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Olin Lundissa asuvan lisensiaatti (nyk. dosentti) Pierre Nærtin kanssa 
huhtikuussa 1950 käymässä Mölnlyckessä, Koprinan Siiverskasta
kotoisin olevan, savakkomurretta puhuvan inkeriläispariskunnan Viktor 
ja Mari Jaarisen luona. Kysellessäni Viktor Jaariselta muita vanhan 
polven inkeriläisiä hän kertoi hiljakkoin tavanneensa erään Mölndalissa
Lackarebäckin parakkikylässä asuvan vanhan miehen, joka on kotoisin 
Karjalasta päin, mutta puhuu omituista suomea, toisenlaista kuin muut 
karjalaiset. ”Kun emme ymmärtäneet toisiamme, vaikka samantapaista 
kieltä puhuimmekin, aloimme keskustella venäjäksi, jota molemmat 
hyvin osaamme”, kertoi Jaarinen. 



Uteliaisuuteni heräsi; arvelin, että joku vepsäläinen oli eksynyt tänne. 
Jaarisen opastamana ajoinkin samana päivänä Lackarebäckin
parakkikylään, jossa asui Suomen ja Inkerin suomalaisia, karjalaisia, 
lättiläisiä, virolaisia, puolalaisia – ja Huotarisen perhe, jonka päämies 
Stefan Huotarinen saattoi ilmoittaa: müö olemme l'üudikuoid ja müö
pagižemme l'üud'ikš. Huomasin tulleeni aivan ihanteellisen 
kielenoppaan luokse. (Virtaranta 1963: 3–4)



Pertti Virtarannan akateemisen uran 
päävaiheet

▪ 1936 Ylioppilas Tyrvään 
yhteiskoulusta

▪ 1943 Fil. kand.

▪ 1946 Fil. tri

▪ 1948–1955 Lundin yliopiston 
suomen kielen lehtori

▪ 1956 Dosentti

▪ 1959–1981 Suomen kielen 
professori, Helsingin yliopisto

▪ 1990 Akateemikko



Kielenopas

• Stefan Huotarinen (1884-1962), Haljärven lyydiläinen

• Lapsia oli kahdeksan, viisi poikaa ja kolme tyttöä. Stefan, joka oli vanhin, 
joutui nuorena töihin. Isoisä ja isoäiti olivat hyviä ihmisiä, auttoivat köyhiä… 
Isovanhemmat olivat vanhauskoisia (staroverad)… Stefanin äiti Oudoi eli 
Jevdokija Vasiljevna oli älykäs nainen, mutta hän sairastili paljon ja kuoli jo 
alla viidenkymmenne, 1919. Isä eli paljon kauemmin, kuoli vasta 1933.

• Stefan Huotarinen on luku- ja kirjoitustaitoinen. Nämä taidot hän oppi jo 
lapsena eräältä Homselän mieheltä, Martin Isakitš Saveljevilta, joka kiersi 
kylissä, mm. juuri Haljärvellä, lasten opettajana. Vuoden hän kävi venäläistä 
koulua, joka oli Mitriaisten talossa. Venäjää muuten osasivat Stefan 
Huotarisen lapsuuden aikana melkein kaikki haljärveläiset, mm. hänen 
vanhempansa.



Pertti Virtarannan opintie

Kun hän sitten suuntasi matkansa Helsingin yliopistoon, hänestä tuntui 
selvältä, että opintojen painopiste olisi suomen kielessä ja 
kirjallisuudessa. Näiden aineiden edustus ei tuonaikaisessa Helsingin 
yliopistossa ollut runsas. Kirjallisuuden puolella oli voimahahmona V. 
Tarkiainen, ja hänen seminaareissaan Pertti Virtaranta istuikin useita 
lukukausia. Suomensukuisten kielten puolelta hän muistelee kiittäen Y. 
H. Toivosen asiallista opetusta ja erityisesti T. E. Uotilan selviä, 
pedagogisestikin onnistuneita tseremissin ja syrjäänin luentoja. 
Varsinaiseksi innoituksen lähteeksi tuli kuitenkin Martti Rapolan 
opetus. - - Paitsi luentojen esikuvallinen selkeys Virtarantaa veti 
puoleensa Rapolan suopea, kannustava suhtautuminen oppilaisiinsa. 
(Itkonen 1978: 6)





Filosofinen Tiedekunta

A. Historiallis-kielitieteellinen Osasto.

Professoreja:



Mitä äännehistorian asemasta kielentutkimuksessa nykyisin 
ajateltaneenkin, se oli silloin vallinneen käsityksen ja on edelleenkin 
henkilökohtaisen vakaumukseni mukaan kielitieteen kannattava runko, 
josta oli noustava yhä useammalle taholle levittäytyvään oksistoon. 
Ilman äännehistoriaa ei etymologiaa, ilman etymologiaa ei 
semantiikkaa, ilman semantiikkaa ei ovea kielen elämän 
kokonaishahmotukseen. (Rapola 1966: 5)



Tapasin entisen oppilaani, silloisen maisterin ja vänrikin Pertti 
Virtarannan oudoissa olosuhteissa Maaselän joukko-osastoissa, joita 
kävin tervehtimässä tammikuussa 1944. Yllätykseni ja iloni oli 
melkoinen, kun Virtaranta kaivoi repustaan nähtäväkseni 
äännehistorian luennoistani 1936-38 tekemänsä muistiinpanot koneella 
puhtaaksi kirjoitettuina. En ollut itse milloinkaan kirjoittanut aihettani 
näin yhtenäiseksi esitykseksi. Keskustelumme päätyi siihen, että sain 
nämä muistiinpanot käyttööni monistamista varten, minkä Helsingin 
yliopisto suorituttikin seuraavana vuonna.  (Rapola 1966: 6)



Pertti Virtarannan tutkimusaiheet

▪ Pertti Virtaranta oli synnynnäinen ihmisten puhuttaja, hyvinkin Lönnrotin ja 
Paulaharjun veroinen kenttäkerääjä. (Leino 2007)

▪ Kenttätutkijaksi ei yleensä synnytä; tarpeellinen taito tällä alalla kertyy 
vähitellen vuosien mittaan, jos on kertyäkseen. (Itkonen 1978: 7)

▪ Tammikuussa 1948 Virtarannat muuttivat Lundiin, ja niin alkoi kahdeksatta 
vuotta kestänyt henkisen rakentumisen kausi, jonka jäljet myöhemminkin 
näkyvät monin tavoin sekä Pertti Virtarannan toiminnassa että koko 
kotoisen fennistiikkamme suuntautumisessa. (Itkonen 1978: 9)

▪ Pertti Virtarannan satoisa Ruotsin-kausi oli perimmiltään valmistautumista 
yhä monipuolisempiin ja kaukokantoisempiin tehtäviin. (Itkonen 1978: 14)



Jälkiarvioita Pertti Virtarannan elämäntyöstä

▪ Jo v. 1945 Pertti ja Helmi Virtaranta olivat astuneet saralle, jota suomen 
murteiden siihenastisista tutkijoista oli harrastanut oikeastaan vain Lauri 
Kettunen: ruvenneet keräämään sananmuotojen, sanojen ja 
lauseenkatkelmien lisäksi yhtenäisiä tekstejä. (Itkonen 1978: 10)

▪ Herättäjän tavoin Pertti Virtaranta muutenkin liikkui tuonaikaisessa
suomen kielen tutkijain piirissä, ja herätyksen hän selvästi sai aikaan. Se 
sana, joka hänellä oli tuotavana, oli yksinkertainen: älkää uskoko, että 
suomen murteet ovat vielä kuolleet, saati hyvässä tallessa arkistojen 
hyllyillä: lähtekää sen sijaan kentälle, ahkeroikaa, aherruksen palkkana ovat 
uudet synteesit. (Itkonen 1978: 16)

▪ Ilman Virtarantaa olisi suomen ja sen lähisukukielten tutkimus monelta 
osalta kyyhötystä riittämättömän aineiston parissa, luultavasti myös 
joukkopakoa aiheisiin, joista pystyy heittämään huulta ja pieksämään tuulta 
ilman vaivalloisesti kerättyjä tietojakin. (Itkonen 1978: 24)



Poimintoja Pertti Virtarannan radio-ohjelmasta 1963

▪ Kun kielentutkija tallentaa kieltä hän koettaa etsiä aiheita, jotka ovat kertojalle 
mieluisia ja seudun perinteelle luonteenomaisia. 

▪ Nykyään yhtenäisiä kielennäytteitä keräävän tutkijan aihepiirit, kiitos näppärän 
nauhurin, ovat aivan rajattomat. Voi tallentaa millaista elävää puhetta tahansa. 
Vapaata jutustelua elämän arjesta ja juhlasta… lisäksi keskustelua.

▪ Mutta nauhurilla on kielentutkijan työssä vain välitystehtävä. Vasta ääninauhojen 
purkaminen paperille antaa sen materiaalin, jonka pohjalta tutkimustyö voi alkaa. 
Tämä nauhojen purkaminen eli litteroiminen on erittäin vaateliasta, työlästä ja 
hidasta puuhaa, paljon hitaampaa kuin sanelun mukaan kirjoittaminen.
(Pertti Virtaranta radio-ohjelmassa 1963; https://www.youtube.com/watch?v=i1VOimgb4KE)



Murretekstejä tallentaessani en ole ennakolta valmistanut kysyttävien 
aiheiden luetteloa. Olen vain tarvittaessa varovasti ohjaillut puheen 
sellaisiin asioihin, jotka ovat olleet Stefan Huotariselle läheisiä ja 
kerrottavaksi mieluisia: omiin elämänvaiheisiin, elämänympäristöön, 
kalastukseen, metsästykseen, maanviljelyyn sekä erilaisiin mytologisiin 
ja uskonnollisiin asioihin. (Virtaranta 1963: 6)



Oppialan ja tutkimussuunnan valinta

▪ Kiinnostus suomen kieleen ja kirjallisuuteen
▪ Uuden opiskelijan kiinnostus alaan aiemman mielikuvan innostamana

▪ Tarjolla oleva opetus
▪ Setäläläinen perintö oli 1930-luvulla edelleen voimissaan
▪ Approbaturiin vaadittiin orientoivaa perehtymistä useaan tieteenalaan: suomen kieli, sen historia ja murteet; 

suomalais-ugrilainen kansatiede, suomalainen kirjallisuus, yleinen kielitiede
▪ Cum laudeen vaadittiin lisäperehtymistä suomen kielen historiaan ja murteisiin sekä sukukieliin, erityisesti 

lähisukukieliin; suomalaisen kirjallisuuden historia, virolaisen kirjallisuuden historia, lisää yleistä kielitiedettä ja 
fonetiikkaa

▪ Laudaturiin lisäopintoja suomen kielen historian ja sukukielten alalla

▪ Esikuva
▪ Rapolan vaikutus murteentutkijana ja kannustavana opettajana
▪ Mikä merkitys oli suomen murteiden keruuhankkeella ja Sanakirjasäätiöllä?

▪ Kokemus
▪ Sota-aikana oleskelu Karjalassa ja sikäläisten kielten havainnoiminen paikan päällä
▪ Halu kohdata kielenpuhujia uudestaan, käsitys kielten kulttuurisesta ympäristöstä





Kulttuurihistorialliset 
haastattelut

▪ Kansalliskirjailijoita, uran alkuvaiheiden 
työtovereita, fennougristeja, muuten 
vain kulttuurihenkilöitä

▪ Väinö Linna, F. E. Sillanpää

▪ Lennart Meri

▪ Valev Uibopuu (1913–1997), (Julius 
Mägiste 1900-1978)

▪ Paul Ariste (1905–1990), Robert 
Austerlitz (1923–1994), A. D. Kylstra
(1920–2009), György Lakó (1908–
1996), Nicholas Poppe (1897–1991), 
Hans Fromm (1919–2008)

▪ Unelma Konkka, Cecylia Lewandowska



▪ Paul Ariste, Tarton yliopiston professori; entisiä kollegoita (Julius Mägiste, 
Per Wieselgren) työskenteli Ruotsissa; 1963-64 opintoretki Viroon; 
sodanjälkeinen Viro, yhteinen kiinnostus itämerensuomalaisten kielten 
tallentamiseen

▪ Robert Austerlitz, Columbian yliopiston professori; itävaltalais-
amerikkalainen tausta, kotoisin Romaniasta; kotona puhuttiin saksaa, 
kotiapulaisilta unkaria, kotiopettajalta ranskaa; suomalainen vaimo

▪ Hans Fromm, Münchenin yliopiston professori, germanistin koulutus, 
asepalvelus 1942, kiinnostus suomen kieltä kohtaan, Lapin sota, lehtorina 
Suomessa

▪ A. D. Kylstra, Groningen yliopiston professori, isä friisi, äiti syntynyt Etelä-
Hollannissa ankaran kalvinistisessa ympäristössä…

▪ Nicholas Poppe, Seattlen (ennen Leningradin) yliopiston professori, 
syntynyt Chefoossa (Yentai), isä saksalainen, isänisä räätäli, isänisänisä 
talonpoika Virossa, isoisän vaimo Maria Tromberg, luultavasti ruotsalainen, 
äiti syntyjään Morawitz Pietarista…



Satunnaisesti valittu sikermä vai jokin yhteinen tekijä?

▪ Pertti Virtarannan oman sukupolven edustajia

▪ Globaali otos, akateemisia tikapuita johdonmukaisesti edenneitä karismaattisia 
tutkijoita

▪ Toisen maailmansodan kokemukset

▪ Biografisen kerronnan kiehtovuus
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13.00
Pertti Virtaranta kieltä kuulemassa, kertomuksia
tallentamassa Riho Grünthal

13.20 Karjalan kieli ja Pertti Virtaranta Vesa Koivisto

13.40
Pertti Virtaranta kenttätutkijana Neuvosto-Karjalassa
vuonna 1968 Elina Niiranen

14.00 Kotuksen Pertti Virtaranta -verkkosivun julkistus Elisa Stenvall

14.10
Multimediaesitys ”Ihmisiä kohtaamassa. Pertti ja Helmi Virtaranta 
tutkimuksen kentillä” Toni Suutari & Kotimaisten kielten keskus

14.30 Kahvitauko

15.00
Aineistot ja kenttä tänään Liisa Raevaara ja Marja-Leena 
Sorjonen

15.20
Kielisiltaa rakentamassa – Pertti Virtaranta ulkomaisten
yliopistojen suomen kielen opintojen edistäjänä Krista Heikkilä

15.40 Esimiehen huoneessa Jaakko Yli-Paavola

16.00 Vapaa sana

16.30 Päätössanat (https://blogs.helsinki.fi/pv-100/)


