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Nyt juhlitaan!
Avainsanat: muuttoliikkeet, ulkosuomalaisuus, maastamuutto
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla huipentuu itsenäisyyspäivään 6. joulukuuta.
Maailmalla on järjestetty yli tuhat juhlavuoden tapahtumaa, joista useat ovat itsenäisyyspäivän aikoihin. Suomalaista kulttuuria on
esitelty suurelle joukolle ihmisiä ja sitä kautta
on luotu Suomi-kuvaa. Ulkosuomalaiset ovat
juhlavuoden aikana näkyneet varsin paljon
suomalaisissa medioissa. Erityisesti Yleisradio on ollut tärkeä kanava, mutta aihe on ollut
esillä myös monissa muissa medioissa.
Siirtolaisuusinstituutti on ollut mukana
Suomi-Seuran koordinoimassa Suomi 100
maailmalla -hankkeessa, joka on tuonut näkyviin tätä mittavaa toimintaa. Hankkeessa
ovat olleet mukana myös Ulkoasiainministeriö, Kirkon ulkosuomalaistyö ja Merimieskirkko. Tavoitteemme on jatkaa yhteistyötä
ja samalla miettiä, kuinka eri ulkosuomalaistoimijat voisivat parhaiten tehdä yhteistyötä.
Toimintamme ja verkostomme tukevat toisiaan ja jokaisella on oma roolinsa.

Hyvää itsenäisyyspäivää!
Muuttoliikkeet
Juhlavuoden loppua kohti on Suomesta saatu kuulla pitkästä aikaa lukuisia myönteisiä talousuutisia. Vuonna 2008 alkanut pitkä talouden laskukausi näyttää taittuneen ja
samalla Suomessa on jälleen alkanut aktiivisempi rummutus työperusteisen maahanmuuton puolesta. Viimeksi aihe oli vahvasti
esille 2000-luvun alkupuolella. Muuttoliikkeet
puhuttavat siis monin eri tavoin.

Siirtolaisuusinstituutin Muuttoliikkeiden
vuosisata -hanke näkyy tässä lehdessä syyskuussa Tampereen yliopistolla järjestetyn kansainvälisiä muuttoliikkeitä ja kehittyviä maita
käsittelevinä juttuina. Tapahtuman ulkomaiset
puhujat tulivat Intiasta ja Filippiineiltä, joista molemmat ovat maailman merkittävimpiä
maastamuuttomaita. Suomessa intialaisia näkyy erityisesti ravintola-alalla ja tietotekniikka-alan yrityksissä. Filippiiniläisiä on puolestaan sairaanhoitajina ja merimiehinä.
Kehittyvien maiden tilanteen ymmärtäminen on tärkeää, vaikka ne Suomesta käsin
näyttävät kaukaisilta. Kehittyvistä maista lähtee paljon globaalisti liikkuvaa työvoimaa ja
niiden vaurastuvat väestöt luovat markkinoita
myös suomalaisille yrityksille. Intiasta tulee
myös lähivuosina maailman väkirikkain maa,
joten siellä on paljon mahdollisia lähtijöitä jatkossakin.
Suomelle tärkeimmät kehittyvät taloudet
ovat tällä hetkellä Venäjä ja Kiina. Venäläiset
ovat Suomen suurin maahanmuuttajaryhmä ja yhteydet maiden välillä monipuoliset,
vaikka poliittisen tilanteen takia maiden välinen kauppa on kärsinyt. Kiinalaisten määrä
on jatkuvasti kasvanut ja heitä on paljon esimerkiksi opiskelijoina Suomessa, aivan kuten
monissa muissa länsimaissa.

Kuulumisia instituutista
Siirtolaisuusinstituutin uudeksi ulkosuomalaisista vastaavaksi tutkijaksi on valittu dosentti
Miika Tervonen. Miika on tehnyt tutkimusta
niin Yhdysvaltain kuin Ruotsin suomalaisten
parissa, vaikka hän lienee parhaiten tunnettu
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romanivähemmistöön liittyvistä julkaisuistaan. Hän aloittaa työnsä helmikuussa 2018.
Siirtolaisuusinstituutin väki kävi marraskuussa tutustumassa Puolan Gdyniassa
vuonna 2015 avattuun puolalaiseen emigraatiomuseoon. Museon henkilökunta esitteli

meille toimintaansa ja kertoi uuden museon
perustuvan siirtolaisten tarinoihin. Gdynian
satamassa sijaitseva museo oli vaikuttava kokonaisuus ja edusti nykyistä museotrendiä,
jossa tietoteknisillä interaktiivisilla ratkaisuilla
oli suuri merkitys.

Now is time to celebrate!
The Finland 100 centenary is about to reach
its peak on 6th December. Also Finns abroad
have been active in organizing events, as
more than one thousand Finland-related
happenings were organized during 2017. The
Migration Institute of Finland has been part
of the Finland 100 Worldwide Project that was
managed by the Finland Society. Other project partners were Ministry of Foreign Affairs,
the Lutheran Church and the Finnish Seamen’s Mission.

Happy Independence Day!
Finnish economy has recovered from a long
downturn. Mourning has now changed from

high unemployment to the lack of skilled labour. Two issues are central to the debate. The
unwillingness of Finns to move after work
and the proposed need of foreign labour. So,
migration issues are always on the agenda,
whatever the situation is.
Dr. Miika Tervonen has been selected as
the Institute’s new senior researcher for research on Finns abroad. Miika will start his
work February 2018. He has previous knowledge of Finns in Sweden and the USA. The
whole staff of Migration Institute visited a
newly established Emigration Museum in
Gdynia, Poland. The friendly staff told us that
the museum is focused on migrants’ stories
and wants to share these with others.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
God Jul och Gott Nytt År!
Merry Christmas and a Happy New Year!

4

