville ja tutkijoille mahdollisimman monimuotoinen aineisto. Haastattelut ja
alkuperäisaineistot arkistoidaan SKS:n arkiston kokoelmiin, jossa niiden käyttö ja
säilyvyys on turvattu. Aineistot ovat kaikkien aiheesta kiinnostuneiden käytettävissä.

Jos olet kiinnostunut luovuttamaan aineistoa, haluat tulla haastatelluksi tai
tiedät jonkun haastateltavan, ota yhteyttä:
– Hankkeen koordinaattori Meeri Siukoseen, meeri.siukonen@finlit.fi,
puh. 050 470 4938.
– SKS:n arkistoon, arkisto@finlit.fi, puh. 0201 131 240.

Ohjeita aineiston luovuttajalle
–
–

Aineistoa voi luovuttaa kuka tahansa yksityishenkilö tai esimerkiksi yhdistys.
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, sekä
SKS:n arkiston käyttösääntö (www.finlit.fi/fi/arkisto/asioi-arkistossa/kaytaaineistoja/sksn-arkiston-kayttosaanto).

–
–
–
–

Esimerkkejä aineistoista
Tekstit
–

Henkilöasiakirjat, kirjeenvaihto, päiväkirjat, käsikirjoitukset, luonnokset,
puheet, esitelmät, piirrokset ja toimintaa kuvaavat artikkelit sekä
lehtileikkeet.

Kuvat, äänitteet ja videot
–

Itse kuvaamasi tai suvussanne säilynyt aineisto. Liitä mukaan tiedot tallentamisen ajankohdasta, tilanteesta ja kohteista (henkilöstä, paikoista jne.).

Lisätietoa aineistojen luovuttamisesta SKS:n arkistoon:
www.finlit.fi/fi/arkisto/luovuta-aineistoa/luovutukset

Kuva:
Suomalaisia Svirstroin työleirillä vuonna 1934.
Stalinin vainojen muistot -keruu, SKS KRA.

