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naari Aineistojen kentällä ja äänten jäljillä  
juhlisti sata vuotta sitten syntyneen pro-
fessori ja akateemikko Pertti Virtarannan 
uraauurtavaa työtä kielentutkimuksen pa-
rissa.

Seminaari ei koostunut pelkästään 
menneiden aikojen muistelusta. Helsin-
gin yliopiston suomen kielen professori 
Marja-Leena Sorjonen ja Kotuksen tut-
kija Liisa Raevaara kertoivat alustukses-
saan, millainen on aineistojen kenttä tä-
nään. He ovat yhdessä tutkija Hanna Lap- 
palaisen kanssa selvittäneet muun muas-
sa vuorovaikutusta Kelan puhelinpalve- 
lussa.

Äkkiä ajatellen tuntuu, että on edetty jo 
liian kauas Virtarannasta ja karjalan kie-

len tutkimuksesta, mutta pointti onkin 
siinä, että nykytutkijat kulkevat nimen-
omaan Virtarannan viitoittamalla tiellä 
kehittäen menetelmiä ja soveltaen hänen 
luomaansa tutkimustapaa uusiin kohtei-
siin ja uuteen aikaan.

Siinä, missä Virtaranta nauhoitti karjalai-
sia loitsuja ja itkuvirsiä, äänittivät nykytut-
kijat viranomaisten eli asiakasneuvojien ja 
heidän asiakkaidensa keskusteluja, joita 
sitten analysoitiin ja tutkittiin.

– Puhelintallenteiden tutkimisen li-
säksi saimme seurata asiakasneuvojien  
työtä paikan päällä Yhteyskeskuksen toi-
mipisteissä sekä haastatella heitä. Kaikki 
tämä taustatieto oli arvokas apu nauhoi-

tuksia analysoitaessa, tutkijat kertoivat ylei- 
sölle.

Nykytutkijat ovat myös tavallaan eden-
neet hieman lähemmäksi Virtarannan 
maailmaa, sillä tutkittavana ovat nyt myös 
esimerkiksi Itä-Helsingin uudet Suomen 
kielet. Se tarkoittaa maahanmuuttajien 
käyttämien kielten tutkimista. Tutkijat 
etsivät vastausta kysymykseen, mitä kiel-
tä he käyttävät ja kuinka puhuvat omassa 
2010-luvun ympäristössään.

– Yhteiskunta tarvitsee koko ajan kiel-
tä koskevaa tutkimusaineistoa. Monen-
laisten tutkijoiden tuottamaa tietoa tar-
vitaan. Alkaa vihdoin olla välineitä tehdä 

uuuKotimaisia kieliä tutkivan Ko-
tuksen verkkosivuilla avautui 
Virtarannat-sivu 23. toukokuu-
ta kello 13.00. Sivulla esitellään 

Helmi ja Pertti Virtarannan laajaa ja mo-
nipuolista elämäntyötä.

Samaan aikaan täyttyi Helsingin yli-
opiston pieni juhlasali Virtarantojen elä-

män ja uran tuntijoista sekä siitä kiinnos-
tuneesta yleisöstä. 

Joukossa olivat myös Virtarantojen 
tyttäret Kirsti ja Liisa Virtaranta. Semi-

Pertti Virtaranta löysi 
suomen sukukielten aarteen
Kotimaisten kielten keskus avasi yliopistomiehen satavuotisjuhlan kunniaksi 
Virtarannat-sivuston, joka kunnioittaa uraa uurtaneen tutkijapariskunnan muistoa.

Helsingin yliopiston päärakennuksessa 
pienessä juhlasalissa pidetyn Virtaran-
ta-seminaarin kahvitauolla aulan täytti 
vilkas puheensorina. Aineistojen ken-
tällä ja äänten jäljillä -esitelmät toivat 
esiin monia uusiakin näkökulmia.

Pertti Virtaranta
u	Syntyi 20.5.1918 Karkussa,  
kuoli 9.7.1997 Helsingissä.
u	Ylioppilas Tyrvään yhteiskou-
lusta 1936, filosofian kandidaatti 
Helsingin yliopistosta 1943,  
väitteli tohtoriksi 1946.
u	Suomen kielen lehtori Lundin 
yliopistossa Ruotsissa 1948−1955, 
suomen kielen dosentti Helsingin 
yliopistossa 1956−1959, professori 
1959−1981 ja dekaani 1969−1975.
u	Vaimo Helmi Virtaranta  
o.s. Linna, 1919−1999, neljä lasta.
u	Helsingin yliopiston suomen 
kielen professori ja itämerensuo-
malaisen kulttuurin tutkija sekä 
Suomen Akatemian jäsen.
u	Oli vuosina 1968–2005 ilmes-
tyneen kuusiosaisen Karjalan  
kielen sanakirjan ensimmäinen 
päätoimittaja.
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myös soveltavaa tutkimusta, Sorjonen ja 
Raevaara kertoivat.

Seminaaripäivän aikana kuultiin, mi-
ten Pertti Virtarannan uraauurtava työ 
oli oikeastaan mahdollista vasta uuden 
äänitystekniikan myötä. Hän hankki Yh-
dysvalloista itselleen ensimmäisen tekni-
sen äänityslaitteen. Kehitys on sittemmin 
kulkenut fonografien, kelanauhureiden ja 
c-kasettien kautta nykyiseen digitaaliseen 
äänitystekniikkaan.

Ääni voidaan saada talteen pelkkien 
paperimuistiinpanojen sijaan. Youtubes-
ta löytyvällä äänitteellä Pertti Virtaranta 
kertoo itse tutkimusmatkastaan Tverin 
Karjalaan alkukesästä 1963. Hänen ku-
vailee, miten kielentutkijan aihepiirit ovat 
laajentuneet näppärän nauhuritekniikan 
avulla aivan rajattomiksi.

– Voi tallettaa millaista elävää puhetta 
tahansa. Vapaata juttelua elämän arjesta 
ja juhlasta yhtä hyvin kuin jo kovin har-
vinaiseksi käynyttä satua ja runoa, lisäksi 
keskustelua. Puhujaa ei tarvitse vähän väliä 
keskeyttää, kuten sanelun mukaan tekstiä 

kirjoitettaessa. Ja se on tietysti suuri etu, 
hän sanoo.

– Mutta nauhurilla on kielentutkijan 
työssä vain välitystehtävä. Vasta ääninau-
hojen purkaminen paperille antaa sen ma-
teriaalin, jonka pohjalta tutkimustyö voi 
alkaa ja tämä nauhojen purkaminen on 
erittäin vaateliasta, työlästä ja hidasta puu-
haa, paljon hitaampaa kuin sanelun mu-
kaan kirjoittaminen.

Aikalaisten kertoman mukaan Pertti Vir-
taranta oli erittäin ahkera ja työteliäs tut-
kija. Mainitulla äänitteelläkin hän toteaa 
huolensa siitä, jaksavatko kaksi hänen pai-
kallista avustajaansa olla mukana tuossa 
varsin yksitoikkoisessa puuhassa.

Virtaranta uskoi tverinkarjalaisten avus-
tajiensa Petjan ja Nadan nauttivan eniten 
matkoista, joita Tolmaččun postissa si-
jainneelta työhuoneelta tehtiin moottori-
pyörällä paristonauhuri laukussa eri puo-
lille Tverin eli Kalininin alueen karjalais-
kyliä. Niistä hän nautti varmasti itsekin – 
ja useissa kylissä Virtarantaa muistellaan 
yhä suurella lämmöllä. 

Joissakin kodeissa valokuvia Virtaran-

Muistoseminaariin osallistuneet Helmi ja Pertti Virtarannan tyttäret Kirsti (vas.) ja  
Liisa muistavat isänsä rauhallisena ja auttavaisena miehenä.

uuu

Professori Riho Grünthalin mielestä  
Virtaranta oli Lönnrotin ja Paulaharjun 
veroinen kansanperinteen kerääjä.

Jaakko Yli-Paavola kertoi, että Virtaranta 
oli vasenkätinen, mutta kirjoitti joskus  
oikealla tai molemmilla käsillä yhtä aikaa. uuu

Inkeriläissyntyinen Virossa asunut taidemaalari Nikolai Guli (1936–2008) sekä Helmi ja Pertti Virtaranta muotokuvan paljastustilai-
suudessa Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa 23.11.1988. Toukokuun muistoseminaari pidettiin samassa salissa. 

ATTE RUSANEN

noista säilytetään jopa suuressa tšupussa 
eli kodin ikoninurkkauksessa.

Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen 
ja pohjoismaisen osaston professori Riho 
Grünthal antoi juhlaseminaarin alustuk-
sessaan avaimia ymmärrykselle, miten ja 
miksi Pertti Virtarannasta tuli sukukielistä 
kiinnostunut tutkija.

Jo opiskeluaikoina tuli nuoressa Virta-
rannassa ilmi ominaisuuksia, jotka olivat 
omiaan suuntaamaan miestä tutkijanpolul-
le. Vuosina 1936–1938 Virtaranta kuunteli 
professori Martti Rapolan pitämät luennot 
suomen kielen äännehistoriasta tarkalla 
korvalla ja kirjoitti niistä kirjoituskoneella 
monisteet. Tämä sai Rapolan hämmästele-
mään tapahtunutta vielä vuosien perästä.

Varsinainen Virtarannan herääminen 
sukukieliin lienee tapahtunut Lundin ai-
koina Ruotsissa. Maahan oli tullut Virosta 
paljon pakolaisia, joita Virtaranta mielen-
kiinnolla jututti. Grünthalin mukaan Lun-
din kauden kehitys näkyy monin tavoin 
Virtarannan myöhemmässä toiminnassa.

Karjalassa vietetty sota-aika herätti Vir-
tarannan kiinnostuksen muihin suomen-

sukuisiin kieliin. Kohtaaminen lyydiläi-
sen Stefan Huotarisen kanssa oli hänelle 
erityisen mieluisa. Virtaranta muistelee 
75-vuotisjuhlakirjassaaan Kynällä kylmäl-
lä, kädellä lämpimällä (1993), miten Huo-
tarisen perhe matkusti junalla Suomeen 
kesäkuussa vuonna 1944, kun suomalaiset 
sotajoukot alkoivat vetäytyä Itä-Karjalas-
ta. Stefanin sisar Anna Dorofejeva asui 
jo tuolloin Riihimäellä, mutta sinne eivät 
Huotariset asettuneet asumaan.

”Kauaksi aikaa Huotariset eivät kuiten-
kaan uskaltaneet sinne jäädä. Varsinkin 
sen jälkeen, kun enimmät Suomeen siir-
retyt inkeriläiset olivat lähteneet Ruotsiin, 
perhe alkoi tuntea olonsa Suomessa epä-
varmaksi,” Virtaranta kirjoittaa.

Virtaranta vieraili Huotarisen perheessä 
Göteborgin lähellä Mölndalenissa ensim-
mäisen kerran huhtikuussa 1950. Perhe 
asui Lackarebäckin parakkikylässä, minne 
Virtaranta päätyi inkeriläisen tuttavansa 
Viktor Jaarisen opastamana. Vieraat saivat 
kuulla tulleensa lyydiläisten luo.

”Tein aluksi hiukan muistiinpanoja, kir-
joitin taivutusmuotoja ja tavallista sanastoa. 
Sitten ryhdyin äänittämään Mail a Voice 
-merkkisellä sangen vaatimattomalla lait-
teella Stefan Huotarisen vapaata kerrontaa, 
haastattelijana hänen oma poikansa Leo, 
jolta homma sujui mainiosti. Noin neljän 
minuutin kestoisia levyjä täyttyi helposti 
10 kappaletta.”

Virtaranta oli kuullut lyydiä ensimmäi-
sen kerran 6.–7. huhtikuuta 1944 Juus-
tjärven ja Pyhäniemen välillä Keltoselän 
pienessä kylässä 52-vuotiaalta Maria Se-
menovilta, joka oli syntynyt Palolammin 
lyydiläiskylässä. Myös nykypäivän lyydiläi-
set arvostavat Virtarantaa suuresti.

Tohtoriksi hiljattain Helsingissä lyydin 
kielestä väitellyt Miikul Pahomov kertoi 
juhlaseminaarissa, että Pertti-niminen hen-
kilö muistetaan yhä lyydiläisalueilla, vaik-
ka pertti-sana tarkoittaa heille aivan jotain 
muuta kuin miehelle annettua etunimeä.

– Pertti Virtaranta kävi haastattelemassa 
ukkiani ja hän tunsi myös isoäitini. Heidän 
luonaan syntyivät Kuujärven ensimmäiset 
haastattelut. Virtarannalla oli erinomainen 
lyydin kielen murrejako, jossa kielitieteili-
jät ovat pysyneet nykypäivään asti.

– Itse tapasin Virtarannan Karjalan Si-
vistysseurassa vuonna 1989, jolloin hän an-
toi minulle neuvoja, miten pääsisin vaih-
to-opiskelijaksi Suomeen, Pahomov kertoi.

AILA-LIISA LAURILA 
Teksti ja kuvat
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nilla šuomelaisillaki tutuiksi. Itkuviršien 
taitajista pitäy lisäkši mainita Pyhäjärven 
lyydiläini Anna Vasiljevna Česnakova ta 
Puatanešša elänyt Aleksandra Ivanovna 
K’argina.

Pertti Virtaranta šuoritti toki monie 
muitaki matkoja karjalaisien luokše, hiän 
oli matanjohtajana vuotena 1966, kun jouk-
ko šuomen kielen ta kanšanrunouven tutki-
jie kävi Petroskoissa, asientuntijana ušeilla 
Šuomen televisijon luatimilla dokument-
timatoilla ta turistimatoilla šekä ošallistu 
kongressiloih ta monih muih tilaisukših.

Šuomen kielen tutkija ta järještäjä
Karjalan kieli oli vain yksi Pertti Virta-
rannan tutkimušala. Hiän oli alottan tie-
tehellisen urah tutkimalla oman kotišeu-
vun murrehta, kumpaista šamoin hänen 
1946 ilmeštynyt väitöškirja käsitteli. Hiän 
oli kiinnoštun šuomen kielen kaikista mur-
tehista ta kielimuotoloista, hiän nauhotti 
niitä ei vain eri puolella Šuomie vain ša-
moin ni Skandinavijašša ta Amerikaššaki 
ušeilla matoilla. Šen lisäkši hiän julkaisi 
lukusie kirjoja eri murtehie.

Enšimmäini murrehnäytteitä šisältä-
jä kirja oli 1947 ilmeštynyt Vanha kansa 
muistelee. Pertti Virtaranta oli taitaja jär-
ještäjä. Jo vuotena 1959 hiän oli šuanun 
aikah šen, jotta peruššettih Šuomen kielen 
nauhotušarhiiva, kumpaseh kaikki nauho-
tukšet kerättih. 

Nykyjäh täššä arhiivašša, mi šijoutuu 
Kotimaisien keškukšešša Helsinkissä, on 
erikielisie iänittehie n. 24 000 tuntie.

Šuomen kielen ulkomualaisopetukšen 
ta kulttuurinvaihon järještämiseššä Pertti 
Virtarannalla oli keškini ošuš. Hiän kävi 
iče tutuštumašša eri maijen yliopistoissa 
annettavah šuomen kielen opetukšeh ta 
eisti uušien opetušyksikköjen peruštamista.

Työtä aina riitti
Mitein še Pertti Virtaranta kykeni täh kaik-
keh? Jo nauhotukšie on šatoja tuntija ta 
kirjoja runšahat parikymmentä ta lisäkši 
lukomattomie artikkelija, bibliografjašša 
onki läheš 500 nimikehtä. Hiän tovella 
luati aina töitä, aina piti ruatua mitänih 
mielekäštä ta kehittävyä, niin kuin hänen 
tyttäreh kertou tulovan kešäkuun lopušša 
julkaistavašša muistokirjašša Täyttä työ-
tä – Akateemikko Pertti Virtarannan sa-
tavuotismuisto (toim. Marja Torikka ta 
Jaakko Yli-Paavola). Hänen työtahtistah 
on šanottu, jotta še ”oli tašani, no kova”.

Ei šua unohtua Helmi Virtarannan roo-
lie. Hiän oli mukana ušeilla keruumatoil-
la, autto pakautteluissa, oli erinomani ta 
tunnuššettu valokuvuaja, kirjutti ainehistot 

kirjutuškonehella (tietokonehta ei vielä ol-
lun), oli Karjalan kielen šanakirjan toimit-
taja ta toimituššihteri 1955–1982 ta hoiti 
käytännön aseita sekä nelilapšisen pere-
hen aren ta juhlan.

Minkälaini Pertti Virtaranta oli ihmi-
senä? Mie muissan hänet asiellisen lem-
pienä ohjuajana šekä opinnoissani, jotta 
šanakirjan luatimisešša. Hiän ei konšana 
moittin tahi hermoštun. Šama käsityš on 
varmašti kaikilla, ta tytärki kertou, jotta 
tuattoh oli ollun aina rauhallini ta autta-

vaini. Vuosia takaperin Helmi Virtaranta 
kerto miula, jotta hiän oli nähnyn Pertin 
šiäntynyön vain kerran.

Pertti Virtaranta oli taitaja pakauttelija, 
hiän šai kielenoppahan luottamah iččeheh 
ašettumalla tämän tašolla, käyttämällä hä-
nen kieltäh ta murrettah ta arvoštamalla 
häntä ihmisenä.

MARJA TORIKKA

Teksti on julkaistu aiemmin Oma Mua 
-lehden numerossa 18/2018.

Pertti Virtaranta oli rakastettu hahmo Tverin Karjalassa. Alueen kulttuuriautonomian 
johtaja Mihail Orlov (keskellä) oli Virtarannan ystävä ja yhteistyökumppani vuonna 
1990. 

SAMPO-TIETOKANTA

Monella karjalaisella Pertti Virta-
rannan nimi tuou monenlaisie 
muistoja tahi ainaški mieliku-

van henkilöštä, kumpani luati äijän kar-
jalan kielen eteh. Olihan Virtaranta mo-
nien matkojeh takie tuttu vieraš Karjalašša 
ta Tverissä 1900-luvun jälkipuoliskolla.

Puhutah, jotta šuurta kuušiošaista 
Karjalan kielen šanakirjua kučutah Vir-
tarannan šanakirjakši. Hiän oli šen kol-
men enšimmäisen ošan, A–N-kirjaimien 
piätoimittaja vuosina 1955–1983. 

Moni on tutuštun muihiki Virtaran-
nan kirjoih, kumpasie hiän luati yheššä 
Helmi-naiseh kera ihan kuolomah šua-
ten 1997.

Kiinnoššuš karjalan kieleh
Enšimmäisen kerran Virtaranta tutuštu elä-
väh karjalan kieleh Šuomen jatkošovan ai-
kana. Hiän oli šilloin pitän ajan Seesjärven 
tienoilla ta piäsi pakauttelomah varšinki 
Mäntyšelän, Puatanen ta Porajärven kyli-
en karjalankielisie eläjie, kumpasie ei oltu 
keritty evakoija.

Šeuruavan kerran Virtaranta kuunteli 
karjalan ta lyydin pakasijie Ruočin-vuosi-
nah 1948–1955. Hiän oli Lundin yliopis-
tošša šuomen kielen lehtorina ta tutuštu 
pakolaisih, mit oli tultu Neuvoštoliitošta. 
Šilloin hiän pakautteli Haljärven lyydiläistä 
Stefan Huotarista ta monie Vienan Kar-
jalašta tulluita, kumpasih hänet juohatti 
nuori opaštuja Heikki Kyyrönen.

Kešäisin hiän kävi keryämäššä kieliai-
nešta Šuomen karjalankielisiltä, varšinki 
Hietajärven ta Kuivajärven eläjiltä. Näijen 
vuosien ainehistuo on julkaistu erityisešti 
tevokšissa Lyydiläisiä tekstejä I–IV (1963–
1976), Vienan kansa muistelee (1958) ta 
Kultarengas korvaan (1971), ta šanaštuo 
on šamoin Karjalan kielen sanakirjassa.

Virtarantojen pereh – Helmi, Pertti ta 
nellä lašta – muutti jälelläh Šuomeh ke-
vyällä 1955, kun Virtarantua pyritettih 
uuvveštah käynnissetyn Karjalan kielen 
šanakirjan toimitukšen piätoimittajakši. 
Šanakirjuahan oli jo 1930-luvulla kirjut-
tan Eino Leskinen runšahan ainehiston 

pohjalta; ainehistuo oli kerätty 1800-lu-
vun lopulta alkuan.

Šota kuitenki katkasi työn, ta Virtaranta 
alotti šen aivan uušin käsitykšin, hakuša-
naki vaihtu Šuojärven murtehen mukaseš-
ta vienalaismurtehien šuuntah. Kun hänet 
nimitettih Helsinkin yliopiston šuomen 
kielen professoriksi 1959, hiän jatko puo-
lipäiväsenä piätoimittajana.

Tutuštumini Tverin Karjalah
Tverinkarjalan murtehet oltih aivan tunto-
mattomie hänellä. Šentäh hiän kiinnoštu 
niistä jo enšimmäisinä šanakirjavuosinah. 
Karjalan kielen šanakirjan yksi merkittä-
vimmistä šanaštonkeryäjistä on Juho Ku-
jola, kumpani keräsi šanaštuo kotipitäjän 
Šalmin lisäkši 1910-luvulla Novgorodin 
ta Tverin gubernijoissa. Tämän šanomat-
toman arvokkahan ainehiston Virtaranta 
pelašti Kujolan lakašta.

Näin Virtaranta luonnehti löytyö 1977: 
”No šieltähän še kapšakki löyty. Še oli šuuri 
kapšakki, täynnä Tverin Karjalan materia-
lie. Šiinä oli enšinnäki šanalippuja, tuhanšie 
hyvin tihieh kirjutettuja. Mie huomasin 
heti, jotta tämähän on vallan mahotoin 
uarreh. Ukko ei oikein enyä iče niitä niin 
muistankana eikä niitä šillä tavalla käsit-
tän enyä, kuin ne olisi arvošša piettävä.”

Niinpä molommat Virtarannat lähettih 
tutkimušmatalla šillosen Kalininin ili Tve-
rin alovehella heti, kun še oli mahollista. 
Šuomen ta Neuvoštoliiton välini tietehel-
lis-teknillini yhteistyöšopimuš oli šolmit-
tu 1955, ta še anto mahollisuon šuorittua 
kenttätyömatkoja Neuvoštoliiton karja-
laisien luokše.

Virtarannat šuoritettih enšimmäini mat-
ka 1957 ta toini 1958 Tverin alovehella 
šekä Petroskoin ta Aunukšenkaupunkin 
ympäristöh. Toisella matalla oli šamoin 
mukana itkuviršien tutkija Lauri Honko. 
Matkojen šualis ei ollun šuuren šuuri, ka 
merkityš šitäki šuurempi. Kanšanihmiset 
ta kielentutkijat opittih tuntomah Virta-
rannan ta hänen työtavan, lepohetkie ei 
turhah pietty.

Tietehellis-teknillisen yhteistyöšopi-

mukšen rajoissa Pertti Virtaranta lua-
ti yhteheš kahekšan nauhotuš- ta kielen 
keruumatkua karjalaisien luokše kuin yk-
sin, šamoin ni yheššä Helmin tahi muijen 
tutkijien kera. Karjalaisina oppahina hä-
nellä oltih Grigori Makarov, Vladimir 
R’agojev, Aleksandr Barantsev ta Alek-
sandra Punžina.

Matat šuuntauvuttih pohjosešta Vie-
našta aina šuveh Sroičan Kontuh šuaten ta 
Tverin alovehen lukusih kylih. Ainehistuo 
keräyty äijälti kuin nauhotettuna šamoin 
ni muistihpanoina. Nauhotettu ainehisto 
on tallešša Kotimaisien kielien keškukšešša 
(Kotus) Helsinkissä ta kopijoja Kielen, kir-
jallisuon ta istorijan instituutissa Petros-
koissa. Matkojen päiväkirjat ollah tallešša 
Itä-Šuomen yliopistošša Joenšuušša.

Pertti Virtaranta pakautteli šatoja kar-
jalaisie, no mainičen täššä vain muuto-
man: tverinkarjalaini Anna Andrejevna 
Šut’ajeva šekä Iljinien pariskunta Jevdoki-
ja ta Ivan ili Dun’a ta Van’a on tultu mo-

Ei šana šammaloiju
Akatemikko Pertti Virtarannan šyntymäštä täyttyi 100 vuotta 20. oraškuuta.

Pertti Virtarannan elämästä ja urasta  
kertovan kirjan ilmestymistä juhlistetaan 
kahdesti: Vanhan kirjallisuuden päivillä 
Sastamalassa ja Tie Vienaan -symposiu-
missa Kuusamossa.

Täyttä työtä
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Pertti Virtaranta kävi Paatenessa, mistä kuva on muistona Karjalan Sivistysseuran 
Sampo-tietokannassa. Merkintä kuvausvuodesta puuttuu, mutta muista lähteistä  
saadun tiedon mukaan hän vieraili Paatenessa syyskesällä 1972. 

SAMPO-TIETOKANTA


