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Tervetuloa vuoden ensimmäisen Siirtolaisuus–Migration-lehden pariin! Vuosi 2021
on alkanut vauhdikkaasti. Siirtolaisuusinstituutille on päivitetty strategia vuosille 2021–
2023. Strategiassa ei sinänsä linjattu mitään
mullistavasti uutta, mutta edellisen strategian tavoitteita ja niiden saavuttamiseen
käytettyjä menetelmiä ja seurantaa on terävöitetty ja selkeytetty. Strategia määrittelee,
että instituutin tulee tuottaa kansallisesti ja
kansainvälisesti merkittävää muuttoliikkeisiin liittyvää tutkimusta monitieteellisellä
tutkimusotteella, sekä tehdään myös uusia
tieteellisiä avauksia. Päämääränä on myös,
että instituutti on ulkosuomalaisuuden
tutkimuksen ja dokumentoinnin keskeisin toimija ja kehittäjä. Keskeisessä roolissa
kaikessa toiminnassa ovat instituutin arvot:
avoimuus, eettisyys, oikeudenmukaisuus ja
yhteisöllisyys. Nämä arvot ohjaavat läpileikkaavina niin meidän sisäistä toimintaamme,
kuin myös yhteistyötä ja yhteiskunnallista
toimintaa ja keskustelua. Vaikka hallitus
määrittelee strategian sisällön, ovat strategiaprosessiin osallistuneet hallituksen lisäksi myös hallintoneuvosto, johtoryhmä ja instituutin koko henkilökunta. Näin yhteisesti
työstetyt tavoitteet ovat myös mielekkäitä
toteuttaa!
Yksi vuoden 2021 painopistealueista on
myös strategiassa mainittu viestinnän monipuolistaminen, jonka toteutus aloitettiin

heti vuoden alussa. Panostamme mm. monipuoliseen näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa, jossa seuraajamäärät ovatkin lähteneet
kasvuun. Muistathan käydä tykkäämässä instituutin sivuja Facebookissa ja seurata meitä
myös Twitterissä, niin näin, sekä tilaamalla
meidän uutiskirjeen, pysyt parhaiten ajan
tasalla tapahtumista, julkaisuista ja muista
kiinnostavista asioista.
Instituutti oli tammikuussa mukana järjestämässä suurta pohjoismaalaista muuttoliikekonferenssia, Nordic Migration Research
ja ETMU konferenssia. Nordic Migration Research -verkostoa tällä hetkellä koordinoivana tahona instituutilla oli suuri rooli tämän
valtavan etätapahtuman onnistuneessa toteuttamisessa, jossa yli 800 osallistujaa pääsivät nauttimaan konferenssin monipuolisesta tarjonnasta. Tässä lehdessä Roosa Näsi
kirjoittaa tarkemmin konferenssissa esille
nousseista teemoista.
Samoin tammikuussa avautui hartaasti odotettu ja uudistettu Siirtolaisrekisteri.
Käyttäjät ovat odottaneet pitkään, että pääsevät jälleen palvelun ääreen. Rekisteristä
löytyy nyt entiseen versioon verrattuna uusia
aineistoja ja pystyy tekemään hakuja useammasta rekisteristä samaan aikaan. Alkuun
rekisteriä vaivasivat muutamat pienet tekniset viat, jotka onneksi saimme nopeasti korjattua. Toivotamme kaikille sukututkijoille
ja muutenkin suomalaisten historiallisesta
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siirtolaisuudesta kiinnostuneille antoisia
hetkiä palvelumme parissa! Rekisteriin pääsee instituutin verkkosivujen kautta, osa toiminnoista on maksuttomia, mutta tarkempia tietoja saa maksamalla vuosimaksun.
Pyrimme panostamaan tänä vuonna vielä rekisterin jatkokehittämiseen, jotta se palvelisi
käyttäjiä entistäkin paremmin.
Sähköisisistä aineistoista puheen ollen:
arkistoaineistostamme löytää nyt yleisten
kuvailutietojen lisäksi osan aineistosta täysin sähköisesti Kansalliskirjaston ylläpitämästä Finna-hakupalvelusta.Tällä hetkellä
sieltä löytyy noin 200 tiedostoa instituutin
kirje- ja valokuvakokoelmista maastamuuttoon ja ulkosuomalaisuuteen liittyen. Lisäämme monipuolista arkistoaineistoamme
palveluun tasaisin väliajoin, jotta aineistomme palvelisi mahdollisimman monia.

Instituutti on järjestänyt säännöllisesti
webinaareja ja etätapahtumia, jotka ovat keränneet kiitettävästi osallistujia. Viimeisin
niistä, Perhe poikkeustilassa -webinaari, pureutui siihen, miten korona-pandempia vaikuttaa ylirajaisiin perheisiin. Tästä löytyy tallenne, joka on katsottavissa instituutin You
Tube –kanavalta.
Siirtolaisuusinstituutti on mukana seuraavan ulkosuomalaisuus-strategian laatimisessa, jossa hyödynnetään myös instituutin
toteuttaman suuren ulkosuomalaisuuskyselyn tuloksia. Tuloksista julkaistaan lisätietoja
kevään 2021 aikana.
Pidetäänhän toisistamme huolta, joskin
tällä hetkellä etäyhteyksin.
Hyviä vointeja vaikeasta pandemiatilanteesta huolimatta, ja mukavia lukuhetkiä
lehden parissa!

New year, new strategy, 			
new emigrant register
Welcome to the first issue of 2021! The year
2021 has set off at a rapid pace. The institute
has an updated strategy for 2021-2023. It stipulates that the institute should produce nationally and internationally significant research on migration with a multidisciplinary
research approach. The goal is also to be the
main actor and developer of research and
documentation of expatriate Finns. The values of the institute – openness, ethics, fairness and community – are central in all our
activities.
In January, the institute co-organized a
major Nordic migration conference, the Nordic Migration Research and the ETMU conference. As the current coordinating body for
the Nordic Migration Research Network, the
Institute played a major role in the successful
implementation of this huge remote event,
and more than 800 participants were able to
enjoy the diverse conference program. In this
issue, Roosa Näsi writes in more detail about
the themes raised at the conference.
Similarly, the much-anticipated renewed
Emigrant Register opened in January. Users
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have been waiting a long time to finally get
access to this service, which includes new and
search options.
Speaking of electronic materials: from
now on, in addition to general descriptive
information, some of the material in our archives can be found completely electronically
in the online Finna service.
Currently, there are about 200 files from
our letter and photo collections related to
emigration and expatriate Finns. New material is added at regular intervals.
In addition to various research activities,
we are involved in the preparation of the new
strategy on expatriate Finns, which will certainly utilize the results of the large survey on
Finns abroad that was conducted by the institute. We publish the results of the survey this
spring, and they will certainly be announced
in this magazine as well, so stay tuned!
Let’s take care of each other, even if only
remotely right now. Wishing our readers an
interesting and pleasant read!

