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Murre

• ”Yritän keskittyä aina siihen murteeseen, jonka 
alueella kulloinkin olen. – – täytyy kyllä ponnistella, 
että haastatellessa puhuisi juuri asianomaisen kylän 
murretta eikä jotain muuta.” (Kaltio 1/1985 s. 7)





Kauas läksit karjalainen (1986)

• ”Ongo toveštah, što karielazih näh on kniigua [onko totta, että 
karjalaisista on kirja]? – – Muissan, kuin mielet piäššä kiehuttih! Vet
enžimmäzen kerran miun käzissä oli kniiga, kumbazešša nägyvillä
oldih tuttavat uuličat i tuttavat rahvaš, omat kyläläzet rahvaš. 
Šuurella fotolla oli i miun oma uuličča i miun kodi, kumbazešša mie
šynnyin i kažvoin, kumbazešša muissin jogo pordahazen, jogo
kynnykšen, jogo lattienlaudazen. Tämä Pertti da Helmi Virtarannan 
kniiga oli kuin tiešuara [tienhaara]: autto uuven tien löydiä miun
elännäššä. Že on karielan kielen tie, kummast’a myöten mie läksin.” 
(Ljudmila Gromova)





Pertti Virtaranta Aunuksessa 1968



Nauhoitus

• vuoden 1968 Vienan-matkalla Pertti Virtaranta ja Väinö Kaukonen 
nauhoittivat ”toistasataa tuntia, ja niissä oloissa se on kyllä raivokasta 
työtä” (PV, haastattelu)

• ”nauhurit pyörivät kahdessa talossa vielä kellon puolta yötä 
lähestyessä” (Karjalan Heimo 11–12/1972 s. 170)

• ”On tämä [Tolmačču] karjalainen kylä! Karjalaa puhuvat kaikki, nuoret 
ja vanhat, selvät ja humalaiset – kaikki. Kaksi humalaveikkoa juuri 
istuu nurmikolla ikkunani alla pulloineen, ja olisivat kerrassaan 
nauhoitettavia.” (PV, matkakertomus)



Elämäntarinat

• ”Tavallisesti aloitan asianomaisen kertojan elämänkerrasta, asioista, 
joita hän haluaa ulkopuolisille kertoa. Koko ajan minä sitten teen 
hänen kerronnastaan muistiinpanoja, joista sitten nyppäsen
kohokohtia. – – Kun näin sitten olen selvillä haastateltavan elämästä, 
voin asettua niihin tapahtumiin, jotka ovat hänelle paljon merkinneet. 
– – siinä täytyy koettaa elää hyvin eheästi tämän kertojan maailmaa. 
Jos kertoja huomaa, että minä viis veisaan hänen puheistaan, että 
tärkeää on vain se, että hän puhuu, ei tällainen suhde kestä kauan.” 
(Karjalan Heimo 5–6/1988 s. 95)



Sitkeyttä
• 10.6.1966 (matkakertomus) ”Seuraava kelan A-puoli Klaudia Aleksandrovna

Guľašovan hääkertomusta. Mutta kuinkas kävi: seur. päivänä Vuattšilassa otin sen 
päälle Nikolai Mihailovič Sumerkinin puhetta! Käsittämätön erehdys. Kaunis, 
hyvin seikkaperäinen hääkuvaus siis oli nauhassa seuraavaan päivään mutta 
pyyhkiytyi möhläykseni takia.”

• ”Heinäkuussa 1968 kun Väinö Kaukosen kanssa työskentelimme Aunuksessa, olin 
– – kiertänyt koko helteisen päivän Mägriänjoen kumpaakin puolta, haastatellen 
ja valokuvaillenkin, kun sitten illalla klo 19 päädyimme Guljašovan asunnolle. 
Pyysin häntä kertomaan Mägriän vanhat häät uudelleen siitä syystä, että v. 1966 
nauhoittamastani hääkuvauksesta puoli tuntia oli pyyhkiytynyt pois, olin näet 
seuraavana päivänä ottanut erehdyksessä sen päälle uuden haastattelun alkua. 
Klaudia Aleksandrovna kertoi siis häät yksityiskohtaisesti uudelleen – –.” (Kynällä 
kylmällä, kädellä lämpimällä s. 63–64)



Pertti Virtaranta litteroi Tolmačun majatalossa 1977 (Museovirasto)
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