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Akatemikko Pertti Virtannan
šyntymäštä täyttyy 100 vuotta 20. oraškuuta 

Monella karjalaisella Pertti Virtarannan 
nimi tuou monenlaisie muistoja tahi ai-
naški mielikuvan henkilöštä, kumpani 
luati äijän karjalan kielen eteh. Olihan 
Virtaranta monien matkojeh takie tut-
tu vieraš Karjalašša ta Tverissä 1900-lu-
vun jälkipuoliskolla. Olen kuullun, jotta 
šuurta kuušiošaista Karjalan kielen šana-
kirjua kučutah Virtarannan šanakirjakši. 
Hiän oli šen kolmen enšimmäisen ošan, 
A–N-kirjaimien piätoimittaja vuosina 
1955–1983. Moni on tutuštun muihiki 
Virtarannan kirjoih, kumpasie hiän luati 
yheššä Helmi-naiseh kera ihan kuolomah 
šuaten 1997.Juakko Rugojev ta Pertti Virtaranta Kenttärven 

rantakallivolla, 1987. Helmi Virtaranta.

Kiinnoššuš karjalan kieleh

Enšimmäisen kerran Virtaranta tutuštu eläväh karjalan kieleh Šuomen jatkošovan aikana. 
Hiän oli šilloin pitän ajan Seesjärven tienoilla ta piäsi pakauttelomah varšinki Mäntyšelän, 
Puatanen ta Porajärven kylien karjalankielisie eläjie, kumpasie ei oltu keritty evakoija.

Šeuruavan kerran Virtaranta kuunteli karjalan ta lyydin pakasijie Ruočin-vuosinah 1948–
1955. Hiän oli Lundin yliopistošša šuomen kielen lehtorina ta tutuštu pakolaisih, mit oli 
tultu Neuvoštoliitošta. Šilloin hiän pakautteli Haljärven lyydiläistä Stefan Huotarista ta mo-
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nie Vienan Karjalašta tulluita, kumpasih hänet juohatti nuori opaštuja Heikki Kyyrönen. 
Kešäsin hiän kävi keryämäššä kieliainešta 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 kevyällä 1955, 

kun Virtarantua pyritettih uuvveštah käynnissetyn Karjalan kielen šanakirjan toimitukšen 
piätoimittajakši. Šanakirjuahan oli jo 1930-luvulla kirjuttan Eino Leskinen runšahan ai-
nehiston pohjalta; ainehistuo oli kerätty 1800-luvun lopulta alkuan. Šota kuitenki katkasi 
työn, ta Virtaranta alotti šen aivan uušin käsitykšin, hakušanaki vaihtu Šuojärven murtehen 
mukasešta vienalaismurtehien šuuntah. Kun hänet nimitettih Helsinkin yliopiston šuomen 
kielen professoriksi 1959, hiän jatko puolipäiväsenä piätoimittajana.

Tutuštumini Tverin Karjalah

 Pertti Virtaranta ta Ol’ga Mihailovna Pimeno-
va, 1968. Kuva otett u Kot ima isien kiel ien 
kešk ukšen nett išivuilta .  Šanakirjan piätoi-
mittajakši tulleššah Pertti Virtaranta oli kerin-
nyn tutuštuo monih karjalan kielen murtehih, 
ka tverinkarjalan murtehet oltih aivan tunto-
mattomie hänellä. Šentäh hiän kiinnoštu niis-
tä jo enšimmäisinä šanakirjavuosinah. Karjalan 
kielen šanakirjan yksi merkittävimmistä šanaš-
tonkeryäjistä on Juho Kujola, kumpani keräsi 
šanaštuo kotipitäjän Šalmin lisäkši 1910-luvul-
la Novgorodin ta Tverin gubernijoissa. Tämän 
šanomattoman arvokkahan ainehiston Virta-
ranta pelašti Kujolan lakašta. Näin Virtaranta 

Pertti Virtaranta ta Ol’ga Mihailovna 
Pimenova, 1968. Kuva otettu Kotimaisien 

kielien keškukšen nettišivuilta.
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luonnehti löytyö 1977: “No šieltähän še kapšakki löyty. Še oli šuuri kapšakki, täynnä Tverin 
Karjalan materialie. 
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 käsittän enyä, kuin ne olis arvošša piettävä.”
Niinpä molommat Virtarannat lähettih tutkimušmatalla šillosen Kalininin eli Tverin alo-
vehella heti, kun še oli mahollista. Šuomen ta Neuvoštoliiton välini tietehellis-teknillini yh-
teistyöšopimuš oli šolmittu 1955, ta še anto mahollisuon šuorittua kenttätyömatkoja Neu-
voštoliiton karjalaisien luokše. Virtarannat šuoritettih enšimmäini matka 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 Virtarannan ta 
hänen työtavan, lepohetkie ei turhah pietty.
Tietehellis-teknillisen yhteistyöšopimukšen rajoissa Pertti Virtaranta luati yhteheš kahekšan 
nauhotuš- ta kielen keruumatkua karjalaisien luokše kuin yksin, šamoin ni yheššä Helmin 
tahi muijen tutkijien kera. Karjalaisina oppahina hänellä oltih Grigori Makarov, Vladimir 
R’agojev, Aleksandr Barantsev ta Aleksandra Punžina. Matat šuuntauvuttih pohjosešta Vie-
našta aina šuveh Sroičan Kontuh šuaten ta Tverin alovehen lukusih kylih. Ainehistuo kerä-
yty äijälti kuin nauhotettuna, šamoin ni muistihpanoina. Nauhotettu ainehisto on tallešša 
Kotimaisien kielien keškukšešša (Kotus) Helsinkissä ta kopijoja Kielen, kirjallisuon ta isto-
rijan instituutissa Petroskoissa. Matkojen päiväkirjat ollah tallešša Itä-Šuomen yliopistošša 
Joenšuušša.
Pertti Virtaranta pakautteli šatoja karjalaisie, no mainičen täššä vain muutoman: tverinkar-
jalaini Anna Andrejevna Šut’ajeva šekä Iljinien pariskunta Jevdokija ta Ivan eli Dun’a ta 
Van’a on tultu monilla 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 matanjoh-
tajana vuotena 1966, kun joukko šuomen kielen ta kanšanrunouven tutkijie kävi Petroskois-
sa, asientuntijana ušeilla Šuomen televisijon luatimilla dokumenttimatoilla ta turistimatoilla 
šekä ošallistu kongressiloih ta monih muih tilaisukših.
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Šuomen kielen tutkija ta taitaja järještäjä

Karjalan kieli oli vain yksi Pertti Virtarannan tutkimušala. Hiän oli alottan tietehellisen urah 
tutkimalla oman kotišeuvun murrehta, kumpaista šamoin hänen 1946 ilmeštynyt väitöškirja 
käsitteli. Hiän oli kiinnoštun šuomen kielen kaikista murtehista ta kielimuotoloista, hiän 
nauhotti niitä ei vain eri puolella Šuomie vain šamoin ni Skandinavijašša ta Amerikaššaki 
ušeilla matoilla. Šen lisäkši hiän julkasi lukusie kirjoja eri murtehie. Enšimmäini murreh-
näytteitä šisältäjä kirja oli 1947 ilmeštynyt “Vanha kansa muistelee”. 

Pertti Virtaranta oli taitaja järještäjä. Jo vuotena 1959 hiän oli šuanun aikah šen, jotta pe-
ruššettih Šuomen kielen nauhotušarhiiva, kumpaseh kaikki nauhotukšet 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 annetta-

vah šuomen kielen opetukšeh ta eisti uušien opetušyksikköjen peruštamista.

Työtä aina riitti

Mitein še Pertti Virtaranta kykeni täh kaikkeh? Jo nauhotukšie on šatoja tuntija ta kirjoja 
runšahat parikymmentä ta lisäkši lukomattomie artikkelija, bibliografijašša 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 
työtä – Akateemikko Pertti Virtarannan satavuotismuisto” (toim. Marja Torikka ta Jaakko 
Yli-Paavola). Hänen työtahtistah on šanottu, jotta še “oli tašani, no kova”.

Ei šua unohtua Helmi Virtarannan roolie. Hiän oli mukana ušeilla keruumatoilla, autto 
pakautteluissa, oli erinomani ta tunnuššettu valokuvuaja, kirjutti ainehistot kirjutuškone-
hella (tietokonehta ei vielä ollun), oli Karjalan kielen šanakirjan toimittaja ta toimituššihteri 
1955–1982 ta hoiti käytännön aseita šekä nelilapšisen perehen aren ta juhlan.

Minkälaini Pertti Virtaranta oli ihmisenä? Mie muissan hänet asiellisen lempienä ohjuaja-
na šekä opinnoissani, jotta šanakirjan luatimisešša. Hiän ei konšana moittin tahi hermoštun. 
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Šama käsityš on varmašti kaikilla, ta tytärki kertou, jotta tuattoh oli ollun aina rauhallini ta 
auttavaini. Vuosi takaperin Helmi Virtaranta kerto miula, jotta hiän oli nähnyn Pertin šiän-
tynyön vain kerran.

Pertti Virtaranta oli taitaja pakauttelija, hiän šai kielenoppahan luottamah iččeheh ašettu-
malla tämän tašolla, käyttämällä hänen kieltäh ta murrehtah ta arvoštamalla häntä ihmisenä.

Marja Torikka «Oma Mua» № 18(1408)

“Ajatukšeni ollah ikuset…”

“Ajatukšeni ollah ikuset…”, kirjutti Juakko Rugojev ta oli oikiešša. Pruasniekkapäivänä kir-
jailijan omahiset ta lähiset ihmiset muisseltih Rugojevin luomistyötä, elämäntaivalta ta yh-
teiskunnallista toimintua. Ajatukšet, kumpasie eisti Koštamuš-kyläššä šyntynyt Juakko Vasil-
jevič, eletäh vielä tänäpiänäki. Šen lisäkši, hiän ennušti monien arvojen hyväkšymistä. Kuin 
mainičči seminarissa Sirpa Nieminen, vielä ei ollun mimmoistakana “vihreijen liikehtä”, 
kun Juakko jo puolušti oman šeuvun luontuo. Vet juuri Rugojevin välihmänön avulla Koš-
tamukšen malminrikaštamokombinatin rakentamisen aikana oli noššettu pata, mi ei anna 
laškie kombinatin likavesijä Kuittijärven vesistöh. Seminarin kaikki pakinoiččijat šaneltih 
Juakko Rugojevin huomuavaisešta šuhtautumisešta omah muah, kieleh, juuriloih. Esitykšien 
jälkeh omistamuisselmista tuatošta kerto kirjailijan poika Reino Rugojev. Šen lisäkši hänellä 
oli luovutettu kunnivotehtävä – Juakko Rugojevin rintaveššokšen presentatijo. Yheššä lua-
tijan Tuula Karjalaisen kera hyö pal’l’aššettih veššoš. Pronššista luajittu rintaveššoš on sim-
volisešti ašetettu šuuren petäjän runkoh. Kajaanilaini kuvanveštäjä Tuula Karjalaini kerto 
veššokšen luatimisen istorijašta ta kiitti kaikkie, ken autto häntä.

– Tämä rintaveššoš ašetetah KT:n Kanšallisešša kirjaštošša, missä on Juakko Rugojevin 
luomistyön monta lukijua, tutkijua ta ihailijua, šano KT:n kulttuuriministerin šijahini, Juak-
ko Rugojevin punukka Varvara Lebedeva. A sosialikyšymykšie hoitaja Koštamukšen hallin-
non varajohtaja Ol’ga Kerežina lisäsi:

– Koštamukšešša šuunnitellah ašettua kirjailijan kokovartalopačaš. Šen projekti on jo val-
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Kuvanveštäjä Tuula Karjalaini ta toimittaja Reino Rugojev 
pal’l’aššettih juhlaseminarissa Koštamukšešša Juakko Rugojevin 
rintakuva. Veššoš on Juminkeko-šiätijön ta šuomelaisien kult-
tuuripiirien lahja ta kunnivonošoituš kirjailijan elämäntyötä 
kohtah. KUVA: TATJANA IVANITSKAJA

mis ta nyt mietitäh, missä kohašša ois parempi ašettua Rugojevin muistopačaš. Himottais, 
jotta še šeisois Kontokki-järven rannalla, vet šitä paikkua oikein tykkäsi kirjuttaja ta šinne 
voitais keräytyö kirjallisuštapahtumih kaikki halukkahat.

Al’ona Selezn’ova, 64parallel.ru -nettilehti

88



Kirjailijan perinnöllä omissettu

Šulakuušša Karjalan kanšallisešša arhiivašša esitettih Karjalan kanšankirjailijan Juakko Ru-
gojevin perintö -projekti. Arhiivan ruatajat valmissettih tätä portalie tunnetun kirjuttajan 
100-vuotispäiväkši. 

Šähköresurssi šisältäy Karjalan eri arhiivoissa ta musejoissa šäilytettyjä dokumenttija, va-
lokuvie, iänitteitä ta videoita. Ne kerrotah Rugojevista kirjailijašta, valokuvuajašta ta yhteis-
kunnallisešta toimijašta. Projektin pohjana ollah ainutluatuset dokumentit Juakko Rugo-
jevin yksityiskokoelmašta, kumpaset kirjailijan pereh myönti KT:n Kanšallisella arhiivalla 
1990-luvulla.

Arhiivan šuurimmašša yksityiskokoelmašša (yli 1800 šäilytyšyksikkyö) on dokumenttija 
kirjuttajan elämäštä ta luomistyöštä, materialija Karjalan istorijašta ta kulttuurista, mitä ke-
räsi Rugojev valmistuas’s’a omie tevokšie. Yksityiskokoelman dokumenttien oša on šuomen 
kielellä.

– Rugojevin kokoelmašša on dokumenttija karjalaisista runonlaulajista, Karjalan tašaval-

J. Rugojev (oikiella)
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lan enšimmäisen johtajan Edvard Gyllingin perehen jäšenien kirjutettuja kirjasie, Karjalan 
eläjien muisselmie kanšalaista Šuurešta Isänmuallisešta šovašta, kertou projektin konseptijon 
luatija, Kanšallisen arhiivan ruataja Jelena Usačova.

Portalilla esitetty valokuvanäyttely kertou kirjailijan elämäštä šekä antau mahollisuon 
kaččuo muajilmua hänen valokuvakonehen objektiivin läpi. Juakko Rugojevin kuvissa ollah 
šyväimellä kallehet šeuvut, muanmiehet, muuttuja elämä. Projektin presentatijoh tuli tieto-
miehie ta kulttuurialanruatajie, kirjailijan heimolaisie ta muanmiehie, journalistija ta Rugo-
jevin luomistyön ihailijie. Kirjuttajan poika Reino Rugojev kerto omie muisselmie tuatoštah 
ta luovutti arhiivalla lisyä dokumenttija, mit oli šäilytty kirjailijan kešämökillä Kossalmešša.

Filologisien tietojen tohtori Juri D’užev kerto, mitein valmisti kirjua “Juakko Rugojev – 
Karjalan kanšankirjailija”. Kirja pohjautuu kirjuttajan yksityis-kokoelman dokumenttiloih, 
mit šäilytäh Kanšallisešša arhiivašša. 

Rugojev taloh kiukuan viereššä. Koštomukšen Šuojärvi.1988
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Kanšallisen arhiivan šuuren projektin partn’orien luvušša ollah KT:n Kanšallini musejo, Koš-
tamukšen kaupunkin musejo, Koštamukšen Juakko Rugojevilla nimetyn 1. Koulun kirjalli-
suš-kotišeutumusejo, KT:n Kanšallini kirjašto, Venäjän

tietoakatemijan Karjalan tietokeškukšen arhiiva, Reino Rugojev, Ort’t’o Stepanovin šiäti-
jö, Karjalan -tele- ta ratijoyhtivö. Tuttavuštuo partn’orien kokoelmih voit portalin eri šivulla.

Nyt šähköresurssilla on esitetty vain pieni oša dokumenttija Rugojevin toiminnašta ta 
elämäštä. Uušie dokumenttija lisätäh ajan mittah arhiivan portalilla rkna.ru/exhibitions/ ru-
goev/.

Kanšallisen arhiivan ruatajat toivotah, jotta šähköresurssi Karjalan kanšankirjailijan elä-
mäštä ta luomistyöštä tuou hyötyö tutkijilla ta kiinnoštau Juakko Rugojevin luomistyön 
ihailijie.

Maikki Spitsina

Rugojev: http://www.rkna.ru/exhibitions/rugoev/
Virtaranta: https://www.kotus.fi/nyt/teemakoosteet/virtarannat_yksissa_tuumin
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