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Saatteeksi 

Pieni humanistinen tutkimuslaitos Suomen suku toimi vuosina 1930–1976. Laitoksen 

päätehtävänä oli selvittää suomalaisten ja suomen kielen menneisyyttä, ensi työnä oli 

laatia Suomen kielen etymologinen sanakirja. 

 Tämä historiikki kuvaa Suomen suvun vaiheita. Se perustuu pääosin 

julkaisemattomaan aineistoon, Suomen suvun arkistoaineistoon sekä Sanakirjasäätiön 

valtuuskunnan, johtokunnan (vuoteen 1946) ja hallituksen (vuosien 1947–1976) 

papereihin. Viralliset kirjeet on tavallisesti osoitettu opetusministeriölle. Niissä 

esitellään laitoksen erinomaisuutta ja suuria pyrkimyksiä sekä pyydetään rahaa 

toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Jonkin verran lisäaineistoa on löytynyt 

Kansallisarkistosta Suomen suvun perustajan ja ensimmäisen johtajan E. N. Setälän 

asiakirjoista ja hänen saamistaan kirjeistä. Tutkimuskeskuksen arkistossa on 

Sanakirjasäätiön ensimmäisen johtajan Toivo Kaukorannan ja professori Martti Rapolan 

kirjeitä, jotka valottavat Suomen suvun perustamisen taustoja. Suomen kielen 

nauhoitearkistossa on syyskuulta 1983 akateemikko Erkki Itkosen ja professori Aulis J. 

Joen haastattelut (haastattelijana unkarilainen tutkija Adám T. Szabó) sekä helmikuulta 

1992 Itkosen haastattelut (haastattelijana professori Pertti Virtaranta). Mukana on myös 

joitakin aikalaisten muistelmia.  
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 Historiikki painottuu Suomen suvun vaikeisiin synnytysvaiheisiin ja Setälän 

johtajuuskauden aikaisiin alkuvuosiin 1930-luvulle, joka olikin laitoksen värikkäin 

vaihe. Setälä tallensi tarkasti kaikki paperinsa, myös kirjeiden luonnokset ja 

lähettämiensä kirjeiden kopiot. Y. H. Toivosen ja Erkki Itkosen ajoilta henkilökohtaista 

ainesta on vähän. 

 Painetusta kirjallisuudesta on mainittava vuonna 2001 ilmestynyt Vesa Vareksen 

ja Kaisa Häkkisen teos Sanan valta, E. N. Setälän poliittinen, tieteellinen ja 

yhteiskunnallinen toiminta. Siinä kuvataan laitoksen perustajan elämäntyötä. Kirjassa 

tähdennetään, että Setälää kokonaisuutena ei ole vielä tutkittu; hänessä oli miestä 

moneksi. Myös Fred Karlssonin teos Vaarallisilla vesillä vuodelta 2000 on ollut antoisa 

lähdeteos. Tauno Perälä on teoksessaan Turun yliopiston historia 1920–1939 käsitellyt 

myös Suomen sukua. Tunnelmakuvaa ensimmäisestä sijaintipaikasta Setälän maatilalta 

Järvenpään Toimelasta luo Erkki Itkosen lyhyt kirjoitus otsikkona Toimelasta 

Hallituskadulle Sanojen taivalta -kirjassa (1976).  

 Lehtikirjoitukset ovat vuosien kuluessa esitelleet laitoksen työtä suurelle yleisölle. 

Niissä on pyritty antamaan myönteinen kuva, ja ajankuvauksina ne ovat 

mielenkiintoisia. Suurin osa on tallennettu Sanakirjasäätiön leikekokoelmaan, joka on 

nyt Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen hallussa. 

 Tässä kirjassa on mukana pitkähköjäkin suoria lainauksia, koska ne ovat 

kiinnostavia paitsi sisällön myös tyylin kannalta. Ne heijastavat omaa aikaansa. Huomio 

kiintyy siihen, kuinka helppoa asiantuntijoille näyttää olleen kirjoittaminen ja kuinka 

vähän he tarvitsivat monimutkaisia rakenteita ja vierasperäisiä sivistyssanoja vaikeitakin 

asioita selvitellessään. Etenkin Martti Rapolan runollisista teksteistä voi nauttia.  

 Tässä historiikissa on sukukielistä käytetty perinteisiä nimityksiä, samoja kuin 

Suomen kielen etymologisessa sanakirjassa ja Suomen sanojen alkuperä -teoksessa. 

Nykyään sukukielistä usein käytetään niiden omakielisiä nimityksiä: lappi = saame tai 

saamelaiskielet, mordva = ersä ja mokša, tšeremissi = mari, votjakki = udmurtti, syrjääni 

= komi, voguli = mansi, ostjakki = hanti.  
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 Käsikirjoituksen ovat lukeneet Turun yliopiston suomen kielen professori Kaisa 

Häkkinen, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtaja professori Pirkko Nuolijärvi, 

sanakirjaosaston johtaja tohtori Maija Länsimäki ja kielenhuolto-osaston johtaja, 

dosentti Pirjo Hiidenmaa. Heistä jokainen on antanut hyviä ohjeita. 

 Historiikin laatiminen on ollut erittäin mielenkiintoista. Varmaan joku toinen, 

joka ei olisi työskennellyt ensin Suomen suvussa ja Kotimaisten kielten 

tutkimuskeskuksessa 33:a vuotta ja viihtynyt hyvin melkein joka päivä, olisi ollut 

puolueettomampi. Tässä lukijalle avautuu yksi näkökulma Suomen sukuun, mutta se ei 

tietenkään ole ainoa. 

 

 

Helsingissä joulukuussa 2007  

Satu Tanner  
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A. Suomeenkin humanistinen tutkimuslaitos 

1. Suuri unelma  

E. N. Setälän tunnuslause ”Suurissa asioissa riittää, että on yrittänyt” (Vares 2001: 

206) sopii hyvin häneen itseensä kuvattaessa hänen panostaan Suomen kielen 

etymologisen sanakirjan aikaansaamiseksi. Setälä perusti laitoksen, jonka suojissa kirja 

pystyttiin tekemään, hän teki ja teetti pohjatyön, ja laati toimitusohjeet. 

 

Emil Nestor Setälä (1864–1935) oli aikansa tunnetuimpia suomen kielen ja sukukielten 

tutkijoita, yliopiston opettaja ja huomattava poliitikko, vaikuttaja yhteiskunnan kaikilla 

aloilla. Monet vielä 2000-luvulla tekeillä olevat suuret sanakirjat ovat hänen ideoimiaan. 

Tutkimuksessaan Sanan valta Vesa Vares on kuvannut Setälän kielitieteilijöille usein 

vieraaksi jäänyttä puolta rinnastaessaan hänet aikansa vaikuttajana C. G. 

Mannerheimiin. Setälän edustama poliittinen, kuningasmielinen, suunta vanheni 

Suomen itsenäistyessä. Jäätyään eläkkeelle professorin virasta vuonna 1929 Setälä alkoi 

uudelleen keskittyä kielitieteeseen. Hän halusi varmaan hyvityksen sille, että oli nuorena 

1890-luvun alussa hävinnyt entiselle opettajalleen Arvid Genetzille1  hakiessaan kilpaa 

August Ahlqvistilta vapautunutta Helsingin yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden 

professorin virkaa. Genetz sai viran vuonna 1891. Seuraavana vuonna professuuri 

jaettiin. Genetzistä tuli suomalais-ugrilaisen kielitieteen professori, ja Setälä sai tyytyä 

suomen kielen ja kirjallisuuden professuuriin. Hän oli virassa vuodet 1893–1929. 

Viimeisenä vuosikymmenenä hän oli kuitenkin hyvin paljon virkavapaana 

itsenäistyneen Suomen hallinto- ja diplomaattitehtävissä. 

 Vuonna 1831 perustetun Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran intresseihin kuului 

suomen kielen ja kirjallisuuden lisäksi alussa myös suomensukuisten kansojen 

tutkiminen. Myöhemmin fennomaanit halusivat keskittyä vain suomen kielen 

                                                 
1 Arvid Genetz (1848–1915) oli Setälän vanha äidinkielen opettaja Hämeenlinnan lyseossa. Hän 

kannusti lahjakasta oppilastaan, joka myöhemmin pyrki kaikessa olemaan opettajaansa parempi. Genetz 

oli Helsingin yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden professori vuosina 1891–1893 ja suomalais-

ugrilaisen kielentutkimuksen professori vuosina 1893–1901. 
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tutkimiseen. Raja Venäjään haluttiin pitää selvänä. Poliittisista syistä seura piti 

parempana sukukielten ja kansojen tutkimisen jättämistä Pietarin Akatemialle. Se 

pelkäsi, että muussa tapauksessa Pietarin Akatemia sekaantuisi suomen kielen 

tutkimukseen. Lojaliteetin keskeisenä takuumiehenä oli 1880-luvulla Yrjö Koskinen, 

joka ei henkilökohtaisesti tullut toimeen vahvan fennougristin August Ahlqvistin kanssa. 

Professori J. R. Aspelin yritti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlakokouksessa 

vuonna 1881 saada seuraa muodostamaan tiedeakatemian Suomen heimojen tutkimista 

varten. Yrjö Koskinen kuitenkin lopetti keskustelun lyhyeen. Myöskään Suomen 

Tiedeseura ei halunnut tutkia Venäjän suomensukuisia kansoja. Jäljelle jäi  vain oman 

seuran perustaminen. (Sulkunen 2004: 189–192.) Suomalais-Ugrilainen Seura 

perustettiin vuonna 1883 senaattori ja professori Otto Donnerin2 aloitteesta suomalais-

ugrilaisten kansojen tieteellisen tutkimuksen ja tuntemuksen lisäämiseksi. Seuran 

pääaloiksi tulivat kielitiede, kansatiede ja arkeologia. Uusi seura pyrki saamaan 

sukukielistä mahdollisimman kattavat aineistot. Ennen ensimmäistä maailmansotaa sen 

stipendiaatit keräsivät huomattavat aineskokoelmat tutkimusmatkoillaan, jotka usein 

olivat erittäin vaativia ja raskaita. 

 Setälästä tuli vaikutusvaltaisen Suomalais-Ugrilaisen Seuran uusi esimies vuonna 

1909 Otto Donnerin kuoltua. Hän oli huomattava organisaattori, tunsi vaikutuskanavat 

ja halusi tunnustusta myös fennougristina.  

 Suomalais-Ugrilaisen Seuran vuosikokouksessa joulukuun 2. päivänä 1919 Setälä 

esitteli tutkimuskeskushankettaan. Samana vuonna olivat kuolleet seuran kaksi 

suurkerääjää, Heikki Paasonen3 ja K. F. Karjalainen4. He olivat molemmat vaikeissa 

                                                 
2 Otto Donner (1835–1909) oli Helsingin yliopiston sanskritin ja vertailevan kielentutkimuksen 

ylimääräinen professori, Suomalais-Ugrilaisen Seuran perustajia vuonna 1883, samana vuonna sihteeri, 

varaesimies vuonna 1890, esimies vuosina 1893–1909. 

3 Heikki Paasonen (1865–1919) oli Arvid Genetzin jälkeen suomalais-ugrilaisen 

kielentutkimuksen professori. Hän teki tutkimusmatkoja mordvalaisten maille vuosina 1889–1890 sekä 

uudelleen mordvalaisten ja tšeremissien sekä ostjakkien maille vuosina 1898–1902 ja keräsi arvokkaat 

kokoelmat. (Itkonen 1961: 181.) 
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kenttäoloissa uhranneet parhaat vuotensa ja terveytensä, koska kokivat, että työ häviävän 

kielen ja kulttuurin tallentamiseksi on sen arvoista. Setälä painotti, että kumpikin tutkija 

oli jättänyt kallisarvoisen perinnön, arvokkaat ja ainutlaatuiset kokoelmat, joiden 

julkaiseminen oli seuraajille vaikea, kenties ylivoimainen tehtävä (Setälä 1929: 75). 

Esitelmä on painettuna nimellä Keskuslaitos suomalaista ja kansainvälistä 

kulttuuritutkimusta varten. Aihetta on yksityiskohtaisemmin käsitellyt Kaisa Häkkinen 

(2001: 485).  

 Tuolloin ei vielä voitu tietää, kuinka moneksi vuosikymmeneksi Venäjän rajat 

sulkeutuisivat länsimaisilta tutkijoilta. Heikki Paasosen ja K. F. Karjalaisen sekä myös 

Artturi Kanniston sanasto- ja tekstikokoelmat jäivät ainutlaatuisiksi mordvan, ostjakin ja 

vogulin muistomerkeiksi. Seuralla oli jo vuonna 1919 suuri huoli saada suuritöiset 

keräelmät toimitetuiksi. Setälä ehdottikin, että perustettaisiin tutkimuslaitos, jossa 

tutkijat olisivat vapaita opetustyöstä, toisin kuin yliopistossa. Hänestä professorin 

virkavelvollisuudet häiritsivät pahoin tutkimustyötä. Perustettavassa laitoksessa 

tutkittaisiin suomalaista ja kansainvälistä kulttuuria.  

 Setälän uuteen laitokseen suunnittelemiin tutkimusaloihin kuuluisivat suomen 

kieli, uralilainen kielitiede, yleinen kielitiede, suomalainen, virolainen ja yleinen 

kansankirjallisuustutkimus, suomalais-ugrilainen ja yleinen uskontotiede, suomalais-

ugrilainen ja yleinen yhteiskuntatiede. Nämä alat sopivat Setälän mielestä erittäin hyvin 

yhteen. Keskuslaitoksessa tehtäisiin myös suomen kielen normisanakirjoja, huollettaisiin 

virkakieltä ja korjattaisiin tekstejä. Myönnytyksenä taloudellisille tosiasioille oli 

ehdotus, että laitoksen toiminta voitaisiin aloittaa pienemmässä mitassa ja vähitellen 

lisätä tutkimusaloja. (Setälä 1929: 71–83.) 

 Setälä toivoi haaveelleen valtion samoin kuin varakkaiden yksityishenkilöiden 

tukea. Hänen mukaansa valtio oli luvannut Tanskassa tukea Rask-Ørstedin rahastoa, 

joka muistutti hänen suunnittelemaansa tutkimuslaitosta. Myös Norjan suurkäräjät oli 

                                                                                                                                            
4 K. F. Karjalainen (1871–1919) oli suomalais-ugrilaisen kielitieteen dosentti, joka oli 

ostjakkien mailla viidettä vuotta 1898–1902 (Itkonen 1961: 185). Palattuaan matkoiltaan hän ei saanut 

kunnon virkaa. 
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luvannut varoja maassa harjoitettavaa tieteellistä tutkimusta varten. Setälän laitoksen 

suunniteltu työohjelma oli laajempi kuin vuonna 1976 perustetun Kotimaisten kielten 

tutkimuskeskuksen, johon ei kuulu kansanrunoudentutkimusta, kirjallisuudentutkimusta, 

uskontotiedettä eikä yhteiskuntatieteitä.  

 Setälän ajatukset tuntuvat aivan suuruudenhulluilta aikana, jolloin Suomi oli juuri 

itsenäistynyt. Maassa oli poliittisesti epävakaat olot ja paljon uutta järjestettävää. 

Kansallinen innostus ei voinut riittää kaikkiin kilpaileviin hankkeisiin. Samaan aikaan 

suunniteltiin yksityisen suomenkielisen yliopiston perustamista Turkuun ja myös 

Jyväskylään haluttiin yliopistoa. Suomalais-Ugrilaisella Seuralla oli suuret 

aineskokoelmat julkaisematta, Sanakirjaosakeyhtiö (ks. seuraavaa lukua) kituutti varojen 

puutteessa. Uusi Kalevalaseura5  oli jo luopunut suuresta rahankeräyssuunnitelmastaan 

Turun Suomalaisen Yliopiston rahaston hyväksi.  

 Setälän mielestä suomen kielen etymologinen sanakirja olisi erinomaisen tärkeä. 

Sen esitöinä olisi pitänyt tehdä kaikkien suomalais-ugrilaisten kielten sanakirjat ja 

etymologisia tutkimuksia näistä kielistä. Olisi toimitettava karjalan kielen sanakirja sekä  

vepsän, vatjan ja liivin sanakirjat. Suomenlapista ja kuolanlapista6 sekä lapista yleensä 

tarvittiin sanakirjat, samoin mordvasta, tšeremissistä, permiläisistä kielistä, 

obinugrilaisista kielistä ja samojedikielistä. Virolaiset voisivat Setälän mielestä itse 

tehdä viron kielen sanakirjan.7  Unkarin sanakirjasta hän ei puhunut mitään. 

                                                 
5 Kalevalaseura perustettiin Helsingissä vuonna 1919. Sen panivat alkuun taiteilijat Akseli 

Gallén-Kallela ja Alpo Sailo, kansanrunouden tutkija Väinö Salminen, E. N. Setälä ja 

hammaslääketieteen professori Matti Äyräpää. Seuran tarkoituksena oli edistää kansanperinteen 

keräämistä, julkaisemista ja tutkimusta ja etenkin saada rakennetuksi Kalevalatalo kansanrunouden 

aarteiden ja sen taiteellisten esitysten keräämistä varten. Setälä oli tämänkin seuran puheenjohtaja 

vuosina 1919–1935.  

6 Tässä Setälä unohti opettajansa Genetzin sanakirjan (Kuollan lapin murteiden sanakirja ynnä 

kielennäytteitä vuodelta 1888; Genetz 1891), joka Erkki Itkosen mukaan on ollut 1960-luvulle asti  

tärkein lähdeteos venäjänlappalaisten murteiden sanaston tutkimuksessa (Itkonen 1961: 171). Vuonna 

1958 ilmestyi T. I. Itkosen Koltan- ja kuolanlapin sanakirja. 

7 Karjalan kielen sanakirja ilmestyi kuutena osana vuosina 1968–2005, kun taas vepsän, 

tšeremissin ja vogulin sanakirjat ovat vielä kesken. 
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 Myöhemmissä kirjoituksissaan Setälä ilmoitti, että kielten keskeisten sanojen 

etymologista sanakirjaa voitaisiin aloittaa vähäisemminkin alkuvalmisteluin ja täydentää 

sitä mukaa kuin uutta tietoa karttuisi. Hän oli erittäin tietoinen siitä, että aikaa myöten 

etymologinen tieto täydentyy ja muuttuu. 

 Setälä esitteli suurta tutkimuslaitoshankettaan useissa esitelmissä ja kirjoituksissa 

1920-luvulla.8 Muut tutkijat eivät juuri kannattaneet hänen suunnittelemaansa 

tutkimuslaitosta. Äänekkäimmin sitä vastusti Suomalais-Ugrilaisen Seuran sihteeri 

Artturi Kannisto. Hän pelkäsi, ettei Setälälle riittäisi mikään pieni laitos. Myöhemmin 

Kannisto laski Setälän vastustajiin kuuluvan pienestä opettaja- ja tutkijapiiristä kaikki 

muut paitsi Sanakirjasäätiön johtajan Toivo Kaukorannan ja Turussa olevan professori 

Martti Rapolan, joka ei hänen mukaansa tiennyt, mistä oli kyse.  

 Turun yliopiston yhteyteen perustettu Suomen suku oli Setälän haaveen 

vaatimaton toteutus. Suuresta Kalevalatalosta Setälä puhui vielä vuonna 1934. Hänen 

jälkeensä aiheeseen palasi kansatieteen professori Albert Hämäläinen.  

  

2. Suomen kielen etymologisen sanakirjan suunnitelma 

Setälä esitteli laatimansa suomen kielen etymologisen sanakirjan suunnitelman 

Suomalais-Ugrilaisen Seuran vuosikokouksessa joulukuun 2. päivänä 1924 (Setälä 

1929: 133–143). Samana päivänä oli allekirjoitettu Sanakirjasäätiön säädekirja.9 

 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sihteeri maisteri F. W. Rothsten esitti 

marraskuussa 1895, että seurassa ruvettaisiin laatimaan suomalaisia sanakirjoja. Setälä 

valittiin tekemään sanakirjaohjelma. Hän esitteli suunnitelmat seuran kokouksessa 

                                                 
8  Keskuslaitos suomalaista ja kansainvälistä kultuuritutkimuslaitosta varten 2.12.1919 (SUS:n 

vuosikokousesitelmät; Setälä 1929: 71–83), Tieteen pulakausi 2.12.1922 (Setälä 1929: 108–119), 

Suomen kielen etymologinen sanakirja 2.12.1924 (Setälä 1929: 133–142), Mitä suomalainen tiede tällä 

hetkellä eniten kaipaa? (Kalevalaseura 1920), Tieteellisistä tutkimuslaitoksista. Esitelmä, pidetty 

ensimäisen määräaikaisen tutkijainkokouksen avajaisissa 21.p. elok. 1922 (Setälä 1926), Esitelmä 

Budapestissa 1928. 

9 Säädekirja on asiakirja, jolla säätiö perustetaan. 
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helmikuun 18. päivänä 1896. Hankkeet olivat kansankielen sanakirja, vanhemman 

kirjakielen sanakirja ja yleiskielen sanakirja (Setälä 1897: 89–96).10 

 Kansankielen sanakirjan aineistonkeruussa tarkoituksena oli, että opiskelijat 

lomillaan keräisivät kotipaikkakuntiensa murteet muutamana kesänä. Nuori E. A. 

Tunkelo oli keruun järjestäjiä. Työ edistyi kuitenkin hitaasti. Aineiston keräämisen 

jouduttamiseksi perustettiin vuonna 1916 Artturi Kanniston aloitteesta aatteellinen 

Suomen Kielen Sanakirja Oy eli Sanakirjaosakeyhtiö. Sekään ei pystynyt varojen 

puutteessa toimimaan kyllin tehokkaasti. Epävakaat olot söivät sen pääoman. (Ks. 

lähemmin Tuomi 1989: 17–18.)  

 Uusi, vuonna 1924 perustettu Sanakirjasäätiö sai aikaisemmin kansankielestä 

kerätyt 1 100 000 sanalippua. Töitä kuitenkin vielä riitti, ja keruulla oli kiire. Setälä 

tiivisti monien pelon sanoessaan: 

 
Päivä päivältä katoavat sanat, jotka kautta vuosisatojen ja vuosituhansien ovat 
säilyneet ainoastaan muistikuvina siirtyen polvelta polvelle. Kaikki tasoittaa 
uudenaikaisen sivistyksen mukana voittokulkuaan kulkeva suomen yleiskieli, 
suomen valtakieli. (Setälä 1929: 133.)  
 

 Setälä tiesi, ettei koskaan näkisi valmiina murresanakirjaa, joka hänestä kuvasti 

Suomen kansan henkeä. Hän sanoi kadehtivansa niitä, jotka sen näkisivät. 

 Rahan saaminen yhtä aikaa kumpaankin suurhankkeeseen, murresanakirjaan ja 

etymologiseen sanakirjaan, oli vuonna 1924 kuitenkin epävarmaa. Setälän vetoomus 

etymologisen sanakirjan puolesta samana päivänä, kun Sanakirjasäätiö perustettiin, 

tuntuu omituiselta. (Ks. myös Häkkinen 2001: 411–415.) 

 Setälän mielestä oli tärkeää ruveta selittämään siihenastisten etymologisten 

tutkimusten tuloksia nykyajan ihmisille sellaisessa muodossa, että hekin ne ymmärtävät 

eivätkä ainoastaan ammattimiehet (Setälä 1929: 134). Myös uusi etymologinen tutkimus 

oli tarpeen.  

 

                                                 
10 Etymologisesta sanakirjasta Setälä ei sanakirjaohjelmassaan puhunut mitään. Hän säästi sen 

työn itselleen ja oli jo aloittanut aineiston keruun. 
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Sana, joka semmoisena kuin se esiintyy tai on esiintynyt oman kielemme 
murteissa ja joka jo semmoisenaan saattaa meille osoittaa muinaisaikaista elämää, 
saattaa etymologian salaman valaisemana antaa meidän saada aavistuksen 
ikivanhasta, monien vuosituhansien takaisesta muinaisuudesta, kertoa kulttuuri- 
yhteyksistä kansojen kesken, jotka jo kauan sitten, ehkä jo vuosituhansia sitten 
ovat olleet erillään, kansojen kanssa, joilla ei enää vuosisatoihin ja tuhansiin ole 
ollut meidän kansamme kanssa tai sen kansan kanssa, joka on puhunut omaa 
kieltämme edeltävää kieltä, minkäänlaista kulttuurivaihtoa, kansojen kanssa, jotka 
jo vuosituhansia sitten ovat poistuneet elävien joukosta. (Setälä 1929: 135.) 

 

 Setälä esitteli etymologista sanakirjaa tärkeänä tietokirjana jokaiselle, ”joka 

tahtoo päästä käsittämään kieltä, jota hän joka päivä käyttää ajatustensa ilmaisijana, 

sekä kansansa vanhempaa historiaa, mikäli sen muistomerkit ilmenevät kansan 

kielessä”  (Setälä 1929: 135).  

 Tältä osin Setälän toive ei oikein toteutunut. Parhaalla tahdollakaan ei vuosina 

1955–1978 ilmestynyttä Suomen kielen etymologista sanakirjaa (SKES) voi pitää 

kansantajuisena eikä helppolukuisena. Myös vuosina 1992–2000 ilmestynyt Suomen 

sanojen alkuperä -teos (SSA), joka tarkoitettiin helppolukuiseksi jokaiselle suomen 

kielestä kiinnostuneelle, on joskus vaikeaselkoinen, usein siksi, että selitettävät asiat 

ovat monitulkintaisia. Jo lyhenteiden käyttö vaikeuttaa tottumattomien keskittymistä ja 

lukemista. Etymologioiden helpommin ymmärrettävä esittely vaatisi paljon 

yksinkertaistamista ja usein vain yhden vaihtoehdon esittämistä, vaikka toisetkin 

selitykset olisivat todennäköisiä tai ainakin mahdollisia. Tarvittaisiin myös paljon 

enemmän esitystilaa, jolloin sanakirja paisuisi hyvin laajaksi ja monipolviseksi. Siinä on 

tutkimukselle haastetta. 

 Jo Henrik Gabriel Porthan (1739–1804) oli haaveillut etymologisesta sanakirjasta, 

mutta 1700-luvun loppupuolella mitään esitöitä ei vielä ollut tehty. Porthanin mielestä 

sitä varten piti osata venäjää, Venäjällä asuvien suomensukuisia kieliä ja tataarilaisia, 

turkkilaisia, mongolilaisia ym. kieliä. Christfrid Gananderin sanakirjan käsikirjoitukselta 

hän oli odottanut paljon. Siinä olikin sanavertailuja viroon, lappiin, unkariin ja 

indoeurooppalaisiin kieliin, mutta se ei kuitenkaan täyttänyt Porthanin tällaiselle 

teokselle asettamia tieteellisiä vaatimuksia, eikä sitä voinut sellaisenaan julkaista. 
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 Setälän mielestä vuonna 1924 oli sopiva aika yrittää suomen kielen etymologisen 

sanakirjan tekoa. Hän myönsi, ettei riittäviä esitöitä vielä ollut tehty. Hän epäili, ettei 

niitä  olisi kaikkia tehty vielä vuosisataan, kenties ei koskaan. Tärkeä esityö oli juuri 

kansankielen sanakirja ja paikannimistön tutkimus kuten myös vanhemman kirjasuomen 

sanakirja. Etymologisessa sanakirjassahan pitäisi esittää sanojen ensiesiintymät. Myös 

sukukielistä puuttui tarpeellisia sanakirjoja. Setälä kaipasi lisätietoja etenkin 

samojedikielistä. Myös suomen sanaston vanhimmat indoeurooppalaiset 

lainakosketukset olivat tutkimatta. Sen verran oli kuitenkin jo tehty alustavia töitä, että 

etymologisen sanakirjan toimittaminen voitaisiin hänen mielestään aloittaa. 

 Esitelmässään Setälä hahmotteli pitkälle Suomen kielen etymologisen sanakirjan 

toimitusperiaatteita. Suunnitelmasta ei alkuun paljonkaan poikettu. 

 Esitöiden puutteen takia yksi ihminen ei voisi saada sanakirjaa valmiiksi. Siksi 

Setälä ehdottikin, että toiset tutkijat, joilla oli julkaisemattomia sanastomuistiinpanoja 

eri suomalais-ugrilaisista kielistä, antaisivat käytettäväksi kutakin sanaa koskevat tiedot 

muistiinpanoistaan (Setälä 1929: 137). 

 Toinen työn edellytys oli, että sanakirjatöihin saataisiin apulaisia, jotka auttaisivat 

aineiston keruussa. Tyydyttäisiin yleisimpiin sanoihin eikä otettaisi kaikkia murresanoja 

mukaan. Uudemmat sivistyssanat pitäisi ottaa mukaan.11 

  
Sana-artikkelit olisivat kirjoitettavat tietenkin täysin tieteen vaatimuksia 
vastaavasti, mutta samalla mahdollisimman yleistajuisesti, niin että sanakirja voisi 
täyttää opillisen sivistyksen saaneen yleisön tarvetta (Setälä 1929: 137). 

  

                                                 
11 Vierasperäiset sivistyssanat on Suomen kielen etymologisesta sanakirjasta yleensä jätetty pois, 

koska on olemassa tällaisten sanojen alkuperää, merkitystä ja oikeinkirjoitusta sekä ääntämistä 

käsitteleviä hakuteoksia ja koska tällaisten sanojen mukaan ottaminen olisi kovasti paisuttanut kirjaa. 

Setälä suunnitteli myös jonkinlaisia viittauksia etymologiseen kirjallisuuteen. Koska myöhemmin 

ilmestyivät Donnerin ja Erämetsän bibliografiat, pidettiin lähdeviitteiden ottamista Suomen kielen 

etymologiseen sanakirjaan liian raskaana. (SKES 1955 XI.) Ne esitetään vasta Suomen sanojen 

alkuperä -teoksessa. 
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 Sanakirjahanke tulisi kalliiksi. Sen rahoittajiksi sopisivat esimerkiksi valtio, 

Alfred Kordelinin säätiö ja Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahasto.12 

 Ajaessaan unelmaansa 1920-luvulla Setälä ei kertaakaan maininnut, että 

sanskritin ja vertailevan kielitieteen ylimääräinen professori Otto Donner oli vuosina 

1874–1888 julkaissut kolmiosaisen sanakirjan Vergleichendes Wörterbuch der Finnisch-

Ugrischen Sprachen eli Vertaileva Sanakirja Suomalais-Ugrilaisten kielten alalla, jossa 

hän yritti selvittää suomalais-ugrilaisten sanojen historiaa. Vuotta aikaisemmin alkoi 

Unkarissa ilmestyä József Budenzin etymologinen sanakirja Magyar-ugor 

összehasonlító szótar, joka valmistui vuonna 1881. Tämä teos on saanut paremman 

arvion kuin Otto Donnerin teos. Päällekkäistutkimus hieman laimensi Donnerin 

tutkimis- ja julkaisuintoa. Hän sai kolmiosaisen sanakirjansa valmiiksi vuonna 1888. 

 Otto Donnerin muistopuheessa Suomalais-Ugrilaisen Seuran vuosikokouksessa 

joulukuun 2. päivänä 1909 Setälä sanoi: 

 
Tämä Donnerin pääteos suomalais-ugrilaisella alalla asettaa määräkseen niiden 
”alkujuurien” etsimisen, jotka tavataan suomalais-ugrilaisissa kielissä. Donnerilla 
oli tässä työssä käytettävänä eräitä esikuvia indo-eurooppalaisella alalla, m. m. 
[August Friedrich] Pottin etymologiset tutkimukset. Teosta vastaan saatetaan 
tehdä tärkeitä metodisia muistutuksia: ensi sijassa se, että siinä tutkimus asettaa 
esineekseen jokseenkin mielivaltaiset juuret eikä todellisia sanoja. Näihin 
”juuriin” sovellutetaan eräitä mielivaltaisia käsitteitä, ”steigerung” [= vahvennus], 
”erweiterung” [= laajennus], ja merkitykset esiintyvät, kovinkin venyvinä. 
Edelleen ovat lainasanat melkoiseksi osaksi jääneet seulomatta ja alkuperäisistä 
sanoista eroittamatta. Voi sanoa, että Donnerin sanakirjassa esiintyy tavallaan 
jonkinlaista ”natsionalismia” lainasanojen tarkastelussa: aivan selviäkin lainoja 
tekijä mielellään katsoo alkuperäisiksi, puhumattakaan niistä, joiden 
vierasperäisyys oli vaikeammin huomattavissa. Samalla on tietysti kuitenkin 
tunnustettava, että yhdistysten suuressa joukossa tavataan huomiota 
ansaitseviakin, vaikka näiden todellinen mielenkiinto ei mainituista syistä voi 
tulla esiin. (Setälä 1909: 7.) 
 

                                                 
12 Tällä Setälä varmaan tarkoitti Suomalaisen kulttuurin edistämisrahastoa, joka jakoi valtion 

rahoja vaativien ja kansalliskirjallisuuden arvoa lisäävien teosten toimittamiseen, etenkin sellaisten, 

joiden julkaiseminen muuten oli kustannusliikkeille kannattamatonta tai kävi liian kalliiksi. Valtio oli 

perustanut rahaston 1908–1911, ja se oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran hoidossa. 
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 Tämä oli kovaa tekstiä seuran entisen puheenjohtajan muistotilaisuudessa. Jalo 

Kalima13 puolestaan toisti lähes saman 1920-luvulla. Hän kyllä myönsi, että Otto 

Donner teki teostaan varten paljon töitä, ja totesi, että teoksessa oli myös 

paikkansapitävää ja arvokasta ainesta, josta voisi olla tutkimukselle hyötyä. (Kalima 

1927: 499.) 

 Germanisti Emil Öhmann mainitsi Donnerin teoksen yhtenä mahdollisena 

etymologisen sanakirjan lähdeaineksena esitellessään vuonna 1930 Suomen sukua Aitta-

lehden lukijoille (Öhmann 1930: 12).14 

 

3. Etymologicum magnum fenno-ugricum – tekemätön sanakirja 

Setälä esitteli vuonna 1924 samassa kokouksessa, jossa oli esillä suomen kielen 

etymologisen sanakirjan suunnitelma, myös toisen laajan etymologisen sanakirjan. Hän 

kaavaili, että tehtäisiin myös suuri suomalais-ugrilainen etymologinen sanakirja. Se olisi 

ensi sijassa tarkoitettu tieteelliseksi sanakirjaksi, jossa olisi koko suomalais-ugrilainen 

sanavarasto. Tällä hän tarkoitti sellaisia sanoja, jotka esiintyvät useammassa kuin 

yhdessä suomalais-ugrilaisessa kielessä aivan riippumatta siitä, ovatko ne vanhoja 

omaperäisiä vai lainasanoja. Hänestä myös dravidalaiskielet piti ottaa mukaan, milloin 

tieteellinen vertailu olisi mahdollista. (Setälä 1929: 138.) 

 Aineistoa sanakirjaa varten karttuisi samalla, kun uralilaisesta aineistosta 

seulottaisiin suomalaisten sanojen vastineet. Hakusanan kielenä olisi suomi, tai jos 

suomea ei olisi, jokin muu itämerensuomalainen muoto, etusijaisesti viro, koska sillä oli 

kirjakieli; muuten järjestys olisi karjala, vepsä, vatja, liivi. Seuraava mahdollinen 

                                                 
13 Jalo Kalima (1884–1952) oli Kazanin yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten ylimääräinen 

professori vuonna 1917. Hän joutui lähtemään pois vallankumouksen jaloista. Vuodesta 1924 hän oli 

Helsingin yliopiston itämerensuomalaisten kielten dosentti ja vuodesta 1935 Helsingin yliopiston 

slaavilaisen filologian professori. Hän oli tunnettu lainasanojen tutkija. 

14 Donnerin sanakirja on huomioitu SSA:ssa. Tosin Erkki Itkonen totesi joskus, että se aiheutti 

aikanaan etymologeille paljon ylimääräistä työtä. Harrastajat olivat löytäneet sen ja innoissaan kyselivät 

vääristä rinnastuksista. 
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hakusanan kieli olisi unkari; jos sitä ei olisi, niin lappi, ensin ruijanlappi15 tai sitten 

mordva, tšeremissi, syrjääni, voguli, ostjakki. Itse sana-artikkeleissa kielten läheisyys 

ratkaisisi järjestyksen, mutta suomesta aloitettaisiin.16  

 Yleiskatsauksen saamiseksi sanasto varustettaisiin erilaisilla indekseillä. 

Ensimmäiseen ryhmään kuuluisivat vanhat sanat, joita voitaisiin verrata altailaisiin 

kieliin, toiseen indoeurooppalaisiin kieliin verrattavat vanhat sanat, kolmanteen 

uralilaiset vertaukset, neljänteen suomalais-ugrilaiset, viidenteen suomalais-permiläiset, 

kuudenteen suomalais-volgalaiset. Seitsemättä ryhmää Setälä kuvaa:  

 
Erityisen tärkeä olisi myös suomalais-lappalainen osasto. Näiden kielten välillä on 
kovin paljon sitä, mitä merkitään lainasanan nimellä. Kenties tässä tapauksessa 
olisi suomalais-lappalaiseen osastoon syytä ottaa, mahdollisesti eri osastoon myös 
lainasanat, vaikkakin ”lainasanojen” ja ”sukulaissanojen” välille useinkin on 
vaikea selvää ja varmaa rajaa vetää. Tällainen osasto olisi omiaan antamaan 
mielenkiintoisen kuvan suomen ja lapin keskinäisistä suhteista. (Setälä 1929: 
141.)  
 

 Eri kieliryhmien esittelyssä voitaisiin Setälän mielestä käyttää alan asiantuntijoita. 

Heidän toimitettavakseen voitaisiin suorastaan antaa ainesta, kunhan ensin sovittaisiin 

periaatteet. Etenkin ugrilaisten kielten ryhmän, unkarin, ostjakin ja vogulin, selvittely 

vaatisi apua. Myös nuorille apulaistutkijoille riittäisi töitä. Lisäksi olisi mekaanista 

työtä: kopiointia, leikkelyä, liimailua ja järjestämistä. (Setälä 1929: 141.) 

 Setälällä oli kumpaakin sanakirjaa varten aineiston keruu jo aloitettuna. Jos olisi 

sellainen instituutti, josta hän oli puhunut joulukuussa 1919, tässä olisi yksi sille sopiva 

työ. Setälän mielestä olisi mahdollista perustaa pienempi instituutti nimenomaan 

etymologista sanakirjaa ja siihen liittyviä töitä varten. Hän lisäsi, että olemassa olevat 

aineistot pitäisi saada julkiseen kirjastoon tutkijoiden käytettäväksi. (Setälä 1929: 142.) 

 Setälä tiesi hyvin, että etymologinen tutkimus vanhenisi ainesten karttuessa, joten 

se tulisi pitää ajantasaisena. Sanakirjoista pitäisi tehdä uusia painoksia.  

 

                                                 
15 Nykyisin ruijanlapista käytetään nimityksiä pohjoislappi tai pohjoissaame. 

16 Unkarilaiset esittävät ugrilaiset kielet hieman toisessa järjestyksessä: unkari, voguli, ostjakki. 

Suomalaisessa perinteessä ostjakki  sijoitetaan lähemmäs unkaria. 
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Useinkin on tie totuuteen löydettävissä vain erehdysten kautta. Tällainen teos olisi 
joka tapauksessa voimakkaana vipusimena tutkimuksen kohottamiseksi. Ja 
vaikkapa ei ennätettäisi pitemmälle, kuin että kootut yhdistelmät asetettaisiin 
tutkijan käytettäväksi julkiseen paikkaan, niin jo siten hankittaisiin 
tutkimuksellemme arvaamattoman suuriarvoinen apuneuvo. Mutta varmaankin, 
jos niin pitkälle ennätetään, silloin olisi mahdollisuus saada teos myös painetuksi. 
(Setälä 1929: 142.) 
  

 Suomessa ei ole tehty suomalais-ugrilaisten kielten etymologista suursanakirjaa 

Etymologicum magnum fenno-ugricum. Aineistoa sitä varten kuitenkin kartutettiin, 

koska se kertyi poimittaessa aineistosta suomea koskeva osa. Osittain vastaavan Fenno-

Ugric Vocabulary, Etymologicum fenno-ugricum parvum [= pieni] -sanakirjan julkaisi 

vuonna 1955 ruotsalainen fennougristi Björn Collinder. Myös Unkarissa on tehty Karóly 

Rédein johdolla suuri uralilainen etymologinen sanakirja Uralisches etymologisches 

Wörterbuch (= UEW), joka ilmestyi vuosina 1988–1991. 

  

4. E. N. Setälän Budapestin-raportti ulkoministeriölle  

Suomalainen tiedeyhteisö ei ollut varauksetta Setälän hahmotteleman tutkimuslaitoksen 

perustamisen kannalla, vaikka myönsikin sen ensimmäiseksi suunnitellun hankkeen, 

etymologisen sanakirjan, tarpeelliseksi. Setälä ajoi kuitenkin asiaansa sinnikkäästi. 

Oivan kimmokkeen hän sai ollessaan Suomen lähettiläänä Tanskassa ja Unkarissa. 

Entisenä opetusministerinä hän oli lähettilään työssään eniten innostunut maiden 

kulttuurisuhteista ja tieteestä.  

 Setälä raportoi Budapestista ulkoministeriöön joulukuun 28. päivänä 1928 

otsikkona Suomalaisugrilainen instituutti. Unkarin kultusministeri17 kreivi Kuno von 

Klebelsberg18 oli puhunut suomalais-ugrilaisen kulttuurikongressin avajaisissa 

                                                 
17 Kultusministeri on ministeri, jonka hoidettavina ovat kirkolliset ja useimmissa Euroopan 

maissa sen ohessa opetusasiat (Tietosanakirja 5 1913: 2). 

18 Unkarilainen kreivi ja poliitikko Kuno von Klebelsberg (1875–1932) oli 1920-luvulla Unkarin 

hallituksessa sisä- ja opetusministerinä. Hänen päätyönsä oli Unkarin korkeakoulujen ja tieteellisen 

tutkimuksen uudistaminen, ja hänen toimestaan perustettiin Unkariin kolme uutta yliopistoa sekä 

Berliiniin, Wieniin ja Roomaan instituutteja unkarilaisia tiedemiehiä varten. (Uusi tietosanakirja 10 

1962: 873.)  
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suomalais-ugrilaisesta instituutista, jonka Unkarin hallitus olisi valmis perustamaan, 

jos vain Virossa ja Suomessa perustettaisiin vastaavat laitokset. Setälän mielestä von 

Klebelsbergin ajatus oli vielä aivan kypsymätön; se tarkoitti vain sivistyspyrintöjen 

vastavuoroista tunnetuksi tekemistä ilman tarkkaa tutkimusohjelmaa. 

 Yhteinen kansainvälinen tutkimuslaitoshanke unkarilaisten ja virolaisten 

kanssa kiehtoi. Samanlaista suunniteltiin Unkarissa. Toisin kuin unkarilaiset Setälä 

halusi yhteisen instituutin itsenäiseksi, valtion määräämisvallasta riippumattomaksi; 

valtio olisi vain osarahoittaja ilman päätäntävaltaa. Hän luotti yksityisiin avokätisiin 

lahjoittajiin, jotka ymmärtäisivät laitoksessa tehtävän työn kansallisen ja 

kansainvälisen arvon. Unkarilaiset olisivat mukana tukijoukkona. (Vares 2001: 461.) 

  
Meillähän asia on ollut keskustelunalaisena toisessa muodossa: on ollut puhe siitä 
[Setälä itse oli puhunut], että perustettaisiin tutkimuslaitos Suomen kansan 
”juurien” selvittämistä varten, joka päämääränsä ja tehtäviensä laadun puolesta 
tulisi työskentelemään ei ainoastaan kansalliselle, vaan myös kansainvälisellekin 
tieteelle ensiluokkaisen tärkeiden asiain tutkimiseksi, laitos, jonka kansainvälinen 
merkitys johtuisi tehtävien kansainvälisestä tärkeydestä. – – Kun nyt kreivi 
Klebelsberg, joka on voinut saada miljoonia miljoonien perästä käytettäväksi 
unkarilaisia kulttuuri-instituutteja varten, tarttuu asiaan, niin on oletettava, että 
hän voi saada aikaan tarpeelliset rahavarat, ellei jo katsota hänen kerrassaan 
ylirasittaneen maansa kulttuuribudjettia suurenmoisilla laitoksillaan. Ja jos asiasta 
tulee täysi tosi, on syytä koettaa ohjata yritys alusta alkaen oikeille raiteille, jottei 
tästäkin tulisi ohjelman haussa oleva ”coopération intellectuelle” yritys, 
jommoisesta Parisissa tämänniminen yritys näyttää olevan varoittavana 
esimerkkinä. (Setälä 1928 Raportti 9–10.) 

 

 Setälä kertoi puhuneensa laitoshankkeesta unkarilaisten kanssa, ilman että 

Suomen hallitus oli käsitellyt asiaa. Taloudellisesta pohjasta hänellä ei ollut mitään 

tietoa. Unkarilaisille Setälä ehdotti yhteistä laitosta suomalais-ugrilaista ja yleistä 

kulttuurintutkimusta varten. Hanke olisi aika lailla samanlainen kuin se, jota hän vuonna 

1919 esitti Suomalais-Ugrilaisen Seuran vuosikokouksessa ja johon hän oli palannut 

1921 suomalais-ugrilaisessa kulttuurikongressissa ja myöhemmin seuran 

vuosikokouksessa 1924, nyt vain suurempana, suomalais-unkarilais-virolaisena 

kansainvälisenä yhteistyöhankkeena.  
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 Laitoksen ensimmäinen tehtävä olisi laatia etymologiset sanakirjat, ja edelleen 

olisivat tarpeen vanhemman kirjallisuuden ja kansankielen sanakirjat. Unkarilaisten 

tutkittaviksi tulisivat unkari ja obinugrilaiset kielet sekä niiden yhteinen sanasto. 

Suomalaiset tekisivät suomen kielen etymologisen sanakirjan ja lisäksi kokoaisivat 

sanastot muista paitsi ugrilaisista sukukielistä. Aikaisempien tutkijoiden aineistot, 

esimerkiksi M. A. Castrénin samojedilaiset sanastokokoelmat, saatettaisiin julki.19 

Virolaiset keräisivät ja tutkisivat viron kansankielen sanavaroja ja kansanrunoutta.  

 Kussakin laitoksessa olisi muutamia pysyviä henkilöitä: ainakin johtaja ja 

apulaisjohtaja sekä rahoituksen mukaan joitakin työntekijöitä. Tarvittaisiin myös 

aputyövoimaa. Lisäksi otettaisiin opiskelijoita ja vierailijoita. Laitokset vaihtaisivat 

opiskelijoita, jotka näin pääsisivät tutustumaan vieraaseen maahan, kieleen ja 

kulttuuriin. (Setälä 1928 Raportti 10–16.) 

  
Kansainvälisen merkityksen antaisi laitoksille niiden tehtävien laatu. Mutta niiden 
kansainvälisyys olisi edelleen siinä, että laitokset ensinnäkin yhteistoiminnassa 
ollen aina ilmoittaisivat toisilleen, mitä töitä kullakin on tekeillä sekä myös mitä 
tuloksia on saavutettu. (Setälä 1928 Raportti 17.)  
 

 Yhteisten tehtävien kannalta tämä tietenkin olisi järkevää; voimavarat 

pystyttäisiin keskittämään paremmin. 

 Unkarilaiset tutkijat hyväksyivät ohjelman. Setälä neuvotteli etevän unkarilaisen 

etymologin Zoltán Gomboczin kanssa. Professori Gombocz (1877–1935) toimitti 

yhdessä János Melichin (1872–1963) kanssa suurta unkarin etymologista sanakirjaa 

Lexicon critico-etymologicum linguae hungaricae. Magyar etymologiai szotár.20  

                                                 
19 Vuonna 2007 suunnitellaan, että M. A. Castrénin syntymän 200-vuotispäivänä 2013 

julkaistaisiin hänen kootut teoksensa. 

20 Zoltán Gombozs ja János Melich tekivät alun yhdessä. Sanakirja ilmestyi vihkoina a– érdëm 

1914–1930, yksin Melichin toimittamana erdı – geburnus 1934–1944, yhteensä 2 760 kaksipalstaista 

sivua.  Aulis J. Joen mielestä se on etymologisen sanakirjan ideaali, selvä ja havainnollinen (SKNA 

14 372: 2). Toisen maailmansodan jälkeen hanke keskeytyi, eikä sitä ole viety loppuun. Myöhemmin 

Unkarissa tehtiin kokonaan uusi etymologinen sanakirja. 
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 Setälä ja Gombocz olivat kreivi von Klebelsbergin luona neuvottelemassa 

joulukuun 14. päivänä 1928. Selvisi, että silloinen finanssiministeri Wekerle oli 

kitsaampi kuin edeltäjänsä. Unkarilaiset aikoivat perustaa tutkimuslaitoksensa opettajia 

kouluttavan Eötvös-laitoksen yhteyteen. Gombocz voisi työllistää muutamia 

stipendiaatteja. Jokunen paikka jätettäisiin vapaaksi suomalaisia ja virolaisia ja ehkä 

muitakin ulkomaisia stipendiaatteja varten.  

 Unkarissa tutkimuslaitos siis voitiin perustaa. Entä Suomessa? Setälä toivoi 

yksityistä rahaa. Laitoksen ylimpänä hallintoneuvostona voisivat olla tieteellisten 

seurojen ja opetusministeriön edustajat; varsinainen johto olisi keskitetty laitokseen. 

Valtiolta Setälä toivoi apua joihinkin perustamiskustannuksiin ja palkkamenoihin sekä 

ulkomaalaisten ylläpitoon, mutta sillä ei kuitenkaan saisi olla määräämisvaltaa. 

Laitoksen alku voisi Suomessa olla vaatimaton. Setälän mielestä tieteellisiä voimia kyllä 

oli, tarvittiin vain rahaa. 

 

5. Tieteellisen keskuslautakunnan mielipide eli Artturi Kanniston lausunto 

Artturi Kannisto (1874–1943) oli Setälän ikätoveri ja pitkäaikainen ystävä. Hän oli 

Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielitieteen dosentti vuodesta 1920, 

Suomalais-Ugrilaisen Seuran sihteeri 1919–, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 

johtokunnan jäsen 1909–1919, Suomenkielen sanakirja OY:n (Sanakirjasäätiön 

edeltäjän) johtokunnan jäsen ja rahanhankkija 1916–, suomalais-ugrilaisen kielitieteen 

ylimääräinen henkilökohtainen professori 1927–1943, vt. professori 1931–1934, 

tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen vuonna 1928, valtion tieteellisen 

keskuslautakunnan jäsen vuodesta 1929, Suomalais-Ugrilaisen Seuran esimies vuodesta 

1938. 

 Kannisto luennoi Helsingin yliopistossa fonetiikasta, karjalasta, vatjasta, vogulin 

lainasanoista, kansan- ja karhunpeijaisrunoudesta sekä suomalais-ugrilaisten 

muinaisuskosta. (Carpelan & Tudeer 1925: 453–454, Sola & Tudeer 1940: 357–359, 

Itkonen 1961: 185–187, Suutari & Salo 2001: 34.)  
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 Nuoruusvuosinaan 1901–1906 Kannisto teki vogulien (mansien) maille pitkän 

kansa- ja kielitieteellisen tutkimusmatkan ja keräsi kieliaineistoa. Vuosina 1910–1929 

hän joutui opettamaan suomea lakitieteellisessä tiedekunnassa, koska hänelle ei 

järjestynyt virkaa, jossa hän olisi voinut hyödyntää fennougristista tietämystään ja 

keskittyä ainutlaatuisen vogulin aineistonsa muokkaamiseen.21  

 Setälän Budapestin-raportin saatuaan ulkoministeriö piti ehdotusta niin 

merkittävänä, että lähetti suunnitelman opetusministeriöön tammikuun 12. päivänä 1929 

ja kehotti sitä ryhtymään niihin toimiin, joita ehdotus mahdollisesti vaati. 

Opetusministeri Lauri Ingman pyysi tieteelliseltä keskuslautakunnalta mielipidettä 

suunnitelmasta. Vastauksen antoi kielitiedettä edustanut jäsen Artturi Kannisto, ja muut 

jäsenet yhtyivät hänen näkemykseensä. Kannisto tyrmäsi Setälän ehdotuksen. Hän oli 

sitä mieltä, että tutkimuslaitoksesta tulisi aivan liian kallis eikä olisi syytä ryhtyä 

sellaista perustamaan. Hän esitti sen sijaan, että suomalaisten tutkijain keräämät suuret 

sanasto- ym. tieteelliset aineskokoelmat olisi saatava julkaistuiksi. (Kanniston lausunto 

on TSS:n arkistossa.) 

 Kanniston mielestä Setälän laitos edistäisi voimakkaasti suomalais-ugrilaista 

tutkimusta, mutta jo aikaisemmin kerätyn tutkimusaineiston julkaiseminen olisi 

ensiarvoisen tärkeää. Hänestä instituutin perustaminen Suomeen, Viroon ja Unkariin 

ansaitsisi mitä suurinta huomiota. Jos suunnitelma voitaisiin toteuttaa, ”se tulisi olemaan 

erinomaisen voimakas vipusin suomalais-ugrilaisten tutkimusten edustamiseksi” . 

Kanniston näkemyksen mukaan maalla ei kuitenkaan juuri tuolloin olisi sellaiseen varaa. 

Suomessa ei olisi samanlaisia mahdollisuuksia kuin Unkarissa liittää laitos jo olemassa 

olevan ylioppilaskollegiumin yhteyteen. Siellähän voitaisiin käyttää jo olemassa olevia 

luento- ja työtiloja, kirjastoa ja kokoelmia, asuntolaa, jopa osittain opettajavoimiakin, 

mutta Suomessa instituutti pitäisi luoda tyhjästä. 

 Kanniston mielestä Suomesta ei löytyisi yksityisiä varoja. Valtion pitäisi maksaa 

ainakin suurin osa menoista. Hänestä olisi joka tapauksessa varovaisinta otaksua, ettei 

Suomessa suomalais-ugrilaisen instituutin ovia ainakaan pitkiin aikoihin tulla avaamaan. 

                                                 
21 Matti Liimola julkaisi Suomalais-Ugrilaisen Seuran kustantamana Kanniston vogulilaistekstit.  
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 Itse suunnitelmaa Kannisto piti vielä monessa suhteessa epäkypsänä. Hänestä se 

ei ollut tarkoituksenmukainen eikä säästäväinen. Setälä oli jo aikaisemmin ehdottanut 

laitoksen perustamista Helsingin ulkopuolelle.22 Kanniston mielestä juuri Helsinki olisi 

luontevin paikka.  

 Kannisto oli sitä mieltä, että Setälän suunnittelemasta instituutista voitaisiin jättää 

pois fonetiikan laitos, koska yliopistossa jo oli sellainen, yhden professorin ja assistentin 

laitos. Siellä foneettista tutkimusta oli tehty 25 vuotta, myös suomalais-ugrilaisista 

kielistä, samojedilaiskielistä ja altailaisista kielistä. Esimerkiksi kesällä 1928 oli tilattu 

Pietarista kolme kielimestaria, samojedi, jeniseinostjakki ja lamuuttitunguusi, ja vuonna 

1929 oli pariksi kuukaudeksi tulossa Petsamon lappalainen. Työ ei vaatinut työhuoneita, 

vaan se tehtiin osittain laitoksessa, osittain kunkin tutkijan kotona tai kesällä 

kesäasunnolla. Fonetiikan laitos oli myös kouluttanut joka vuosi opiskelijoita 

murteentutkimuksen tekniikassa, jotta he pystyisivät kenttätöihin Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran, Suomalais-Ugrilaisen Seuran ja Paikannimitoimikunnan 

palveluksessa. Tämän työn uusikin laitos saisi Helsingissä ilmaiseksi. 

 Helsingissä oli jo kirjasto, joka riittäisi instituutin tarpeisiin; laitos tarvitsisi vain 

oman käsikirjaston. Asuntola olisi välttämätön vain maaseudulla ja oikeassa 

suurkaupungissa. Helsingissä jokainen voisi järjestää asuntonsa itse. Asuntola tuskin 

olisi viihtyisä, eikä siellä olisi työrauhaa. 

 
Mutta lopulta on suoraan kysyttävä, onko suunnitelluntapainen instituutti meille 
tällä hetkellä lainkaan välttämätön ja tarpeellinen, toisin sanoin, onko suomalais-
ugrilaisen tutkimuksen alalla nykyään sellaisia tehtäviä, jotka menestyäkseen 
vaatisivat instituutin perustamista. (TSS:n arkisto)  
 

 Kansankielen sanakirja edistyi tyydyttävästi, kun se oli saanut eduskunnalta 

riittävät käyttövarat. Myös Nykysuomen sanakirja oli saanut varoja, ”eikä ole mitään 

epäilystä, ettei SKS voi kunniakkaasti saattaa suurta yritystä perille”. Kannisto myönsi, 

ettei näitä töitä Setälän instituutin tehtävissä tosin mainittukaan, mutta ne olivat 

                                                 
22 Kirjeessä Toivo Kaukorannalle Setälä selvitteli taloudellisia syitään, joiden vuoksi hän halusi 

laitoksen maatilalleen Järvenpään Toimelaan. 
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samantapaisia. Vähäpätöisempi tehtävä oli Kanniston mielestä vanhemmman 

kirjallisuuden ainesten poiminta. Sekin työ oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa jo 

alulla ja kaipasi vain lisää varoja. Myös kansanrunouden sanasto ja nimistöjen laadinta 

sekä kansanrunoutemme yhteenkuuluvien säkeiden yhteen asettaminen sopi 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. Töiden keskittäminen instituuttiin ei takaisi työn 

laadun tai vauhdin paranemista. ”Päinvastoin meillä on esimerkkejä siitä, että uusi 

seura tai järjestö sinänsä ei saa mitään uutta virkeyttä tarkoitetulle alalle.”23  

 Setälän laitoksen ensimmäinen tehtävä olisi suomen kielen etymologisen 

sanakirjan laatiminen. Se oli erittäin tärkeä; sitä oli jo kauan odotettu sekä kotona että 

ulkomailla. Tämäkään tehtävä ei vaatisi instituuttia, vaan sanakirja voitaisiin Kanniston 

mielestä toimittaa jossakin jo olemassa olevassa tieteellisessä laitoksessa, kunhan 

saataisiin tarpeelliset rahat ja toimittaja.  

 Laitoksen työohjelmaan olisi kuulunut myös suomalaisten tutkijoiden 

sanakokoelmien julkaisukuntoon saattaminen. Tätä työtä Suomalais-Ugrilainen Seura 

oli tehnyt koko olemassaolonsa ajan, ja paljon oli saatu aikaan. Kanniston mielestä juuri 

Suomalais-Ugrilainen Seura, jonka puheenjohtaja oli Setälä ja sihteeri hän itse, tarvitsisi 

rahaa. Kannisto ei voinut ajatella, että yliopistomiehet siirrettäisiin instituuttiin. 

 
Mutta julkaistu määrä oli kuitenkin vähäinen verrattuna siihen, mitä vielä olisi 
julkaistava. Vuosikymmenien kuluessa kerätty materiaali on patoutunut 
pelottavaksi ruuhkaksi, jonka purkaminen ilman erikoisia kiireellisiä 
toimenpiteitä on aivan mahdoton. – –  Jos tämän ruuhkan purkaminen onnistuu, 
tietää se suomalais-ugrilaiselle tutkimukselle ennenkuulumatonta nousukautta 
tutkijain saadessa käytettäväkseen kerrallaan näin valtavan määrän ensiluokkaista 
materiaalia; jos se ei onnistu, niin se merkitsee tälle samalle kansalliselle 
tieteellemme suorastaan katastrofaalista tappiota. Mitä tämän työn kiireellisyyteen 
tulee, on huomattava, että kyseessä olevan tutkijat ovat jo järjestään siirtymässä 
ikämiesluokkaan, mutta ansiotöiltään he eivät ole voineet kokoelmiensa 
toimittamiseen käyttää juuri muuta kuin rippeitä ajastaan. Kuinka vaikeaksi ja 
myös kalliiksi taas käy tällaisten töiden suorituttaminen kerääjäin itsensä kuoltua, 
siitä on saatu murheellisia kokemuksia, kun on ryhdytty julkaisemaan prof. H. 
Paasosen ja toht. K. F. Karjalaisen orvoksi jääneitä kokoelmia. (TSS:n arkisto.) 

 Vastavuoroisuuteen maiden välillä ei Kanniston mukaan vaadita instituuttia. 

Virossa ja Unkarissa suomalaiselle tarjottu asuntoetu voitaisiin Suomessa korvata 

                                                 
23 Tällä Kannisto tarkoitti Kalevalaseuraa (Kaisa Häkkisen lisäys). 
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sopivalla stipendillä, opastus yliopiston luennoilla sekä harjoituksilla ja asianomaisen 

opettajan antamalla ohjauksella. Samaan tapaan meillä oli aikaisemminkin menetelty. 

 Vaikka Setälän laitos olisi hyvä, se tuskin vastaisi suuria kustannuksia. Kanniston 

mielestä työt voisi suorittaa jo olemassa olevin järjestelyin, kun vain olisi varoja. 

Toisaalta jos suomen kielen etymologisen sanakirjan kaltainen suurtyö saataisiin alulle, 

voitaisiin sen päätoimittajan avuksi ottaa sekä nuorempia tieteilijöitä että myös 

mekaanisen työn tekijöitä. Nuorempia tutkijoita voivat kouluttaa yliopisto ja seurat 

vanhempien tutkijoiden opastuksella. Opintostipendit kyllä olisivat tärkeitä. Kykenevät 

tiedemiehet taas tarvitsisivat tutkijainstipendejä ja virkavapauksia. 

 
Kaikkein kipein tarve tällä hetkellä on meikäläisten tutkijain kokoelmain 
saattaminen julkisuuteen. Nämä tutkijat eivät ole uhranneet nuoruutensa parhaita 
vuosia vaivalloisiin matkoihin nähdäkseen arvokkaiden kokoelmainsa jäävän 
heiltä itseltään julkaisematta senvuoksi, että heidän kannatuksen puutteessa on 
näperreltävä leipätöissä. Ei ole myöskään järkevää taloudenhoitoa, että kannatus 
viipyy, kunnes tutkija on kuollut, ja että sitten vasta toimitutetaan hänen 
kokoelmansa julkisuuteen vieraalla kädellä, myöhästyneinä, huonommin ja 
moninkertaisilla kustannuksilla. (TSS:n arkisto.) 

 

 Lopuksi Kannisto kehotti opetusministeriötä pyytämään Suomalais-Ugrilaiselta 

Seuralta suunnitelmaa siitä, miten tutkimusmatkailijoiden kokoelmien toimitus- ja 

julkaisutyö saataisiin tyydyttävästi ja riittävän nopeasti käyntiin.  

Kollegan lausunto Setälän tutkimuslaitosesityksestä oli siis kielteinen, mutta se 

tuotti huomattavan tuloksen (Häkkinen 2001: 489). Jo tammikuun 18. päivänä 1929 

opetusministeriö lähetti Suomalais-Ugrilaiselle Seuralle kehotuksen kirjoittaa 

yksityiskohtaisen selostuksen siitä, miten seuran julkaisutyö olisi toteutettava, jotta 

saataisiin suomalaisten tutkimusmatkailijoiden aineistot julkaistuksi (TSS:n arkisto). 

Tähän Artturi Kannisto oli jyrkällä paperillaan pyrkinytkin. 

Toivo Kaukoranta24 kirjoitti joulukuun 4. päivänä 1929 Setälälle Kannistosta, että 

tämä pitäisi panna pumpuliin seuran varapuheenjohtajaksi, koska hän ei sopinut 

sihteeriksi. Äimää25 Kaukorannan kävi sääli. (Setälän kirjekokoelma KAY 5278.)  

                                                 
24 Toivo Johannes Kaukoranta (1888–1968) oli Sanakirjasäätiön johtaja 1927–1932. Hän oli 

syntynyt Seinäjoella. Koulupojasta asti hän oli kiinnostunut kirjastoista, historiasta ja raittiusliikkeestä. 
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 Setälä pani kovin pahakseen Kanniston lausunnon ja halusi erota Suomalais-

Ugrilaisen Seuran esimiehen tehtävistä. Sihteeri Kannisto kirjoitti Setälälle marraskuun 

3. päivänä 1929, kun tämä aikoi pyytää eroa esimiehen tehtävistä, johtokunnan 

yksimielisesti pyytävän, ettei hän eroaisi. Kannisto lupasi, että vastaisuudessa ei tulisi 

ristiriitoja Setälän ja hänen välilleen. ”Erimielisyydet koskee ainoastaan kaikkein 

                                                                                                                                            

Ylioppilaaksi hän tuli vuonna 1908 Hämeenlinnan lyseosta, samasta koulusta kuin Setälä aikanaan. 

Ylioppilasaikana Kaukoranta oli organisoimassa Hämäläisen osakunnan kansanrunojen keruuta ja 

Monumenta Tavastica -teoksen julkaisemista; myös sananparsien keruuta hän ehti aloittaa. Opiskelijana 

vuosina 1910–1913 hän sai asunnon Setälän luota ja oli tämän aineistonkeruuassistenttina Setälän 

kirjoittaessa teosta Bibliographisches Verzeichnis der in der Literatur behandelten älteren 

germanischen Bestandteile in den ostseefinnischen Sprachen, joka on Setälän parhaita. 

 Kandidaatiksi Kaukoranta valmistui vuonna 1915. Hän joutui kielitieteen ulkopuolelle mukaan 

jääkäriliikkeeseen, Viron avustamiskomiteaan ja Karjalan ulkomaisen valtuuskunnan sihteeriksi. 

Toiminta oli osittain maanalaista.  

 Sanakirjasäätiö perustettiin vuonna 1924. Maisteri Lauri Hakulinen oli sen väliaikainen 

johtaja, mutta johtokunta, jonka puheenjohtaja oli Setälä, lykkäsi viran vakinaistamista. Yhtäkkiä ja 

yllättäen johtajaksi nimitettiin vuonna 1927 Kaukoranta, jolla ei ollut vuosikymmeneen kielitieteellisiä 

näyttöjä mutta joka oli osoittanut kykynsä organisaattorina. Hän oli edelleen Setälän luotettu apulainen 

ja sihteeri. Hän hoiti Setälän kotimaanasioita tämän ollessa ulkomailla.  

 Kaukoranta tuli johtoon Sanakirjasäätiön ulkopuolelta. Hän ei saanut kaikkien työntekijöiden 

tukea. Etevää tutkijaa Hakulista pidettiin sopivampana. Tämä ei kuitenkaan ollut opettajansa mieleen, 

koska oli arvostellut häntä (ks. Häkkinen 2001: 413). Kaukoranta pani alulle tieteelliset kriteerit 

täyttävän murreaineiston keruun. Hänen ansiostaan alkoi 28.3.1927 ilmestyä Sanastaja, harrastajille 

suunnattu lehti, jonka avulla kyseltiin eri aihealoihin liittyviä sanoja ja niiden murteellisia vastineita; 

vastaukset sai lähettää vapaakirjeenä. Siten saatiin paljon erittäin hyvää sana-aineistoa. 

 Kaukorannan johtajakausi loppui jo vuonna 1932 katastrofimaiseen eroon. Erokirjeensä 

Kaukoranta lähetti suoraan Setälälle ja merkitsi sen yksityiseksi (Setälä KA kansio 63). 

 Myöhemmin Kaukoranta lähetti Sanakirjasäätiöön suuren linnunnimikokoelmansa.  

 Kustaa Vilkuna kirjoitti entisestä esimiehestään ja ystävästään: ”Tiedemies Toivo 

Kaukorannalle muodostuivat Suomen itsenäisyystaistelu ja sen jatkona heimosodat jälkinäytöksineen 

kohtalokkaaksi välivaiheeksi, joka tavallaan katkaisi lupaavan ja lahjakkaan suomen kielen tutkijan 

uran. – – Toivo Kaukoranta oli itsensä suhteen vaatelias suurten aatteiden mies.” (Vilkuna 1968: 75.) 

25 Frans Äimä (1864–1936) oli Helsingin yliopiston fonetiikan ylimääräinen professori ja 

inarinlapin tutkija. Hänen sanastonsa käsitti 10 000 muistiinpanoa. (Itkonen 1961: 187.) 

Sanakirjasäätiön hallituksessa Äimä oli varamiehenä vuosina 1928–1931 ja valtuuskunnan varajäsenenä 

1925–1935. 
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läheisimpiä tarpeita ja sitä, mihin meidän juuri tällä hetkellä, nimenomaan pienet 

aineellisetkin mahdollisuutemme tuntien, on pyrkimyksissämme keskityttävä”  (Setälän 

kirjekokoelma KAY 5271).  

 Setälä sai tilaisuuden vastata Kannistolle seuraavana vuonna näyttävästi 

tieteellisen yleisön edessä.  

  

6. E. N. Setälän vastaus tieteelliselle keskuslautakunnalle eli Artturi Kannistolle  

Setälä sai perustetuksi pienen tutkimuslaitoksensa Suomen suvun keväällä 1930 Turun 

yliopiston yhteyteen. Häntä jäi kuitenkin harmittamaan tieteellisen keskuslautakunnan 

kielteinen lausunto, jonka oli laatinut hänen vanha ystävänsä Artturi Kannisto. 

Suomalais-Ugrilaisen Seuran vuosikokouksessa joulukuun 2. päivänä 1930 Setälä tavan 

mukaan esimiehenä piti vuosikokousesitelmän. Siinä hän selvensi instituuttiajatustaan 

kuulijoille ja vastasi monisanaisesti seuran sihteerille Kannistolle ja tieteelliselle 

keskuslautakunnalle. Esityspaikka oli hyvä: vuosikokouksissa oli paljon kuulijoita. 

Tavallisesti vuosikokousesitelmät painetaan, mutta tämä jäi käsikirjoitukseksi ja on 

Kansallisarkistossa Setälän kokoelmassa (Setälä KA 63). Tässä esitelmässä kuvastuu 

Setälän katkeruus siitä, että keskuslautakunta ei ollut puoltanut hänen ideaansa. 

 Fred Karlssonin mukaan esitelmää ei painettu, koska se oli julkisuudessa esitettyä 

polemiikkia julkaisematonta kirjallista lausuntoa vastaan. Muun muassa Yrjö 

Wichmann, J. J. Mikkola26 ja monet muut pitivät esitelmän pitämistä sopimattomana. 

(Karlsson 2000: 217.) 

 Esitelmänsä alussa Setälä palasi Budapestin-raporttiinsa ja sen kotimaassa 

saamaan nuivaan kohteluun. Hän viittasi myös vuosikokousesitelmäänsä vuodelta 1919 

Keskuslaitos suomalaista ja kansainvälistä kulttuuritutkimusta varten. Hän myös kiitti 

valtiota, joka oli huomattavasti kasvattanut seuran valtionavustuksia. Nyt oli mahdollista 

                                                 
26 Jooseppi Julius Mikkola (1866–1946) oli Helsingin yliopiston slavistiikan professori. Hänellä 

oli erinomainen germaanisten ja balttilaisten kielten taito, ja hän oli etevä lainasanojen tutkija. Mikkola 

oli Setälän hyvä ystävä. (Kalima 1946: 270–272.) 
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tutkia myös samojedia, joka suomalais-ugrilaisten kielten kannalta oli tärkein lähde, ja 

altailaisia kieliä. Näin valmistettiin tietä altailaisen kysymyksen ratkaisulle.27 

 Setälä mainitsi, että K. F. Karjalaisen ostjakin aines oli monien uutterien vuosien 

jälkeen sanakirjana saatu painatuskuntoon.28  Samaten G. J. Ramstedtin mongolin 

sanakirja oli painettavana. Yrjö Wichmann29 ja Artturi Kannisto valmistelivat 

parhaillaan kallisarvoisia kokoelmiaan, ja heidän työnsä hedelmät pääsisivät piankin 

tutkijain käytettäviksi.30  

 Lisätyn valtionavustuksen ansiosta oli mahdollista nopeuttaa myös suomen 

kansankielen sanakirjan aineiston keräystyötä. Samalla kerättäisiin enemmän 

kansanelämän muistoja. Vielä ei tietenkään osattu sanoa, koska tämä suunnaton 

keruutyö olisi niin valmis, että voitaisiin ruveta toimittamaan kansankielen sanakirjaa.  

 Setälän mukaan myös ulkosuomalaisten kieltä olisi tallennettava: Vermlannin 

suomalaismurteiden tallentamisella olisi kiire. Samoin Pohjois-Ruotsin ja Ruijan 

suomalaismurteita pitäisi tutkia kuten myös Viron Inkerin suomea. Viro oli ainoa 

paikka, missä voitiin päästä käsiksi Inkerin suomalaismurteisiin ja vatjaan, koska 

Neuvostoliiton vastainen raja oli suljettu. 

                                                 
27 Niihin aikoihin pohdittiin kysymystä uralilais-altailaisesta alkukodista. Mahdollisena pidettiin 

myös uralilais-altailais-indoeurooppalaista alkukotia. 

28 Toimitustyön oli tehnyt Y. H. Toivonen, rahoittajana oli Alfred Kordelinin säätiö. Sanakirja 

ilmestyi vasta vuonna 1948 Suomalais-Ugrilaisen Seuran Lexica-sanakirjasarjassa. Karjalaisen 

tekstikokoelmat on julkaistu myöhemmin. 

29 Yrjö Wichmann (1868–1932) oli Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielitieteen 

henkilökohtainen ylimääräinen professori vuosina 1909–1920 ja Heikki Paasosen jälkeen varsinainen 

professori vuosina 1920–1932. Hän kävi tutkimusmatkoilla aineistoja keräämässä tšeremissien, 

votjakkien ja syrjäänien luona sekä Unkarissa. Useista muista Suomalais-Ugrilaisen Seuran 

suurkerääjistä poiketen hän ehti itse julkaista suuren osan aineistoistaan. (Suutari & Salo 2001: 82.) 

30 Yrjö Wichmannin syrjäänin sanakirja ilmestyi T. E. Uotilan toimittamana vuonna 1942 ja 

votjakin sanakirja Mikko Korhosen toimittamana vuonna 1987. Nämä valmistuivat Suomalais-

Ugrilaisen Seuran stipenditöinä. Heikki Paasosen mordvan sanakirjaa toimitti Kaino Heikkilä, ja 

loppuun sen sai Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa vuonna 1998 Martti Kahla. Kanniston vogulin 

aineistoa Matti Liimolan jälkeen toimittaa Vuokko Eiras Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 

sanakirjaosastossa. Nämä olivat vuonna 1930 Suomalais-Ugrilaisen Seuran suuria sanakirjatöitä. 
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 Setälän esitelmää vuonna 1919 oli provosoinut Heikki Paasosen ja K. F. 

Karjalaisen ennenaikainen kuolema kesken työkiireiden. Setälän mielestä yhteiskunnan 

olisi pidettävä huolta siitä, että tutkijoilla oli mahdollisuus itse saada kokoelmansa 

valmiiksi, ilman että he olivat pakotetut ansiotyöhön ja yliopistolliseen opetustyöhön. 

Juuri siksi tarvittaisiin tutkimuslaitos, jonka jäsenet olisivat vapaat tutkimaan. Vapaan 

tutkijan asemaa Setälä painotti tässäkin tilaisuudessa. 

 Setälä oli esittänyt selontekonsa neuvoteltuaan unkarilaisten kanssa, jotka olivat 

tehneet aloitteen. Unkarin opetusministeri Kuno von Klebelsberg oli Budapestissa 

kertonut aikovansa tehdä aloitteen suomalais-ugrilaisen instituutin perustamiseksi. 

Tärkeitä olisivat kulttuurinvaihto ja kansainvälisyys sekä tutkijainvaihto. Kreivi oli 

pyytänyt Setälää valmistelemaan asiaa. Yhteisessä laitoksessa tutkittaisiin ensi sijassa 

omien kansojemme kulttuurin syntyä ja siten valaistaisiin inhimillisen kulttuurin alkuja 

ylimalkaankin.  

 Setälä luetteli taas tavattoman laajat tutkimusalat. Niinpä kielentutkimuksessa 

olisi päämääränä oman kansan kielen sukulaisuussuhteiden tutkiminen loppuun asti. 

Olisi tutkittava suhteet lähimpiin sukukieliin, muihin suomalais-ugrilaisiin kieliin, 

samojedikieliin, suomalais-ugrilais-samojedilaisten eli uralilaisten kielten suhteet 

naapurikielikuntiin indoeurooppalaisiin ja altailaisiin kieliin, vieläpä dravidalaiskieliin. 

Tutkimustulos sukulaisuudesta voisi tietenkin olla joko positiivinen tai negatiivinen. 

Eikä tutkittaisi ainoastaan vanhoja sukulaissuhteita vaan myös unkarilais-osseettilaisten, 

unkarilais-turkkilaisten, unkarilais-uuslatinalaisten, suomalais-ugrilais-

indoeurooppalaisten, suomalais-ugrilais-arjalaisten, suomalais-balttilaisten, suomalais-

germaanisten ja suomalais-slaavilaisten  kielten kosketuksia.  

 Setälän tutkimussuunnitelmaan sisältyi lisäksi yleistä kielitiedettä, fonetiikkaa, 

kansanrunoutta, uskontotiedettä ja yhteiskuntatieteitä. Rajauksena Setälä esitti vain, että 

esineellinen kulttuuri ja arkeologia sopivat hänestä paremmin Kansallismuseon 

tutkimusalaan.  

 Työ voitaisiin aloittaa vaatimattomasti. Olisi tärkeää aloittaa aineiston keruulla; 

sitä ei ollut mahdollista toteuttaa yksityisin voimin. Näin myös voitaisiin keskittää 
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tutkijain voimavarat ja välttää päällekkäistä työtä. Jokaisen ei tarvitsisi tehdä samaa 

uudelleen. 

 Suomalaisen instituutin ensimmäisenä työnä olisi suomen kielen etymologinen 

sanakirja. Sitä varten olisi poimittava vanhemman kirjasuomen sanavarat, 

kansanrunoista pitäisi koota sanasto ja nimistö. Kansanrunojen säkeet pitäisi saada 

yhteen.31 Suomalaisten tutkijain sana-aineskokoelmat olisi toimitettava.32  

 Laitoksella pitäisi olla työhuoneita, oma fonetiikan laitos, tiloja, joissa voisi ottaa 

vastaan kielimestareita ja runonlaulajia. Kirjasto olisi ehdoton edellytys. Mahdollisesti 

laitoksella olisi asuntoja työntekijöille.  

 Eri maiden laitokset ilmoittaisivat toisilleen tutkimusaiheensa ja ottaisivat 

vastavuoroisesti vieraita, jotka tekisivät laitoksen johtajalta saamiaan tehtäviä ja 

puhuisivat omaa kieltään laitoksen henkilökunnan kanssa. Se olisi hyvää 

kieliharjoittelua työntekijöille. Laitoksilla olisi yhteinen komitea, joka kokoontuisi asian 

vaatiessa vuoroin kussakin maassa. 

 Unkarilaiset hyväksyivät tämän ohjelman. Laitos toteutettaisiin Budapestissa 

pienessä mitassa Eötvös-laitoksen yhteydessä. Koska Setälällä ei ollut Suomesta saatuja 

valtuuksia asian esittämiselle, hän lähetti suunnitelmasta tiedonannon 

ulkoasianministeriöön. Ministeriö oli pitänyt paperia hyvänä ja lähettänyt sen 

opetusministeriöön, josta se edelleen toimitettiin arvioitavaksi tieteen keskuskomiteaan, 

elimelle, jonka Setälä itse oli opetusministeriaikanaan perustanut tieteen tukemiseksi 

eikä polkemiseksi.  

 Komitea antoi esityksen ammattijäsenelleen,33 joka tyrmäsi ajatuksen: Suomi ei 

tällaista laitosta hänen mielestään tarvinnut. Alussa hän myönsi, että jos ajatus joskus 

voitaisiin toteuttaa, se olisi erinomainen vipusin suomalais-ugrilaisten tutkimusten 

edistämiseksi. Ensimmäinen kielteinen seikka oli, että laitos haluttiin pääkaupungin 

                                                 
31 Näin tehtiin jo Suomen suvussa. 

32 Tämä taas oli Suomalais-Ugrilaisen Seuran tehtävä. 

33 Ammattijäsen oli Artturi Kannisto. Esitelmänsä konseptissa Setälä ei kertaakaan mainitse 

Kannistoa nimeltä, mutta koko kuulijakunta tiesi, ketä hän tarkoitti. 
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ulkopuolelle. Hänen mielestään kustannuksia säästyisi, jos laitos olisi Helsingissä, jossa 

jo oli yliopiston fonetiikan laitos. Myös kirjasto oli jo Helsingissä, tarvittaisiin vain 

käsikirjasto. Tähän Setälä vastasi, että olihan eduskunnallakin oli oma kirjastonsa, 

vaikka se oli aivan lähellä yliopiston kirjastoa.34 Vaatisivatko muka suomalais-ugrilaiset 

tehtävät oman laitoksen? Eräät ehdotetut työt olivat jo käynnissä muualla. Esimerkiksi 

murresanakirja, joka oli saanut valtionapua, edistyi täysin tyydyttävästi. Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura tekisi varmasti Nykysuomen sanakirjan valmiiksi. Näitä hankkeita 

Setälä ei ohjelmassaan tosin ollut esittänytkään uuteen laitokseen otettaviksi. Vanhan 

kirjasuomen aineksen kerääminen oli taas arvostelijan mielestä vähemmän tärkeää. 

Sekin työ oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa hyvässä alussa. Myös 

kansanrunouden sanaston keruu voitaisiin hyvin uskoa samalle seuralle, joka oli jo 

aloittanut nämäkin työt.  

 Kanniston mukaan opettajavoimiakin olisi vaikea saada joka paikkaan. Mikään ei 

hänestä takaisi, että uudessa laitoksessa työt edistyisivät nopeammin ja paremmin. 

 Ensimmäisenä mainitusta työstä, etymologisesta sanakirjasta, Kannisto oli 

maininnut: 

 
Tämä tehtävä on todella luettava meikäläisen tutkimuksen kaikkein tärkeimpiin, 
ja sen suorittamista on suomalaiselta tieteeltä jo kauan sekä kotona että 
ulkomailla toivottu. Mutta tämänkään ehdottomaksi edellytykseksi ei voida 
instituuttia katsoa, vaan se voidaan yhtä hyvin toimituttaa jonkun jo 
olemassaolevan tieteellisen laitoksen kautta kunhan vain saadaan tarpeelliset 
varat tarkoitukseen sekä toimittajat. (Setälä KA 63.) 

  

 Setälän mielestä hänet oli kuulematta tuomittu. Laitoksen paikka ei ollut pääasia. 

Usein tutkimuslaitokset kuitenkin olivat etäämmällä keskustasta. Kirjastosta voitaisiin 

luopua vain, jos instituutti perustettaisiin kirjastorakennuksen välittömään yhteyteen, 

kuten Lundissa Ruotsin Akatemian sanakirjalaitos Ordbok över svenska språket utgiven 

av Svenska Akademien (SAOB 1898–). Säästöjä ei kuitenkaan tulisi, koska kumpikin 

                                                 
34 Rinnastus eduskunnan kirjastoon tuntuu omituiselta, jos ei muista, että Setälä oli pitkään ollut 

eduskunnan ja sitä ennen senaatin jäsen. Eduskunta toimi vielä vuonna 1930 vanhassa Heimolan talossa 

yliopiston kirjaston vieressä. Muutto uuteen taloon Arkadianmäelle oli kuitenkin jo edessä.  
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tarvitsisi oman käsikirjaston. Kyllä hiukan kauemmaksikin voitaisiin saada kirjoja 

lainaksi yliopiston kirjastosta. 

 Fonetiikan laitoksen osalta Setälä vastasi, että kyllä luonnontieteellisetkin 

laitokset saivat laboratorionsa. Fonetiikan laitokselle oli tallennettu viron, suomen ja 

liivin kielten käyriä sekä myös etäisempien sukukielten näytteitä. Niiden tutkimiseen ei 

nyt kuitenkaan ollut voimavaroja. Kysymys, mistä tekemättömät työt löytyisivät 

kummallekin laitokselle, lienee pilan päiten tehty. Kyllä molemmille töitä löytyisi 

vuosisadoiksi, elleivät suomalais-ugrilaiset kansat sitä ennen kuolisi sukupuuttoon. Sitä 

paitsi yliopiston fonetiikan laitos ensi sijassa opetti. Tutkimuslaitokseen perustettava 

fonetiikan laitos oli esitetty tulevaisuuden hankkeena, ei heti toteutettavana.  

 Arvostelijan päähuomautukset olivat Setälälle hieman hämärät. Hänen mielestään 

tieteelliset seurat eivät pystyneet tekemään kaikkia niille nyt suunniteltuja töitä. 

Esimerkiksi Suomen Kansan Vanhat Runot -teos valmistui vain siltä osin, kuin siihen oli 

voitu kiinnittää pysyvää työvoimaa. Nykysuomen sanakirjalle oli hankittava oma 

huoneisto, käsikirjasto ja omat toimittajat. Ainoa erehdys oli, ettei toimittajia ollut 

kiinnitetty pysyvästi, joten uusi laitos oli menettämäisillään johtajansa.35  Kansankielen 

sanakirja oli saatu vauhtiin, koska Sanakirjasäätiö oli instituutinomainen. Setälän 

mielestä oli käsittämätöntä, kuinka vanhan kirjasuomen sanakirja saataisiin tehdyksi, 

ellei sille hankittaisi toimittajaa ja avustajia. Ainakaan työn siihenastinen edistyminen ei 

antanut aihetta optimismiin. Arvostelija piti vanhan kirjasuomen sanakirjatyötä ilmeisen 

vähäpätöisenä, vaikka se oli tärkeä juuri etymologiselle sanakirjalle, jonka arvostelija 

myönsi tärkeäksi, puhumattakaan sen muusta historiallisesta merkityksestä. Ja miten 

muuten saataisiin aikaan Suomen Kansan Vanhojen Runojen hakemistot?36  

 Setälä oli utelias näkemään, mikä olisi ollut se olemassa oleva laitos, joka olisi 

alkanut tehdä etymologista sanakirjaa, vaikka olisi saanut tarpeelliset varat ja 

                                                 
35 Johtajana oli Martti Airila. 

36 Nyt 70 vuotta myöhemmin Suomen Kansan Vanhat Runot -teos on tallennettu sähköisesen 

muotoon Virossa.  
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toimittajan, joita arvostelija edellytti. Setälän mukaan ”tämä muistuttaa lausetta, kun 

tämän ja toisen saan, niin kolme vain viidestä puuttuu”.  

 Arvostelijan mielestä olisi perustettava niin monia laitoksia kuin suinkin, sillä 

juuri keskittäminen olisi pahasta, se ”ei antaisi mitään takeita työn laadun tai vauhdin 

paranemiseksi”. Setälä ei tiennyt arvostelijan huonoja kokemuksia, koska juuri 

laitoksilla oli jotain saatu aikaan. Keskittäminen olisi etu kulujen säästämisen kannalta. 

Töiden hajottaminen veisi varoja ja energiaa. Samoin yhteinen kirjasto olisi etu. Vielä 

suurempi etu työn yhtenäisyyden kannalta olisi, että tutkijat olisivat läheisessä 

kosketuksessa toistiinsa. Setälän suunnitelma oli tulevaisuuden suunnitelma. 

Nykyhetkeä varten oli perustettavan laitoksen ohjelmaksi otettu yksi ainoa keskeinen 

asia, ”mutta samalla oli esitetty se ajatus, että jos mahdollista olisi, tulevaisuudessa 

olisi keskitettävä koko se työ joka tähtää yhteen päämäärään, yhteen yhtenäiseen 

laitokseen, jonka jokainen osa toimisi yhteistoiminnassa toisten osien kanssa ja jonka 

jokainen työntekijä olisi mahdollisuutta myöten kiinnitetty yksinomaan tieteelliseen tai 

tutkimusta edistävään työhön.” (Setälä KA 63.) 

 Arvostelija edellytti, että yliopistomiehet käyttävät loma-aikojaan ja vapaa-

aikansa rippeitä tutkimukseen sekä pystyvät tutkimaan virka-aikanaan ja joskus 

virkavapaalla, mihin Suomalais-Ugrilaisen Seuran tutkimussuunnitelmat perustuivat. 

Setälän mielestä tämä on tutkijalle liian raskasta. Jos esimerkiksi vogulin kielen 

ansiokas tutkija Kannisto olisi voinut keskittyä tutkimukseen heti pitkältä ja raskaalta 

matkalta palattuaan [vuonna 1906] eikä hänen olisi tarvinnut tyrkyttää lainopin 

ylioppilaille suomen kielen alkeita, olisivat varmaan hänen vogulin sanakirjansa ja 

suuret folkloristiset kokoelmansa jo aikoja sitten tulleet julkisuuteen ja kansainvälisen 

tieteen iloksi ja kunniaksi. 

 Keskeneräisiä olivat myös edesmenneiden tutkijoiden Heikki Paasosen ja K. F. 

Karjalaisen aineistot. Leipätyön ohella he eivät olleet aikanaan pystyneet täysin 

keskittymään aineistojensa julkaisemiseen.37  Samaten suomalaiselle tieteelle olisi ollut 

                                                 
37 Tutkimusmatkojen suuret rasitukset ja sairaudet olivat usein väsyttäneet keräilijät uuvuksiin. 

He eivät pystyneet enää keskittymään aineistoihinsa. Ystävänsä Kai Donnerin samojedilaiskokoelmista 
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etu ja kunnia, jos G. J. Ramstedt,38 jonka työala syleili koko maailmaa, olisi voitu 

kiinnittää tutkimustyöhön. Toivo Lehtisalolle olisi pitänyt hankkia siedettävät olot, jotta 

hän olisi voinut jatkaa tutkimustöitään. 

 Setälä myönsi, että tietenkään kaikkia hankkeita ei tarvitsisi sitoa instituuttiin. 

Norjan esimerkki osoitti, että työtä voitiin tehdä erilläänkin. Ihanteellista kuitenkin olisi 

työskennellä samassa laitoksessa senkin takia, että aineistoja voitaisiin käyttää jo ennen 

niiden julkaisemista. Hänestä oli tärkeää ennen kaikkea se, että eri alojen tutkijat 

voisivat  vaihtaa ajatuksia, hän uskoi, että he voisivat saada enemmän aikaan yhdessä 

kuin erikseen, jos keskinäinen apu säilyisi. 

 Lopuksi Setälä vielä korosti, että toimittaisiin vain mahdollisuuksien mukaan. 

Alussa ei olisi tarpeen saada kaikkea. Ohjelma olisi suppeampi tai laajempi varojen 

mukaan. Ensimmäinen tehtävä Suomessa olisi etymologisen sanakirjan aikaansaaminen. 

 Kanniston vastustavasta lausunnosta huolimatta instituutin avulla Suomalais-

Ugrilaiselle Seuralle kuitenkin oli saatu suuremmat apurahat, joiden turvin useammat 

tutkijat saattoivat käyttää enemmän aikaa kokoelmiensa toimittamiseen ja 

julkaisemiseen. Juuri tähän Kannisto oli pyrkinyt. Eikä lausunto ollut estänyt Setälän 

Suomen sukua, uutta tutkimuslaitosta, syntymästä, tosin pienimuotoisena. Suomen 

suvun ohjelma tähtäsi kauas ja laajalle, mutta ensin keskityttäisiin etymologisen 

sanakirjan tekoon. Setälän mielestä oli toivoa, että artikkelien kirjoittaminen voitaisiin 

aloittaa vuonna 1932. Hän halusi uudelle laitokselle kaikkien suomalais-ugrilaisten 

tutkijain myötä- ja yhteisvaikutusta työn suorittamista varten.  

 Lopuksi Setälä vielä korosti työn keskittämistä, mikä oli hänen 

instituuttiajatuksensa syvin sisältö. Hän luotti siihen, että ”yhteishenki näissä asioissa on 

yhdistävä henget keskenään nyt kiisteleväiset”.  

                                                                                                                                            

ja keskeneräisistä töistä Setälä ei tässä yhteydessä puhu mitään. Aulis J. Joen kertoman mukaan 

Donnerilla olisi ollut taloudelliset edellytykset tieteelliseen julkaisemistyöhön, mutta päivänpolitiikka, 

jääkäriliike ja itsenäisyysliike hajottivat liikaa Siperian-matkoilla väsynyttä miestä. 

38 G. J. Ramstedt (1973–1950), joka vuosina 1919–1929 oli Suomen asianhoitajana Tokiossa, oli 

Helsingin yliopiston ylimääräinen altaistiikan professori 1917–1941. Hän ja Toivo Lehtisalo (1887–

1962), Helsingin yliopiston samojedin kielten dosentti, saivat itse toimitettua sanakirjansa. 
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 Varmaan pelättiin, että valtiovalta käyttäisi hyväkseen tiedeyhteisön 

erimielisyyksiä ja vähentäisi määrärahoja, jos erimielisyydet tulisivat julki. Näin ei 

kuitenkaan käynyt. 

 

7. Martti Rapola Uudessa Aurassa maaliskuun 3. päivänä 1929 

Turun yliopiston suomen ja sukukielten professori Martti Rapola,39 Setälän 

lempioppilas, esitti maaliskuun 3. päivänä 1929 turkulaisessa Uudessa Aurassa pitkän 

puolustuspuheen Setälän instituutin puolesta otsikkona Suomalais-ugrilainen 

tutkimuslaitos saatava perustetuksi. Artikkelin paatoksen ymmärtää, kun muistaa, mitä 

aikoja elettiin. Suomi oli ollut itsenäinen vasta kymmenen vuotta, ja kansallista 

itsetuntoa piti tukea. Pitkässä artikkelissaan Rapola otti kantaa tieteellisen 

keskuslautakunnan lausuntoon. Hän piti miltei pahaenteisenä sitä, miten itsenäisen 

Suomen valtiovalta kohteli tutkimuslaitossuunnitelmaa vedoten vain rahaan. Jollei edes 

valtion tieteellisellä asiantuntijalautakunnalla ollut muuta sanottavaa hallitukselle, kuin 

että maan ei tarvitsisi täyttää kulttuurivelvollisuuksiaan, niin toiveet paremmasta olisivat 

pienet, kirjoitti Rapola. 

 Vaikka Rapola ei tiennytkään, kuinka suuren laitoksen perustamisesta 

lautakunnalta oli kysytty, hän halusi tietää, oliko lautakunta yksimielinen ja oliko 

esimerkiksi suomalais-ugrilaisen kielitieteen edustaja yhtynyt siihen40 ja oliko 

lautakunta ollut ehdoton. Hän olisi odottanut, että asiasta olisi julkisuudessa edes 

mainittu. Oliko tieteellinen keskuslautakunta korostanut tutkimuslaitoksen ainutlaatuista 

merkitystä kansalliselle sivistyselämällemme ja suositellut laitoksen perustamista edes 

supistettuna, mikä Rapolan mielestä olisi täysin mahdollista? Olihan asia kansallisesti 

                                                 
39 Martti Rapola (1891–1972) oli Turun yliopiston suomen kielen ja sukukielten professori 

Heikki Ojansuun jälkeen vuosina 1924–1930 ja Helsingin yliopiston suomen kielen professori Setälän 

jälkeen vuosina 1930–1957. Hän oli Setälän kouluaikaisen asuintoverin ja ystävän Frans Rapolan poika 

(Häkkinen 2001: 131). 

40 Kyllähän Rapola kirjoittajan tiesi, koska osasi lähettää artikkelinsa Kannistolle. 
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tärkeä. Ainakin suomalais-ugrilaisen kielitieteen tutkijain tai ystävien olisi pitänyt 

puuttua asiaan.41  

 
 Muistettakoon, että suomalais-ugrilaisen tieteen arvo kansallemme johtuu siitä 
merkityksestä, mikä omalla historialla on jokaiselle omaa itsenäistä asemaa 
ylläpitämään pyrkivälle kansalle aina ollut. Historiasta kansakunta oppii 
tuntemaan itsensä, omat mahdollisuutensa ja rajoituksensa, historiasta se oppii 
lukemaan kehityksensä suunnan ja perimmäisen tarkoituksen. Historia on 
kansakunnan tuomari, se on sen toivo ja usko. Emme voi hevin kuvitella kansaa, 
jolle merkitsisi jotakin kansakuntana olo ja itsenäisyys, kansallinen hyvinvointi ja 
sivistys ja joka silti olisi välinpitämätön menneitä sukupolviaan kohtaan hamaan 
aikojen alkuhämärään asti. Kansakunta, joka hylkäisi historiansa, ottaisi 
uhmataksensa sitä lupausta, joka on kirjoitettu laintaulun neljänteen käskyyn: 
ettäs menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. 

Jokaisen suomalaisen, joka antaa arvoa kansan historialle kansaa 
koossapitävien tunteiden ja sen kehitystä ohjaavien aatteiden alkulähteenä, on 
syytä  muistaa, että ilman suomalais-ugrilaisten kielten keskinäisen sukulaisuuden 
keksimistä ja tästä aiheituneita johtopäätöksiä ei meillä olisi m i t ä ä n  
luotettavia keinoja muodostaa itsellemme käsitystä kansamme vaiheista ennen 
sitä aikaa, josta kirjoitetut historialliset lähteet kertovat. On muistettava, etteivät 
muinaistieteelliset esineet anna minkäänlaista varmuutta siitä, mille 
kansallisuudelle ne kerran ovat kuuluneet. Ilman kielitieteen apua saisimme 
tyytyä siihen, että kansamme historia alkaisi vasta siitä, jolloin vieraat kansat 
alkavat sankaritekojensa luetteloon merkitä Suomeen tehtyjä sota- ja 
valloitusretkiä. Me saisimme alistua siihen, että Tacituksen kuvaus ”fenneistä”, 
joille on ominaista raakuus ja köyhyys, edelleenkin sovellutettaisiin 
sananmukaisesti Kristuksen syntymän aikuisiin esi-isiimme ja myöhempi 
kehityksemme luettaisiin yksinomaan sivistyneempien naapureittemme ansioksi. 
Kielitieteen antama kuva on kuitenkin aivan toinen ja kaikilta olennaisilta 
piirteiltään ehdottomasti luotettava. 
 Suomalais-ugrilaisen kieli- ja kansatieteen työ kansallisen esihistoriamme 
selvittämiseksi on ollut mahdollinen niiden paljon taitoa, varoja ja aikaa sekä 
sitkeyttä kysyvien tutkimusretkien perustuksella, joita etenkin suomalaiset tutkijat 
Castrénista alkaen ovat tehneet kaukana asuvien heimokansojen luokse keräten 
runsaan näiden kansojen kieltä, elinkeinoja, tapoja ja uskomuksia valaisevan 
aineiston. Muistakaamme Castrénin, Ahlqvistin ja Genetzin lisäksi erityisesti liian 
varhain manalle mennyttä K. F. Karjalaista, joka viipyi viidettä vuotta ostjakkien 
parissa, Artturi Kannistoa, joka on uhrannut lähes kuusi parasta vuottaan vogulien 
keskuudessa, edelleen syrjäänin ja votjakin kielten tutkijoita [Torsten G.] 
Aminoffia ja Yrjö Wichmannia, tscheremissin tutkijoita Wichmannia ja Heikki 
Paasosta, joista jälkimmäinen oli myöskin mordvankielen etevin tuntija. 
Lapinkielen tutkijoita on meillä myöskin ollut koko sarja: [Frans] Äimä, [T. I.] 
Itkonen ja [Eliel] Lagercrantz ruotsalaisten ja norjalaisten lisäksi. 
Itämerensuomalaisten kielten tutkimusmatkailijoista mainittakoon vain Setälä, 
[Heikki] Ojansuu ja [Lauri] Kettunen, kaukaisten samojedikielten tutkijoista [Kai] 
Donner ja [Toivo] Lehtisalo. 

                                                 
41 Aineen varsinainen professori oli Yrjö Wichmann. 
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Jo näiden nimien luettelemisesta selvinnee jossain määrin, että suomalaiset 
tutkijamme ovat mahdollisuuksiensa mukaan pyrkineet jatkamaan Castrénin työtä, 
jonka tarkoituksena oli näyttää Suomen kansalle, ”että me emme ole mikään 
maailmasta ja maailman historiasta irti temmattu suokansa, vaan että me olemme 
heimolaissuhteissa ainakin ihmiskunnan kuudennen osan kanssa”, eikä ole syytä 
epäillä, etteivät he edelleenkin olisi valmiit kaikkeen, mikä heidän vallassaan on 
tieteensä kehittämiseksi yhä uusia tuloksia tuottavaksi. Paljon keruutyötäkin on 
vielä suorittamatta. On valitettavaa, että tällä hetkellä portit useimpien 
sukulaiskansojemme luokse ovat suljetut, sillä eräät Venäjällä asuvat 
heimokansamme kulkevat päivä päivältä kansallista häviötään kohti, ja nekin, 
jotka ovat paremmin turvatut, kadottavat nopeasti perimmäisestä kulttuuristaan 
juuri sitä, mikä tutkimuksen kannalta olisi arvokkainta. Tämä ei ole autettavissa 
sillä, että jotkut näistä kansoista ovat itse viime aikoina osoittaneet harrastusta 
kansa- ja kielitieteelliseen toimintaan omassa keskuudessaan, tai sillä, että 
köyhälistö-Venäjän rikkaat tiedelaitokset ovat ottaneet ohjelmaansa Venäjällä 
asuvien vierasheimoisten kansojen ja kielten tutkimuksen. Tämän alan tieteelliset 
traditiot ja kouluutus ovat sittenkin toistaiseksi aivan ratkaisevasti suomalaisten 
käsissä, ja vain niiden avulla on mahdollista tätä nykyä viedä tehokkaasti 
suomalais-ugrilaista tutkimusta eteenpäin. 
 Sanomme, että johto on toistaiseksi suomalaisten käsissä. Sen säilyminen 
meillä riippuu siitä, olemmeko niiden tehtävien tasalla, jotka ajan mukana ja 
etenkin itsenäistymisemme jälkeen kasvaneet vaatimukset meille asettavat. 
Huomatkaamme, että porttien sulkeuduttua Venäjälle tutkijoitamme kutsuvat 
toiset työalueet omassa maassa, Virossa, liiviläisten luona ja Lapissa. Mitä 
keruutyöhön kotimaassa tulee, on valtio ryhtynyt sitä kannattamaan, mutta 
käytettävissä oleviin kouluutettuihin voimiin ja työn laajuuteen katsoen kuitenkin 
aivan liian heikosti. Valmiina on myöskin oltava milloin tahansa lähtemään 
uudestaan itäisten heimokansojemme luokse, ja sitä varten  on nuorille tutkijoille 
hankittava niin hyvä ennakkovalmistus kuin suinkin läheisemmillä työmailla. 
Mutta kaikkeen tähän tulee lisäksi seikka, joka yhdessä muun kanssa tekee 
suomalais-ugrilaisen tutkimuslaitoksen kiertämättömästi välttämättömyydeksi, 
tulee velvollisuutemme niitä töitä kohtaan, jotka tähän mennessä on suoritettu 
tutkimusmatkoilla heimokansojen luokse, mutta joiden tulokset ovat vaarassa, 
ellei niiden tekijöille valmisteta mahdollisuuksia saattaa järjestykseen ja 
julkisuuteen keruumatkojensa korvaamattomia aineskokoelmia. Ajatelkaamme, 
mitä menetystä on nyt jo merkinnyt se, että kova kohtalo ei sallinut [Joh. Anders] 
Sjögrenin ja [M. A.] Castrénin itse saattaa kokoelmiaan julkaisukuntoon, edelleen 
se, että Paasonen, Karjalainen ja Ojansuu jättivät tutkimusmatkojensa tulokset, 
jotka vain he itse olisivat voineet täysin asiantuntemuksella käyttää tieteen 
hyväksi, keskeneräisinä jälkeensä. Kuka takaa, ettei vielä elossa olevien tutkijain 
kokoelmien käy samoin? Ainakaan toistaiseksi isänmaamme ei ole herännyt 
tajuamaan asian tärkeyttä, koskapa se ei ole voinut löytää niitä varoja, jotka 
olisivat tarpeen, jotta puheenaoleva suomalaista nimeä kauas maailmaan kantanut 
kulttuuritutkimuksen ala voisi vapautua sitä häiritsevistä kahleista ja pääsisi 
puhkeamaan täyteen kukoistukseensa, joka sille kuuluu juuri itsenäisessä 
Suomessa. 
 Me ylläpidämme pääkaupungissamme kaunista kansallismuseota, jonka 
rakentamiseen valtio uhrasi jo ennen itsenäisyyden saavuttamista suuria 
rahasummia. Tähän laitokseen valtio on kiinnittänyt tutkijoita, voisi sanoa 
akateemikkoja, jotka omistavat kaiken työnsä maamme esihistoriallisten 
esinemuistojen vaalintaan ja tutkimukseen. Meillä on myös kaunis valtion 
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arkistotalo, jonka suojissa säilytetään maamme historian vanhimpia kirjoitettuja 
lähteitä, ja myöskin tällä laitoksella on vakinaiset vaalijansa ja tutkijansa. Tämä 
osoittaa, että kansamme tajuaa joltakin kannalta sen merkityksen, joka 
historiallisilla muistoilla ja niiden vaalimisella on. Mutta tämä suhtautumistapa on 
sittenkin aivan oleennaisesti puutteellinen niin kauan kuin kansakunta ei nykyistä 
paremmin tajua niiden lähteiden säilyttämisen ja tutkimisen arvoa, joita sillä on  k 
a n s a l l i s e s t a  esihistoriastaan. Ne maastamme talteenotetut esihistorialliset 
esineet, joita kansallismuseossamme säilytetään, kuuluvat vain murto-osalta 
suomalaisten esihistorialle, ja ne historiallisen ajan esineet ja asiakirjat, joita 
museot ja arkistot säilyttävät, nekin kertovat vain kansallisuutemme historian 
viimeisistä vuosisadoista. Museot ja historialliset arkistot eivät voi ottaa suojiinsa 
sitä vuosituhansissa mitattavaa aikakautta, joka käsittää meidän kansallisen 
esihistoriamme. Sen voi ainoastaan suomalais-ugrilainen kulttuuritutkimuslaitos, 
jonka perustamista tämän tieteenalan mainioin nykyisin elävä edustaja, professori 
Setälä, on julkisuudessa jo usean kerran esittänyt ja jonka suhteen valtion 
tieteellinen asiantuntijalautakunta nyt on ilmaissut käsittämättömän kantansa. 

On valitettavaa, ellei vapaan Suomen kansa vieläkään ole selvillä sen 
tehtävän velvoittavasta tärkeydestä, jonka suorittamiseen kansallisten 
tieteittemme huomattavin edustaja sitä tällä hetkellä pyytää. On valitettavaa, jos 
se asema, joka Suomella vielä viime aikoina on ollut suomalais-ugrilaisen tieteen 
johtavana maana, menetetään. Pienellä, sivistyskansan arvostaan aralla kansalla 
ei pitäisi olla sellaiseen varaa.” Martti Rapola (Uusi Aura 3.3.1929.) 

 

 Rapola lähetti Uuden Auran kirjoituksen Artturi Kannistolle, joka kirjoitti 

nopeasti maaliskuun 5. päivänä 1929 hänelle luottamuksellisen kirjeen allekirjoituksella 

”Pikaisiin näkemiin! Hyvä ystäväsi Artturi Kannisto”. Kannisto selvitteli omaa 

kantaansa ja kehotti Rapolaa tarkistamaan käsityksensä, jotta ei jäisi yksin Toivo 

Kaukorannan kanssa. Kannisto oli kirjoittanut lausuntonsa instituuttisuunnitelmasta 

neuvoteltuaan ensin toisten tutkijoiden kanssa. Asiaa ei hänestä kannattanut puida 

enempää lehdistössä, jottei se vaikeutuisi. Lautakunta oli ollut päätöksessään ollut 

yksimielinen. 

 Mikäli Rapola olisi tuntenut suunnitelman, hänen kirjoituksensa olisi Kanniston 

mielestä jäänyt kirjoittamatta. Kannisto lupasi näyttää Rapolalle asiakirjat, kun tämä 

tulee Helsinkiin. Rapolan pitäisi itse lukea ne muuttaakseen käsityksensä. Parasta 

fennougristiselle tutkimukselle olisi, että oltaisiin nyt aivan hiljaa, ettei vahingoitettaisi 

tekeillä olevia muita suunnitelmia. Suunniteltiinhan juuri tutkimusmatkailijoidemme 

kokoelmien julkaisemista. Niiden tärkeyden syrjässä oleva Rapolakin ymmärsi, ja ne 

olivat Kanniston mielestä etusijalla. 
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 Rahanpuute oli hidastanut koottujen aineistojen toimittamista ja julkaisemista. 

Kannistosta sekä tutkimuslaitos että julkaisuhanke olivat molemmat kannatettavia, 

mutta toinen piti asettaa edelle. Setälän henkilökohtainen kunnianhimo oli hänestä eri 

asia, eikä sitä saanut kytkeä hankkeisiin. 

(Tutkimuskeskuksen arkisto, Rapolan jäämistö 9.) 

 

8. Toivo Kaukorannan kirje Martti Rapolalle  

Tieteellisen keskuslautakunnan lausunnon jälkeen Setälä ei enää voinut ajatella 

itsenäistä tutkimuslaitosta. Hänen täytyi ehdottaa sen perustamista Turun yliopiston 

yhteyteen, jonka korkein virkamies hän oli. Hän jätti helsinkiläiset tutkijat 

tutkimuslaitossuunnitelman ulkopuolelle, kuten voi päätellä Toivo Kaukorannan 

kirjeestä turkulaiselle ystävälleen Martti Rapolalle. Yhteydenpito Helsingin ja Turun 

välillä oli vilkasta. Maaliskuun 14. päivänä 1929 Kaukoranta kirjoitti Rapolalle Turun 

kokouksesta. Hän kuvasi helsinkiläisten yliopiston opettajien ja tutkijoiden 

ennakkoluuloja ja tiedeyhteisön hämminkiä. Pitkässä kirjeessä hän myös kertoi omasta 

ja Y. H. Toivosen osuudesta uuden laitoksen järjestysmuotoon: 

 
Kunnon Veli, 

Arvaan, että odottelet jonkinlaisella jännityksellä instituuttiasian edelleen 
kehittymistä ja täkäläisten [= helsinkiläisten] herrain suhtautumista siihen, mikäli 
siitä voi puhua vielä tällä asteella, jolloin vain hämärät aavistukset ovat sillä 
taholla ainoina tiedonlähteinä. Luonnollisestikaan ei varsinaista salaperäisyyttä 
sanan varsinaisessa mielessä ole noudatettu, mutta joka tapauksessa eräänlaista 
vaiteliaisuutta, joka näyttää hermostuttavan ainakin Kannistoa. On koettanut 
saada yhtä ja toista onkeensa milloin miltäkin taholta. On koetettu parhaan 
mukaan rauhottaa, niinpä Mikkola kertoi sanoneensa K[annisto]lle hänen 
kyselyihinsä: ”ei puhuta nyt vielä niistä, odotetaan vain, kyllä hyvä tulee, – on 
maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto, oikein hyvä tahto”. Kain [Donnerin] kanssa 
juttelin eilen illalla pitemmän aikaa, olimme kävelemässä ainakin toista tuntia, – 
ja koetin vakuuttaa häntä siitä, ettei tässä ole mistään ”vaarallisesta meiningistä” 
kysymys eikä myöskään mistään sellaisesta ohjelmasta, joka tulisi suom.-ugril. 
seuran yritysten ja töiden tielle. Luulen että hän ainakin osaksi on rauhottunut nyt, 
ainakin vakuutti, että eihän tässä sitte ole muuta tehtävä, kun rauhotettava 
toisiakin. Erikoisesti näyttää nyt Kannistoa (ja kai muitakin) harmittavan se, ettei 
sunnuntaiseen neuvotteluun ollut kutsuttu ketään ”heikäläistä”. Mikkola kertoi 
Kanniston siitäkin äsken taas maininneen hänelle, ettei edes varsinaista suom.-
ugr. kielten edustajaa [Yrjö Wichmannia] edes oltu kutsuttu mukaan. M[ikkola] 
oli kuitenkin tyytyväinen, ettei niin ollut tapahtunutkaan. En käsitä muuten, mitä 
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varten oikeastaan ketään tuollaista olisi siellä tarvittu, sillä eihän siitä pitänyt 
mitään väittelykokousta saada, vielä vähemmän jotakin käännytystilaisuutta. 
Esillähän oli aivan käytännöllisiä asioita. Kaikaan ei ole tästä lausunut 
ainoatakaan moitteen sanaa. 

Mutta varsinaisiin asioihin. Olimme Y. H. T:n [Toivosen] kanssa 
maanantaina Tuusulassa illalla pari tuntia juttelemassa asiasta. Pitkällehän 
siinäkään ajassa ei päästy, mutta kuitenkin jotakin eteenpäin menoa sekin oli. Sen 
ansiota oli varmaankin, että Setälä sitte seuraavana yönä muokkasi ensi 
luonnoksen ”järjestysmuodoksi” instituutille ja seuraavana yönä hän laati muut 
kirjelmät. Ensinmainitun kirjotin tiistaina puhtaaksi neuvoteltuamme vielä täällä 
siitä.42  Luulen että se on ainakin hyvä pohja keskustelulle siellä asiaa 
järjestettäessä. Panen mukaan tähän jäljennöksen siitä ja toisistakin luullakseni jo 
tänään Salomaan sinne lähettämistä virallisista asiakirjoista. Itse neuvottelun 
pöytäkirjaa en ole nähnyt, mutta senhän näet siellä. Kuten 
järjestysmuotoehdotuksesta näet, jätimme siitä ainakin toistaiseksi pois sikäläisen 
suomenkielen prof[essori]n itseoikeutuksesta kuulua laitoksen tieteelliseen 
hallitukseen l. neuvostoon, joksi S[etälä] sen lopulta on puolestaan toistaiseksi 
ristinyt. Pitäisin tätä sittekin tarkoituksenmukaisempana syistä, joita koetan tässä 
perustella. Ensiksikin on mielestäni luonnollista, että sik[äläisen] yliop[isto]n 
hallitus ilman muuta valitsee nyk[yisissä] oloissa tämän aineen edustajan 
[Rapolan] tuohon neuvostoon, olipa se mainittu tai mainitsematta 
järjestysmuodossa. Lisäksi voi tuo tapa tulla ilman vaikeuksia ja ilman mitään 
hankauksia ”kirjoittamattomaksi laiksi”, jota noudatetaan pysyvästi. Sen sijaan 
voisi kieltämättä olla joissakin tapauksissa ikäviä seurauksia puheenalaisesta 
”etuoikeudesta”. Sanokaamme että Sinä tulisit siirtymään tänne ja odottamatta 
esim. Kettunen saisi päähänsä yhdestä tai toisesta tai monistakin syistä pyrkiä 
sinne,43 mitä pyrkimystä tietysti olisi tuollainen olettamamme mahdollisuus vain 
omansa kiihottamaan muiden ohella: mitä siitä seuraisi? Ei ainakaan mitään 
työrauhaa! Ehkäpä se karkottaisi itse instituutistakin pois sen parhaita voimia. 
Mutta voisihan Sinun jälkeesi tulla sinne joku muukin, jollei juuri yhtä 
epämieluisa, niin ainakin tässä laitoksessa joutava voima.44 Kyllä tuon johdon 
täytyy olla mahdollisimman solidaarinen ja pätevä, sen alkuasteillaan varsinkin, 
jos siitä tahdotaan luoda se, mihin nyt pyritään. Luulen että Sinä voit yhtyä 
ainakin niihin motiiveihin, jotka minut saattoivat tässä harkinnan jälkeen 
päätymään tuohon tulokseen ja johon Setälä on nyt yhtynyt empimättä. Mitä 
neuvoston jäsenten asemaan muuten tulee, niin tämän ehdotuksen mukaan ei ole 
määrätty heidän jäsenyyttään miksikään rajoitetuksi ajaksi. Luulen että tämäkin 
kohta on tällaisena parempi tae laitoksen vakavalle kehittymiselle, kuin 
määräaikainen jäsenyys. On muistettava m.m. että näin laitoksen henki voi pysyä 
yhtenäisempänä ja korkeammalla tasolla, jos tässä suhteessa ei siinä pääse 
vaikuttamaan muullaiset vaihtuvien jäsenten mahdollisesti aiheuttamat tuulet. Jos 
näet tutkimuslaitos pääsee taloudellisesti lujalle pohjalle ja sen mahdollisuudet 
kasvavat uusien jäsenten kiinnittämiseksi laitokseen, on tällöinkin mahdollisempi 
pitää lujempia ohjaksia käsissä itse johdolla, jos se on pitkäaikaisempi. – 

                                                 
42 Kaukoranta oli Setälän uskottu sihteeri. 

43 Kettunen oli aikaisemmin hakenut Turkuun. Hänestä tuli vuonna 1929 Helsingin yliopiston 

itämerensuomalaisten kielten ylimääräinen professori. 

44 Setälä pelkäsi myös Aarni Penttilän tulevan neuvostoon. 
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Y. H. T[oivonen] ei ole vielä nähnyt tätä ehdotusta, mutta olen kyllä 
selostanut tänään iltapuolella sitä hänelle puhelimessa. Hän on ollut kiinni muissa 
jutuissa, niin ettei ole saatu sopivaa hetkeä tavata ja jutella nyt enempää tästä 
puolesta. Mitä muuten tulee hänen ehtoihinsa, lausui hän tänää illalla, ettei hän 
missään tapauksessa lähde alle 70 000:n tähän leikkiin mukaan. Silloinkin hän 
pidättää itselleen mahdollisuuden eräiden muiden töiden suorittamiseen, 
pääasiassa Karjalaisen sanakirjan toimittamiseen. Hän väitti S[etälä]n 
mahdollisesti lausuneen Lepolassa – minä en kylläkään muista kuulleeni – , että 
turkulaiset ehkä eivät olisi halukkaita muka tuota määrää suorittamaan, mutta 
minä en käsitä, mistä tuollainen ajatus Setälään on mennyt. Jos hän on tuon 
ajatuksen lausunut, niin sen täytynee perustua täydelliseen erehdykseen.  

Toivosen kiinnittäminen laitoksen palvelukseen on mielestäni aivan yhtä 
ehdoton välttämättömyys, kuin S[etälä]n saanti, töiden luistamisen kannalta. 
Ilman T[oivos]ta siitä ei tule kerrassaan mitään, tämä näin sanottuna. Luulen ettei 
kukaan asioita tunteva voi olla muuta mieltä. 

Lisäksi on tietysti taas puhe myöskin S[etälä]n ”päähänpistosta” saada 
T[oivonen] muuttamaan Tuusulaan. En käsitä, mistä tämä johtuu, tuskin mistään 
muusta, kuin siitä lapsellisesta ajatuksesta, että täten voitaisiin S[etälä]n 
taloudellinen asema saada paremmaksi, – siis pelosta, että kenties hänelle ei 
tahdota antaa niin suurta palkkiota, kuin mikä hänelle tällä hetkellä olisi 
välttämätöntä asioittensa hoitamiseksi. Tietenkin Toivonen torjui varsin 
tahdikkaasti tämän muuttoajatuksen pitäen sitä mahdottomana omasta puolestaan, 
lisäten, että hän hyvin mielellään suo, että joku toinen, joka on taipuvainen sinne 
muuttamaan, tulee hänen asemestaan puheenalaiseen työhön. Kuka se ”toinen” 
olisi, sitä en käsitä eikä S[etälä]kään osannut siihen mitään sanoa. Riittää aivan 
hyvin, jos S[etälä] saa amanuenssin ja yhden ”toimitusapulaisen” vakinaisesti 
asumaan Järvenpäähän. Niillä hänen on tultava toistaiseksi toimeen ja kyllä hän 
tuleekin. Mitä hän näistä asioista jaarittelee noissa papereissa tätä pitemmälle, 
siihen ei kannata nyt kiinnittää sen enempää huomiota. 

[Professori, sisäasiainministeri T. M.] Kivimäen tapasin tänään iltapäivällä, 
kävelimme jonkun aikaa ja hän sai lukeaksensa nämä paperit kadulla häthätää. 
Neuvottelimme hiukan nimenomaan S[etälä]n asiasta ja olen K[ivimäe]n 
pyynnöstä juuri ennen tämän kirjeen alkamista lopettanut kirjeeni S[etälä]lle ja 
pyytänyt häntä luottamuksellisesti kirjottamaan nimenomaan ”numeroita”, jotta 
asiaa päästään edelleen hoitamaan. On mahdotonta vielä noiden paperien nojalla 
aavistaa mitään, tarvitaanko ehkä S[etäl]ää varten 200, 300 vai kenties 500 000 
tuhatta [!]. Minusta olisi nyt parempi, kun ensi vuonna ei vielä tehtäisi mitään 
esim. kirjaston ja kokoelmien suhteen niiden lunastamiseksi. Se vie aivan 
tarpeettomasti sekä aikaa että muutakin ja voi pilata koko idean. Olisi paljon 
parempi saada tässä suhteessa tieto tarvittavasta kokonaismäärästä, joka 
maksettaisiin joko yhden tai useamman nimikkeen alla ilman sen enempiä ja 
myöhemmin sitte neuvoteltaisiin noista muista seikoista. Ehkä voitaisiin 
myöhemmin saada varoja koko ”roskan” ostamiseksi suorastaan käteisellä. Sehän 
olisi lopulta paras ratkaisu puolelle ja toiselle. Mutta nyt ei ole siihen mitään 
kiirettä eikä hoppua. – Saa nähdä, mitä S[etälä] sitte kirjottaa ja kirjottaako 
vieläkään mitään sen selvempää. Ymmärrän varsin hyvin, että vaikea, ellei aivan 
mahdotonkin on Turun nyt esiintyä ensin täsmällisen tarjouksen esittäjänä. 

Niin vielä laitoksen nimestä. Se ei ole S[etälä]n ehdotuksessa mikään hänen 
kantansa ilmaus [Turun Yliopiston ”Suomen suku” niminen tutkimuslaitos]. En 
ole lainkaan muuten vakuutettu, ettei parempaa vielä voitaisi keksiä. Olen nyt 
tullut ajatelleeksi kahtakin, varsinkin kansainväliseltä kannalta mielestäni 
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mahdollista, nim.: joko Fennougriaa tai kenties vielä mieluummin Fennoniaa, jota 
kerran ajateltiin sen yhdistyksen nimeksi, jonka piti ryhtyä kannattamaan 
tämänsuuntaista laitosta Berlinissä. Olit ehkä itsekin mukana siinä neuvottelussa. 
Viimemainittu ajatus soveltuisi mielestäni varsin hyvin nyt puheenaolevalle 
teidänkin instituutille, sillä ei kai ole kovinkaan kaukana, jolloin meidän 
Fennoniallamme voisi varsin hyvin ollakin omat pienet Fennonia-osastonsa 
ulkomaillakin. Ehkä tuota kannattaisi ajatella? Jos kirjotat lähiaikana asiain 
kehittymisestä Setälälle sieltä käsin, voisit mainita ehkä tästäkin nimiasiasta. 
Unohdin omasta puolestani siitä mitään kirjottaa, enkä tiedä, kuinka pian joudun 
kirjottamaan nyt. 

Tämän enempää sanottavaa ei minulla nyt ole sydämelläni. Jos jotakin 
erikoista sattuu, täytynee palata vielä tuonnempana asiaan. Tahtoisin vain vieläkin 
kerran sanoa, että teidän käsissänne on tällä hetkellä kokonaan tuon laitoksen 
synnyttäminen tai ”keskenmeno”. Siihen te ette saa luottaa, että helsinkiläiset sen 
teille ilman muuta valmistavat mieluisena huomenlahjana, kyllä se on teidän 
hiellä ja tuskalla itse otettava ahjosta, mutta kyllä te sen nyt saattekin, jos vain 
tahdotte. 

Parhain terveisin 
tuus totus Toivo” (Tutkimuskeskuksen arkisto, Rapolan jäämistö 9.) 
 
 

9. Tutkimuslaitos Turun yliopiston yhteyteen 

Turkuun perustettiin vuonna 1919 Suomen ruotsinkielisen kulttuuri- ja 

teollisuusmaailman kannattamana yksityinen ruotsinkielinen yliopisto, Åbo Akademi. 

Se innosti suomenkielisiä ja -mielisiä entistä enemmän tukemaan kevättalvella 1917 

perustettua Turun Suomalaista Yliopistoseuraa sen ajaessa Turkuun yksikielistä 

suomenkielistä yliopistoa. Helsingin yliopisto oli kaksikielinen valtion opinahjo. Turun 

asukkaista oli vuonna 1920 ruotsinkielisiä 21,8 % (Jutikkala 1957: 405). Pelättiin, että 

suomenruotsalaisten määrä lisääntyisi omakielisen yliopiston vaikutuksesta. 

Suomenruotsalaiset valtaisivat Turun kunnallispolitiikan sekä maan kaikki teollisuuden 

ja pankkimaailman johtavat virat. Turku oli ollut maan yliopistokaupunki vuodesta 1640 

vuoteen 1827, jolloin se paloi. Keisari Nikolai I:n käskystä yliopisto siirrettiin 

Helsinkiin, lähemmäs Pietaria. Turkulaisia harmitti sen menettäminen. Tätä vääryyttä 

heidän oli vielä lähes sata vuotta myöhemmin vaikea hyväksyä.45 

                                                 
45 Helsingin yliopistoon on Turusta siirretty jopa palossa säästyneet vanhan akatemian juhlasalin 

ovet, kattokruunu ja puhujakateederi. 
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 Turun Suomalainen Yliopisto perustettiin kansallishengessä vuonna 1920 kansan 

lahjoitusvaroin.46 Vuonna 1959 vihityn hallintorakennuksen seinään on kohokirjaimin 

kirjoitettu: ”Turun yliopisto vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle”. (Perälä 1977: 2: 

139.)  

 Jo yliopistoa perustettaessa Setälä oli julkisesti epäillyt, onko Suomella varaa 

uuteen yliopistoon. Maassa oli maailmansodan jälkeen epävakaat olot. Alusta alkaen, 

mutta etenkin laman koittaessa, Setälä kannatti tieteellisiä tutkimuslaitoksia enemmän 

kuin yliopistoa, sillä se antoi samaa perusopetusta, jota jo Helsingissä annettiin.  

 Konsistori (rehtori V. A. Koskenniemi ja professorit M. H. Palomaa, W. M. 

Linnaniemi, Eino Kaila, Kalle Väisälä, Martti Rapola, Yrjö Väisälä, Emil Öhmann, Topi 

Kallio ja Uno Holmberg, myöhemmin Harva) valitsi maaliskuun 19. päivänä 1926 

viisivuotiskaudeksi J. R. Danielson-Kalmarin jälkeen kansleriksi kuitenkin juuri Setälän 

(TSYVK 1926: 9–10). Uuden yliopiston korkeimman virkamiehen täytyi olla näyttävä ja 

mahdollisimman vaikutusvaltainen. Toivottiin Setälän aseman – entinen senaattori, 

ulkoministeri, opetusministeri, diplomaatti – ja arvostuksen kohottavan yliopiston 

arvovaltaa. Setälä valittiin vuonna 1931 vielä toiseksikin viisivuotiskaudeksi. 

 Setälä oli jo syksyllä 1928 keskustellut Turun yliopiston humanistisen 

tiedekunnan piirissä tutkimuslaitoksen perustamisesta Turun yliopiston yhteyteen. 

Silloin ei vielä tehty mitään toimenpiteitä, vaikka ajatusta pidettiin hyvänä (TYVK 1929 

(1930): 13–14). Myöhemmin, kun tieteellinen keskuslautakunta ei pitänyt itsenäisen 

tutkimuslaitoksen perustamista ajankohtaan sopivana, Setälän oli uudelleen käännyttävä 

Turun yliopiston puoleen. Suomen suvun kulttuurin tutkimuslaitoksen 

perustamiskokous pidettiin sisäasiainministeri T. M. Kivimäen kotona maaliskuun 10. 

päivänä 1929. Mukana olivat Kivimäki, Helsingin yliopiston kansleri Hugo Suolahti, 

                                                 
46 Uunio Saalas kertoo käyneensä vuonna 1918 Hovin kartanossa Askolassa tapaamassa 

tieteellisen valtuuskunnan puheenjohtajaa senaattori, professori Setälää. Saalas keräsi lahjoituksia 

perustettavalle Turun suomalaiselle yliopistolle. Setälä oli kovin ystävällinen ja kohtelias ja puhui 

paljon sivistyskysymyksistä, mutta ei halunnut tulla pääasiaan eli lahjoitukseen. Hän oli antanut 

aikaisemmin 1 000 markkaa eikä lisännyt summaa. Hän ei näyttänyt lainkaan harrastavan koko asiaa, 

vaan sanoi paljon mieluummin kannattavansa tieteellisen instituutin perustamista. (Saalas 1963: 363.) 
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Turun yliopiston kansleri Setälä, professori J. J. Mikkola, Turun yliopiston rehtori V. A. 

Koskenniemi, professori Edvin Linkomies ja Turun yliopiston suomen kielen professori 

Martti Rapola, Sanakirjasäätiön johtaja Toivo Kaukoranta sekä Turun yliopiston sihteeri 

tohtori Kaarlo Jäntere ja tohtori J. E. Salomaa, joka toimi kokouksen sihteerinä.  

 Tiedekunnan mielestä laitos olisi kiinnitettävä Turkuun ja sen keskuspaikaksi 

olisi määrättävä Turku. Alkuaikojen järjestelyt, toimipaikkana Setälän maatila 

Järvenpäässä, olisivat poikkeus. Olisi molemminpuolinen etu, että laitos ja yliopisto 

voisivat täydentää toisiaan.  

 
Vaikka tiedekunta ei katso voivansa ryhtyä arvostelemaan aloitteen ekonomisia 
mahdollisuuksia koko laajuudessaan, se joka tapauksessa katsoo, että yliopistolle 
tarjoutuu niin harvinainen etu ja kunnia, jos se voi kiinnityttää lähivuosiksi 
keskuuteensa sellaisen tieteellisen kyvyn ja loistavan nimen kuin E. N. Setälän, 
että sen mielestä yliopiston taloudellisen hallinnon olisi neuvotellessaan ehdoista 
kansleri Setälän kanssa tehtävä kaikki voitavansa johtaakseen nyt vireillä oleva 
kysymys positiiviseen tulokseen. (TYVK 1928–1929: 19.) 
 

 Setälän intressit olivat myös maallisemmat. Hän odotti, että eläkeiän 

tutkimuslaitos asukkaineen olisi korjannut hänen huonoja raha-asioitaan. Tästä hän 

kirjoitti Toivo Kaukorannalle.  

 Setälä lähetti maaliskuun 12. päivänä 1929 Turun yliopistoon 

neuvottelukokouksen pöytäkirjan ja ehdotuksen: 

  
Suomen suku Turun Yliopiston Suomen suvun kulttuurin tutkimuslaitos. 
1. Turun Yliopisto perustaa ”Suomen suku” nimisen tutkimuslaitoksen, jonka 
tarkoitus on sen vanhan kulttuurin alkuperän tutkiminen, jonka muistomerkkeinä 
on suomen kieli sekä sen nykyjään elävät sukukielet, Suomen kansan sekä 
suomen kielen kanssa sukua olevaa kieltä puhuvien kansojen kansanmuistot ja 
näiden kansojen meidän aikaamme säilyneet alkukantaisen aineellisen kulttuurin 
jäännökset.  

2. Tutkimuslaitoksen keskuspaikka on oleva Suomen alueella. Se voi 
jakautua, jos tarpeelliseksi havaitaan, eri paikkakunnilla oleviin, vieläpä Suomen 
ulkopuolellakin toimiviin haaraosastoihin ja tutkimusasemiin. 

Tutkimuksen piirin muodostavat suomalais-ugrilainen, uraalilainen ja 
yleinen kielitiede, suomensukuisten kansain kaunokirjallisuustutkimus, 
uskontotiede ja yhteiskuntatiede. Esineellisen kulttuurin tutkimusta harjoitetaan 
laitoksessa kuitenkin ainoastaan sikäli kuin se reaalioiden muodossa liittyy 
kieleen, kansanmuistoihin, uskontoon tai yhteiskuntakehitykseen. 

Lähtökohtana on oleva suomen kieli, suomalaiset kansanmuistot ja -tavat 
sekä Suomen kansan alkukantaisen aineellisen elämän muodot. 



 45 

Kaikki työ on tehtävä sitä päämäärää silmällä pitäen, että voitaisiin selvittää 
kansamme ja sukukansojemme kulttuurin alkuja ja syntyä ja siten valaista 
inhimillisen kulttuurin alkuja ylimalkaan. 

Tutkimuslaitoksen t y ö o h j e l m a on kunakin aikana rajoittuva 
määrättyihin tehtäviin sen mukaan kuin käytettävissä olevat varat sen tekevät 
mahdolliseksi.  

3. Tutkimuslaitoksessa on tehtävien suorittamista varten oleva johtaja sekä 
niin monta jäsentä kuin laitoksen talousarviossa säädetään. Sitäpaitsi on 
laitoksessa sen tuloarviossa säädetty määrä amanuensseja ja toimitusapulaisia. 

Johtajalla ja jäsenillä on professorin arvonimi. He nauttivat palkkiota, joka 
on sopimusluontoinen, sekä kannatusapua tieteellistä työskentelyä varten. 

4. Tutkimuslaitoksen hallituksena on  Turun Yliopiston hallitus, joka 
vahvistaa laitoksen talousarvion varainhoitovuodeksi sekä taloussuunnitelman 
pitemmäksi ajaksi laitokselle, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. 

Varainhoitovuosi alkaa 1 päivänä syyskuuta ja loppuu elokuun 31 päivänä. 
Laitoksen tieteellisen hallituksen muodostaa neuvosto, jonka 

puheenjohtajana on laitoksen johtaja sekä jäseninä tarpeellinen määrä eri aloja 
edustavia päteviä tiedemiehiä. Neuvoston jäsenet nimittää Yliopiston hallitus ja 
se täydennetään neuvoston omasta esityksestä.  

5. Tutkimuslaitoksen johtajan ja jäsenet nimittää, sen jälkeen kuin 
tarpeelliset varat on osoitettu, neuvoston esityksestä Turun Yliopiston kansleri 
samalla tavoin kuin yliopiston professorin nimittämisestä on säädetty.  

Amanuenssin nimittää laitoksen johtaja sen jäsenen esityksestä, jonka alalla 
amanuenssin ensi sijassa tulee toimia. 

Toimitusapulaiset, niin myös laitoksen palveluskunnan ottaa toimeensa 
tutkimuslaitoksen johtaja.  

6. Jos tutkimuslaitos päätetään lakkauttaa, on Turun Yliopiston hallituksen 
asiana päättää siitä, miten laitoksen kokoelmat ja varat ovat käytettävät. (TSS:n 
arkisto.) 

 

Turun yliopiston humanistinen tiedekunta lähetti huhtikuun 13. päivänä 1929 

talousvaliokunnalle Setälän esityksestä lausunnon. Siitä selviää, että jo edellisenä 

syksynä oli todettu se merkitys, mikä perustettavalla laitoksella olisi yliopistolle. Se 

lisäisi yliopiston arvoa henkisen viljelyn alalla. Tiedekunta ehdotti, että jäsenet 

nimitettäisiin määrävuosiksi. Se halusi myös sitoa tutkimuslaitoksen kiinteämmin 

Turkuun ja vain poikkeustapauksissa muualle. Olisi myös hyvä, jos yliopiston ja 

tutkimuslaitoksen kirjastot voisivat täydentää toisiaan ja tutkimuslaitos voisi käyttää 

opiskelijoiden apua ja tarjota heille tutkimustehtäviä ja ohjausta. 

 Alkuun laitoksessa olisi johtaja, tiedemiesjäsen, amanuenssi, kaksi 

tutkimusapulaista ja vahtimestarin tapainen henkilö. Sijoituspaikaksi Setälä vuokraisi 

maatilansa Toimelan, jossa oli hänen kirjastonsa ja henkilökunnan työtilat. 
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 Tiedekunta piti ehdotusta hyvänä ja halusi keskustella siitä, että Setälän kirjasto 

ostettaisiin tutkimuslaitokselle ja yliopistolle ja että tutkimuskeskuksen keskeinen 

sijoituspaikka olisi Turku. Tiedekunnan mielestä Turun yliopistolle olisi 

mahdollisimman  suuri etu ja kunnia, että se saisi kiinnitettyä tähän työhön Setälän. Se 

suositteli laitoksen perustamista. Paperin olivat tiedekunnan puolesta allekirjoittaneet 

Martti Rapola ja Einar W. Juvelius. (TSS:n arkisto.) 

 Setälän ja humanistisen tiedekunnan esitykset olivat esillä Turun yliopiston 

hallituksessa toukokuun 7. päivänä 1929. Toivo Kaukoranta kirjoitti 23. päivänä 

juorukirjeen Setälälle, joka oli toimipaikassaan Kööpenhaminassa. Kirje alkoi ”Rakas 

veli”. V. A. Koskenniemi ja Kaarlo Jäntere olivat käyneet neuvottelemassa eräiden 

hallituksen jäsenten luona. Kaukoranta keskusteli Hugo Suolahden kanssa. Parasta olisi, 

että Turun yliopisto haluaisi lunastaa Setälän kirjaston tai ehkä paremminkin 

aineskokoelmat. Kauppa päätettäisiin jo samana vuonna. Turun asianomaisen 

tiedekunnan lausunto ja käsittely tiedekunnassa oli nähtävästi ollut humbuugia. Uno 

Harva oli ollut jarruna ja tahtonut tietää, onko rahaa, ennen kuin oli suostunut 

kannattamaan ehdotusta. Martti Rapola oli välillä jo kyllästynyt asian kulkuun. J. E. 

Salomaa oli ihmetellyt, että johtaja ja tutkijajäsenet nimitettäisiin vain viideksi vuodeksi 

kerrallaan. Kuka sillä edellytyksellä tähän voisi turvallisesti ryhtyä? Rapola tulisi viikon 

kuluttua käymään ja kertoisi Kaukorannalle tarkemmin. (Setälän kirjekokoelma KAY 

5279.) 

 Yliopisto katsoi, että laitokselle olisi eduksi, jos osa sen jäsenistä voitaisiin 

nimittää määräajaksi. Neuvostoon pitäisi asemansa vuoksi kuulua Turun yliopiston 

suomen kielen ja sen sukukielten professori. Sijaintipaikaksi tulisi sitoa kiinteämmin 

Turku. Pitäisi saada selville, millä ehdoilla Setälä myisi kirjastonsa tai sopivaksi 

katsomansa osan siitä Suomen suvulle. Samoin tulisi ottaa selville, mitä teoksia Turussa 

jo olisi. Laitos päätettiin perustaa 5. toukokuuta 1929. (TYVK 1929: 17–19.)  

 Yliopiston hallitus käsitteli perustamisehdotusta toukokuun 13. päivänä 1929 ja 

jätti sen talousvaliokunnan tehtäväksi. Anottiin valtiolta tehtävän alkuunpanemisen 
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vaatimiin menoihin, kuten kirjaston ja välineiden hankintaan, raha-arpajaisten tuloista 

200 000 markkaa. (TSYVK 1929: 19.) 

 Kokous oli yksimielinen siitä, että sekä instituutti että Turun yliopisto hyötyisivät 

perustamisesta. Instituutti olisi taloudellisissa kysymyksissä Turun yliopiston alainen, 

mutta sillä olisi oma 5–7-jäseninen tieteellinen valtuuskuntansa, jonka jäsenet yliopisto 

kutsuisi. 

 Rahoitukseen yliopistolla ei riittäisi varoja. Kansallis-Osake-Pankki oli luvannut 

antaa ainakin kymmenen vuoden ajan vuosittain 50 000 markkaa, Alfred Kordelinin 

säätiöltä ja Kalevalaseuralta voitaisiin ehkä saada 30 000 markkaa vuosittain, valtion 

raha-arpajaisten tuotosta jo keväällä 150 000 markkaa. Lisäksi yritettäisiin kääntyä 

muiden pankkien, yksityisten ja teollisuuslaitosten puoleen. Instituutin vuosibudjetti 

tulisi olemaan 350 000 markkaa, eikä tuon summan saamista pidetty vaikeana. Asiaa 

päätettiin ajaa eteenpäin, ja Setälä lupautui laatimaan Turun yliopiston hallitukselle 

ehdotuksen nimestä, tehtävistä, järjestysmuodosta ja rahoituksesta. Valittiin myös 

helsinkiläinen valtuuskunta, jonka jäsenten kanssa Turun yliopisto voisi tarvittaessa 

neuvotella. Siihen tulivat Hugo Suolahti, J. J. Mikkola, Edvin Linkomies, Toivo 

Kaukoranta ja J. E. Salomaa. (TSS:n arkisto.)  

 

10. E. N. Setälän kirjeet Toivo Kaukorannalle ja Turun yliopiston 

talousvaliokunnalle 

Setälä kirjoitti Kaukorannalle virkapaikaltaan Kööpenhaminasta toukokuun 4. päivänä 

1929: 

 
Rakas Veli, 
Olen ollut sanomattoman saamaton koko tänä aikana. Lähetän nyt vihdoinkin 
muutamia elonmerkkejä. 

– – 3) Kirjoitus Aarni Penttilän kirjoituksen johdosta. Se venyi 
mahdottoman pitkäksi, ehkä liian pitkäksi Virittäjää varten. Onko muuten Aarni 
Penttilä suuruudenhullu vai mitä hän on?47  Hänen kirjoituksensa on kovin 

                                                 
47 Aarni Penttilä (1899–1971) oli tuolloin Turun yliopiston apulaiskirjastonhoitaja. Hän kirjoitti 

Virittäjään artikkeleita, jotka eivät olleet opettajan mieleen. Niissä arvosteltiin Setälän käsityksiä, mikä 

oli aikanaan aika poikkeuksellista.  
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yliolkainen ja mahtipontinen, mutta samalla lähes omalta puoleltaan aivan 
lapsellinen tekele. Ei olisi suinkaan laajaa vastinetta ansainnut, mutta asia on 
kylläkin tärkeä. 

Koska lähetti odottaa kirjettä niin täytyy lopettaa jatkaakseni huomenna. 
Minä kirjoitan siis lisää huomisen postissa. Lähetän vaimollesi ja itsellesi tällä 
kertaa vain parhaat terveiset. 

 
Setälä jatkoi kirjettä muutaman päivän perästä toukokuun 12. päivänä 1929: 
 

Hämmästyksekseni huomaan, että kokonainen viikko on kulunut siitä, kuin 
viimeksi katkaisin kirjeeni. Jokapäiväinen sanomalehtien lukeminen, moninaiset 
edustustehtävät sekä myös viime aikoina erinäiset ulkoministeriöstä tulleet 
tehtävät ovat aikani murentaneet. 

Minä ryhdyn siis kanssasi keskustelemaan ensinnäkin instituuttiasiasta. 
Turun yliopistosta saapui sellainen ehdotus, että minä, saaden vuodessa 175 000 
markkaa 10 vuoden kuluessa luovuttaisin kirjastoni ja kokoelmani instituutin 
hyväksi. 

Tässä on siis kysymys itsensä myömisestä 10:ssä vuodessa. Jos minulla 
olisi varoja, olisin valmis luovuttamaan kaikki ilmaiseksikin. Valitettavasti olen 
joutunut maksamaan paljon Toimelasta – olin liiaksi kiinni yleisissä asioissa, 
etten ehtinyt riittävästi asiostani valvoa, korot kasvoivat korkoa j.n.e., ja siten 
lisäytyi kuormaa liiaksikin. Onhan tietysti mahdollista, etten kestä kymmentäkään 
vuotta [Setälä oli syntynyt 1964], mutta toisaalta on tietenkin mahdollista, että 
elonpäiviä olisi suotu yli senkin ajan – mitä sitten?  

Minusta olisi parempi, että minulle määrättäisiin vuotuinen palkkio. Jos 
minä kokonaan antaudun tähän, niin minusta ei näyttäisi kohtuuttomalta, että se 
olisi 100 000 [epäselvä sana seuraavana], samoinkuin Turun professoreilla 
(minun eläkkeeni ei tässä tarvitsisi tulla kysymykseen, koska ei sitä esimerkiksi 
[K. J.] Ståhlbergilla oteta lukuun lainvalmistelukunnassa). 

Kohtuullista olisi, että instituutti maksaisi vuokran huoneistosta: minusta 
olisi instituutin haltuun annettava kirjasto (ala- ja ylä-), oma työhuoneeni ja suuri 
ruokasali, sillä se ehkä paraiten sopisi työhuoneeksi, mahdollisesti pieni ruokasali 
instituutin ruokailutilaksi, jos pitäisi ajatella ruoanhankintaa talosta instituutissa 
palveleville. Että itse siten saisin työskentelyhuoneen instituutissa ei kaiketi olisi 
muuta kuin oikein. Kun otetaan myös valo ja lämpö lukuun, niin kaiketi ei 
vuokran tarvitsisi olla paljon alhaisempi kuin mitä Helsigissä maksetaan 
vastaavasta huoneistosta – onhan maalla ylimääräisiäkin menoja. Kirjasto olisi 
mielestäni arvioitava – niin kauan kun sitä ei lunasteta, maksettaisiin korkoa. 
Mutta tietysti se voitaisiin lunastaa annuiteeteella.  

Minä luulisin mahdolliseksi tulla toimeen noin 175 000 markan 
vuotuiserällä (vuokrineen, kirjastokorkoineen), mutta minusta tuntuisi siltä kuin 
sillä vielä en voisi myydä kirjastoani ja itseäni nahkoineen kansineen.  

Minä kirjoitan nyt vihdoinkin asiasta Kivimäellekin. Tahtoisitko Sinä, joka 
ymmärrät näitä asioita suurin piirtein ja laajemmalta kannalta kuin kukaan muu, 
ottaa neuvottelun hänen kanssaan ja alustavasti puhuisi asiasta?  

Kyllä aika todellakin täällä menee hukkaan. En ole mitään oikein 
kunnollista työtä täällä saanut aikaan. Ainoa mitä olen tehnyt, on että olen 
laittanut v. 1890 kirjoitetun ”Äännehistorian” käsikirjoituksen niin paljon kokoon, 
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että sen painatus voi alkaa.48 Toinen asia on vastaus Aarni Penttilälle; valitan, että 
tämä venyi pitkäksi. Voisinhan sen hätätilassa lyhentää, mutta hänen 
kirjoituksensa sanomaton tyhmyys tekee lyhentämisen kylläkin vaikeaksi. 

Tämän lisäksi olen kirjoittanut lisää 8 artikkelia ”Sanojen elämästä”. En 
lähetä niitä nyt, sillä aion esittää, että Suomen kuvalehti ottaisi itse kysymykset, 
mutta oikeuttaisi julkaisemaan perustelevat artikkelit Sanastajassa49 ja U.S:ssa [= 
Uudessa Suomessa]. Kirjeestäni Viherjuurelle saat jäljennöksen, kun se on 
kirjoitettu. 

Voisitko lähettää minulle Qvigstadin barbmo-kirjoituksen. 
Tietysti olisi mielenkiintoista tietää, mitä Gananderin sanakirja sanoo 

sanoista kalma, kalkas, kasi l. kasilainen, jos niitä hänellä on.  
Nyt lopetan tällä kertaa. Olisi paljon sanomista monesta asiasta, mutta sen 

täytyy nyt jäädä. 
 Monet sydämelliset terveiset Semper tuus Eemil Setälä 
(Tutkimuskeskuksen arkisto, Kaukorannan jäämistö.) 

 

 Kirjeistä näkyy Setälän läheinen ja luottamuksellinen suhde entiseen 

oppilaaseensa ja apulaiseensa. Setälän entisenä sihteerinä Kaukoranta edelleen toimitti 

hänen asioitaan Suomessa ja selvitteli rahahuolia virallisen kulissin takana.  

 Yhteissuomalaisen äännehistorian (Setälä 1890–1891) jatko-osien korrehtuurit on 

Tutkimusarkisto Suomen suvun kirjastossa sidottuina, kahtena erilaisena versiona. 

Setälän edustama nuorgrammaattinen suunta oli vanhenemassa; etenkään 

vokaalienvaihteluteoria ei enää saanut kaikkien kannatusta. Alansa vallitsevana 

auktoriteettina Setälä ei kannustanut oppilaitaan seuraamaan kielitieteen uusia 

suuntauksia. Hän teki etenemisen hankalaksi epäilijöille ja vastustajille. Totutusta 

tutkimussuunnasta poikkeava ja omia teitään kulkeva Aarni Penttilä oli Setälälle vaikea 

pala. Opettaja yritti parhaansa mukaan arvovallallaan painostaa oppilastaan. Setälä 

pelkäsi, että Turkuun suomen ja sukukielten professoriksi olisi Martti Rapolan siirtyessä 

Helsinkiin valittu muodollisesti pätevä Turun yliopiston apulaiskirjastonhoitaja. Rapola 

                                                 
48 Elvi Erämetsä laati Setälän Yhteissuomalaiseen äännehistoriaan (Setälä 1890–1891) eri 

kielten sanojen luettelon. Laaja kortisto on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. 

49 Sanastaja oli Sanakirjasäätiön, myöhemmin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen, 

julkaisema aikakauslehti sanatietoja ja -tiedusteluja varten. Ensimmäinen lehti ilmestyi maaliskuun 28. 

päivänä 1927. Ideoijana ja ensimmäisenä toimittajana oli Toivo Kaukoranta. Lehti lähetettiin 

vapaaehtoisille vastaajille, ja he vastasivat ohjeiden mukaan. Vastaukset tulivat vapaakirjeinä. Näin 

kerättiin arvokasta aineistoa kansankielen sana-arkistoon. Sanastaja ilmestyi 63 vuoden ajan. 

Viimeinen, 139. numero on vuodelta 1990.  
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peri Setälän professuurin Helsingin yliopistossa vuonna 1930. Turun professorina 

Penttilä olisi virkansa perusteella päässyt perustettavan Suomen suvun tieteelliseen 

valtuuskuntaan.  

 

Väsyneenä ja pettyneenä Setälä kirjoitti toukokuun 6. päivänä 1929 Kaukorannalle 

Suomen suvun perustamisesta pyytäen taas tämän apua: 

 
 Rakas Veli, 

– – Olen saanut [tietää] sen jälkeen kuin Sinulle kirjoitin sähkösanoman, että 
Turun yliopisto on instituuttiasian jo päättänyt. Asia näyttää, päättäen tänne 
saapuneesta Humanistisen tiedekunnan lausunnosta, saaneen ikävän käänteen. 
Minä oletin, että tässä todella osoitettaisiin kauaskatsovaa laajakatseisuutta ja 
instituuttiasia kokonaan erotettaisiin paikallispyrinnöistä ja että Turun yliopisto 
siten muodostuisi yleisisänmaalliseksi, ei-paikalliseksi laitokseksi. Tätä pidän 
olennaisena asiana ja jos nyt Turku asettuu sille kannalle, että instituutin paikkana 
vastaisuudessa on oleva Turku, niin on oikein, että minä heti vetäydyn pois, 
ennenkuin asia on alkanutkaan. Suomalais-ugrilainen seura on asialle ilmeisesti 
aivan kylmä – lienee parasta, että minä vielä kotiin tultuani ja vielä tehtyäni 
viimeisen toisenlaisen yrityksen, poistun näyttämöltä. Lähetän Sinulle kirjelmän 
Turun yliopiston talousvaliokunnalle, josta näet mitä on ehdotettu. Ehkä puhuisit 
tästäkin Kivimäen kanssa, jolla varmaan on laajempi silmä näkemään, että tässä 
on kysymys Turun yliopiston kohottamisesta eikä alentamisesta. 
 Nytkin lienee pakko lopettaa, vaikka mielellään vähän puhuisi [epäselvä 
sana] puoluekokouksesta y.m. asioista. Ei ole hauska kotimaahan nykyisin 
[epäselvä sana] palata, ei myöskään hauska sitä edustaa ulkomailla. 

 (Tutkimuskeskuksen arkisto, Kaukorannan jäämistö.) 

 

Kaukorannan jäämistössä on myös Setälän kirje Turun yliopiston talousvaliokunnalle: 

  
Minulle on suosiollisesti lähetetty nähtäväksi Humanistisen Tiedekunnan lausunto 
tekemästäni ehdotuksesta Suomen suvun kulttuuritutkimuslaitoksen 
perustamisesta Turun yliopiston yhteyteen. Valitan suuresti, etten ole 
aikaisemmin saanut tilaisuutta esittää tämän johdosta eräitä huomautuksia. 

Pääasiallisin kohta, josta pyydän saada lausua mielipiteeni, on se, josta 
Tiedekunta lausuu, että laitos olisi kiinteämmin sidottava Turkuun. 
Tutkimuslaitoksen keskuspaikaksi olisi määrättävä Turku, ja vain 
poikkeustapauksessa, jonka tekee puolustettavaksi laitoksen alkaessa vallitsevat 
olosuhteet, olisi pidettävä sellaista jäsentelyä, jota on ajateltu noudattaa kansleri 
Setälän ottaessa vastaan laitoksen johtajan toimen. 

Tämä on minulle siksi olennainen kohta, että tämän asian ratkaisun mukana 
pysyy tai raukeaa minun ehdokkuuteni suunnitellun laitoksen johtajan toimeen. 

Minä olin tehdessäni ehdotukseni, lähtenyt siitä, että Turun yliopisto, 
Suomen vanhan pääkaupungin yliopisto, perustaessaan keskuslaitoksen Suomen 
suvun alkujuurien tutkimusta varten, laitoksen, joka kohdistuisi koko isänmaahan 
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ja tehtävään, joka luonteeltaan olisi samalla kuin se olisi kansallinen, myös 
kansainvälinen, kokonaan vapautuisi paikallisista näkökohdista ja asettaisi tässä 
asiassa toimintansa kokonaan paikallistoiminnan yläpuolelle muodostuen pelkästä 
turkulaisesta laitoksesta yleissuomalaiseksi laitokseksi. Tutkimuksen määränä 
olisi Suomen suvun alkukulttuuri, ja senvuoksi yliopisto asettaisi instituuttinsa ja 
sen haaraosastot siihen paikkaan kotimaassa ja maapallolla, jossa parhaiten 
voitaisiin tätä tarkoitusta edistää ja tätä päämäärää toteuttaa. Siis ei laitosta tämän 
mukaan vastaisuudessakaan olisi kytkettävä mihinkään määräpaikkaan. Jos niin 
tehdään on kysymys aivan toisesta asiasta kuin mitä minä olen ajatellut. Ja jos 
tässä peruskysymyksessä on erimielisyys olemassa, niin minä puolestani 
tietystikin suurella mielihyvällä näen Turkuun syntyvän uuden tutkimuslaitoksen 
tärkeätä tehtävätä varten ja uskon sen voivan tehdä paljon hyvää suomalais-
ugrilaiselle ja Suomen suvun tutkimukselle, minä mielelläni kirjoitan jotakin 
perustettavan laitoksen julkaisuihin, jos mahdollisuutta siihen on, vieläpä 
mielelläni otan pitääkseni jonkun luentosarjan sen mahdollisesti 
toimeenpanemissa luentokursseissa, mutta katson olevani velvollinen, sen verran 
kuin minulla vielä voimia on, työskentelemään sellaisen tieteellisen 
keskuslaitoksen aikaansaamiseksi tarkoitusta varten, joka ei ole määrättyyn 
paikkaan sidottu, enkä siis voi antautua sen laitoksen palvelukseen, josta on 
kysymys. Minä edellytän, että Talousvaliokunta täysin ja laajakatseisesti 
ymmärtää kantani: se ei johdu tietenkään mistään Turun halveksimisesta, seudun, 
joka on minulle käynyt erikoisen rakkaaksi varsinaissuomalaisten ylioppilaitten 
kotipaikkana, vaan yksinomaan periaatteellisista syistä.50  

Mitä erittäin tutkimuslaitoksen kirjastoon tulee, niin on tietenkin edullista, 
että laitos on lähellä jotakuta suurta kirjastoa, josta laitoksen tutkijat tarpeen 
tullen voivat saada erinäisiä teoksia käytettäväkseen. Mutta on huomattava, että 
laitoksessa joka tapauksessa on tarpeen laaja oma käsikirjasto, vieläpä useampia 
kappaleita erinäisiä yhä tarvittavia käsikirjoja, joten ei jokapäiväistä tarvetta 
varten olisi paljonkaan hyötyä toisesta kirjastosta. Mutta sitäpaitsi, jos 
keskuslaitosajatus toteutettaisiin, pitäisi siihen mielestäni liittyä suuren 
kielitiedettä ja kansanmuistoja koskevaa kirjallisuutta sisältävän keskuskirjaston 
perustamisen. Olisi tietysti suotavaa tähän, kun siihen aika tulisi, muista 
kirjastoista koettaa saada ainakin säilytettäväksi aineeseen kuuluvaa kirjallisuutta, 
mutta tällaisen keskuskirjaston aikaansaaminen kaikista muista kirjastoista 
riippumatta olisi tärkeä tehtävä Suomelle, jonka kansanrunous on niin 
sanomattoman rikas. 

Koska minun osallisuuteni Turun yliopiston laitoksen ensiperus[ta]miseen 
riippuu yllämainitusta periaatteellisesta pääkohdasta, niin oikeastaan minun lienee 
tarpeetonta jatkaa yksityiskohtaisia huomautuksia. Mainitsen kuitenkin sen ainoan 
seikan, josta lisäksi vielä olen eri mieltä Tiedekunnan kanssa, vaikkakaan en 
tähän eroavaisuuteen kiinnitä erikoista huomiota. Samalla kuin pidän 
Tiedekunnan ehdotusta siitä, että laitoksen hallitukseen kuuluisivat sen 
professorijäsenet, täysin kohdallisena, ei minusta olisi välttämätöntä lyödä 
ehdottomasti kiinni, että Turun yliopiston suomen ja sen sukukielten professori 
kuuluisi hallitukseen – tämä tietystikin edellyttäen, että laitoksella olisi oleva se 
yleisisänmaallinen ja kansainvälinen luonne, jota minä olen sille ajatellut. Jos 

                                                 
50 Setälä oli ollut Helsingin ylipiston ylioppilaskunnan Länsisuomalaisen osakunnan kuraattori 

vuosina 1887–1893 ja 1901–1904, Turkulaisen osakunnan inspehtori 1904–1906 ja 

Varsinaissuomalaisen osakunnan inspehtori vuodesta 1906–. 
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Turun yliopiston suomen kielen ja sen sukukielten professori on, niinkuin tietysti 
on syytä olettaa, aina oleva ensiluokkainen tiedemies, niin tietysti hänet 
mielihyvällä valitaan Turun yliopistoon kuuluvan laitoksen tieteellisen hallituksen 
jäseneksi. Jos taas toisesta tai toisesta syystä hänet tahdottaisiin korvata jollakulla 
muulla, niin olisi mielestäni parasta olla käsiä sitomatta. Mutta niinkuin sanottu, 
tämä asia on itsessään aivan toisarvoinen. 

Olen saanut sähkösanoman Yliopiston rehtorilta, että laitoksen perustaminen 
on periaatteellisesti päätetty. Minä pyydän saada toivottaa Yliopistolle onnea 
tämän suurimerkityksisen päätöksen tekemiseen. (Tutkimuskeskuksen arkisto, 
Kaukorannan jäämistö.) 

 

 Koko Turun-ajan yliopisto yritti sitoa Suomen sukua kiinteästi Turkuun, mutta ei 

siinä onnistunut. Setälä ehdotti Turun yliopistolle, että vapautuvaan Martti Rapolan 

virkaan valittaisiin ensimmäisellä sijalla ollut Y. H. Toivonen, joka toimisi Suomen 

suvussa. Turun yliopiston suomen kielen ja sukukielten professorin töitä hoitaisi ainakin 

aluksi dosentti Niilo Ikola. Hänelle perustettaisiin kokonaan uusi virka. Humanistinen 

tiedekunta piti mahdottomana tätä kanslerin ehdotusta, koska yliopiston järjestysmuoto 

ei tuntenut tällaista virkaa. Lisäksi Suomen suvulla ei vielä ollut minkäänlaista 

järjestyssääntöä. Yhtenä mahdollisuutena humanistinen tiedekunta ehdotti, että Suomen 

suku olisi muuttanut Turkuun. Silloin Toivoselle olisi voitu antaa tutkimustehtävien 

lisäksi opetustehtäviä, ei kuitenkaan yhtä runsaasti kuin tavallisille professoreille. 

Yliopisto katsoi, että sillä ei ollut velvollisuutta perustaa uutta professorin virkaa. 

Suomen sukua varten saatuja rahoja ei talousvaliokunnan mielestä voitaisi käyttää 

palkkakuluihin. Setälä puolestaan ilmoitti, että perustelut olivat heikkoja. (Perälä 1970: 

161–164.) 

  

11. E. N. Setälän kirje opetusministeriölle 

Setälä kirjoitti tammikuun 20. päivänä 1930 opetusministerille rahanpyyntökirjeen. 

Aluksi hän esitteli uuden perustettavan laitoksen tarpeellisuutta. Jo kauan oli 

tieteenharjoittajien piirissä tiedetty, että yliopiston kahtalainen tarkoitusperä, 

opettaminen ja tutkiminen, vaikeutti kummankin tehtävän toteutumista. Ennen kaikkea 

tieteellinen työ kärsi, kun alkeellinen opetus, puhumattakaan hallinnosta, esti 

lukukausien aikana omaperäisen tieteellisen työn. Siksi Amerikassa ja myös Euroopassa 
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oli alettu perustaa tutkimuslaitoksia, joissa tiedemiehillä ei ollut pakollista 

opetusvelvollisuutta, vaan he voivat ohjata nuorempia harjoittelijoita henkilökohtaisesti 

ja itse suorittaa tutkimustyötään. 

 Setälän mielestä myös Suomeen olisi saatava tällainen laitos, jonka tehtävänä 

olisi tutkia suomen kielen ja Suomen kansan alkuperää. Turun yliopisto oli päättänyt 

ryhtyä toteuttamaan tätä vaatimattomassa muodossa. Laitoksen lähin tehtävä olisi tutkia 

sanojen syntyä ja saada aikaan etymologinen sanakirja. ”Tämäkin työ on jo suuri ja laaja 

– – sekin voidaan ulottaa miltei kuinka kauas tahansa – – mutta se voidaan myös 

kohtuullisella ja saavutettavalla tavalla rajoittaa.”  Eduskunnan Suomen suvulle 

myöntämä raha, 100 000 markkaa, oli vain kannustus eikä riittänyt laitoksen kuluihin. 

 Turun yliopistosta oli ministerin luo tulossa pari henkilöä asiaa esittämään. Setälä 

olisi uuden laitoksen johtaja, Y. H. Toivonen professorin asemassa olisi vakinainen 

laitoksen jäsen ja apulaisjohtaja, ja sitten olisi vielä tieteellisesti koulutettu amanuenssi 

ja aluksi ainakin yksi avustaja. 

 Koska Turun yliopisto tarvitsi kaikki rahansa itse, siltä ei riittäisi laitokseen juuri 

mitään. Yksityiset tukisivat hanketta jonkin verran. Tarvittaisiin kuitenkin vielä apua 

raha-arpajaisten tuloista. Jos voitaisiin saada 200 000 tai 250 000 markkaa 

(huomattavasti isompi summa kuin mihin valtio oli jo lupautunut), voitaisiin päästä 

alkuun, jos avustukseen voitaisiin tulevaisuudessakin luottaa. 

 Setälä voisi kyllä eritellä laitoksen kulut yksityiskohtaisestikin, mutta se tuskin 

olisi tarpeen. Rahat menisivät tärkeisiin esitöihin. Laitos tietenkin toimisi yhteistyössä 

Sanakirjasäätiön ja Nykysuomen sanakirjan sanastonkeruiden kanssa, mutta siihenkin 

tarvittaisiin rahaa. Suomessa tiede ei Setälän mielestä saanut läheskään samaa tukea 

kuin esimerkiksi Unkarissa, joka hänen mielestään käytti ylintä sivistystä varten 

huomattavasti suurempia summia. (Setälä KA kansio 63.) 
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B. E. N. Setälän johtajakausi Suomen suvussa 1930–1935 

1. Suomen suvun avajaiset Turussa 

Huhtikuussa 1930 Setälä sai Suomen suvun perustetuksi Turun yliopiston alaisuuteen 

maatilalleen Järvenpään Toimelaan Tuusulanjärven rannalle. Alku oli vaatimaton eikä 

vastannut hänen suurellisia suunnitelmiaan. Ensin Setälä oli ainoa työntekijä. 

Toukokuun alussa tuli mukaan maisteri Elvi Erämetsä, silloin vielä Pakarinen. Toivonen 

ja Kaukoranta olivat suositelleet häntä assistentiksi. Samassa kuussa tuli myös Setälän 

entinen apulainen, ostjakin sanakirjan toimittaja tohtori Toivonen apulaisjohtajaksi.  

 Juhlalliset avajaiset pidettiin Turun yliopiston juhlasalissa toukokuun 2. päivänä 

1930. Läsnä oli arvovaltaisia vieraita ulkomaita myöten, muun muassa Unkarista 

opetusministeri Kuno von Klebelsberg ja tunnettu etymologi professori Zoltán 

Gombocz, joiden kanssa Setälä oli suunnitellut yhteistä suurta suomalais-ugrilaista 

laitoshanketta, valtiosihteeri, tohtori Zoltán Magyary, Unkarin asiainhoitaja Mikael 

Jungerth; Virosta oli Tarton yliopiston professori Julius Mark, Setälän oppilas. (TYVK 

1930–1931: 43–44, Perälä 1970: 173, Häkkinen 2001: 491.)  

 Setälän mahtipontinen avajaispuhe julkaistiin Sanastajassa, johon hän mielellään 

kirjoitti. Alussa johtaja puhui haudassa makaavasta Antero Vipusesta, jolta 

Väinämöinen venettä veistäessään halusi kolmea sanaa:  

 
Sill on suussa suuri tieto, 
mahti ponneton povessa, 
sisäss’ on varat väkevät. 
 

 Setälän mukaan sana on ihmisen tärkein tunnusmerkki. Väinämöinen sai talteen 

esi-isien unohdetut sanat, salatun tiedon.  

 
Sukupolvien jatkuessa kulttuuriperintö jatkuu, ja ilman tätä jatkuvaisuutta ei 
kansallisen elämän jatkuminen ole mahdollista.  
 Vihimme toimeensa laitoksen, joka asettaa tehtäväkseen kansamme muinai- 
suuden selvittämisen sanojen, k i e l e n,  k i e l e n  m u o t o o n  p u e t t u j e n 
k a n s a n r u n o u s t u o t t e i d e n  [harvennukset Setälän] selvittämisen 
keinoin. Laitoksen, jonka ylin päämäärä on  i n h i m i l l i s e n  k u l t t u u r i n 
a l k u j e n  tutkiminen, lähtökohtana meidän kansamme ja sukulaiskansojemme 
vanha kulttuuri. Toisin sanoen: laitoksen, jonka tehtävänä on sen vanhan 
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kulttuurin tutkimus, jonka muistomerkkeinä ovat suomen kieli ja suomalaiset 
kansanmuistot. 
 

 Setälä toivoi läheisiä suhteita Unkarin ja Viron tutkijoihin sekä vastaaviin 

laitoksiin ja yhteisiin kansainvälisiin voimiin. Tässäkin puheessa, jonka Setälä piti 

Turun yliopiston tiloissa, hän taas kerran tähdensi tutkimuslaitosten ylivertaisuutta 

yliopistoihin nähden, jotka hänen mielestään antoivat vain tieteellistä perusopetusta, 

virkamieskoulutusta ja ylempää kansalaissivistystä. Oppilaasta tulee tutkija vain hyvin 

ohjatussa tutkimustyössä, jossa hänellä on pätevä vanhempi tutkija opettamassa ja 

valvomassa.  

 
Kun nyt pakolliseen opetustehtävään lisäksi tulee tutkintovelvollisuus sekä 
velvollisuus ottaa osaa yliopiston itsehallinnon hoitoon – ensinkään puhumatta 
niistä vaatimuksista, joita yhteiskunta erittäinkin pienessä maassa asettaa 
yliopiston opettajalle – , niin voimme käsittää, miksi yliopiston opettaja 
monestikin vain aivan pieneltä osalta voi antautua siihen työhön, jota hän 
toimeensa ryhtyessään luuli elämäntehtäväkseen. 
 

 Etenkin Amerikassa oli perustettu tutkimuslaitoksia, ja Setälä halusi 

vastaavanlaisia myös Suomeen. Nyt oli saatu laitos puhdasta tieteellistä, niin sanottua 

hengentieteen tutkimusta varten. Työryhmässä oli yhdessä mahdollista päästä sellaisiin 

tuloksiin, joihin yksinäinen tutkija ei yltänyt. 

  
Se tehtävä, joka laitoksellemme nyt avautuu, on kansallinen sikäli, että sen 
lähtökohtana on oman kansamme muinaisuus, se on kansainvälinen jo siinä 
suhteessa, että se toivoo saattavansa nojautua läheiseen yhteisvaikutukseen 
sukulaiskieliä puhuvien kansojen ja myös pohjoismaisten kulttuurisukulaisten 
kanssa, kansallinen siinä suhteessa, että se tahtoo selvittää oman kielemme ja 
oman kansamme muinaista elämää, kansainvälinen sikäli, että se toivoo 
tuloksillaan voivansa opettaa tuntemaan ihmistä yleensä, ihmisen monisäikeistä 
olemusta ja elämää ja että se tahtoo käyttää hyväkseen kaikki, mitä muiden 
kansojen vastaava tutkimus saattaa tarjota.  
 

 Lopussa on vielä komea saksankielinen sitaatti suomennoksineen: ”Beisammen 

sind wir, Geister, fanget an.” ” Me koossa oomme, henget, alkakaa!”   

(Setälä 1929–1930: Sanastaja 7: 48–49.) 
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 Puheessa herättää huomiota isännän eli yliopiston aseman väheksyminen. Se antoi 

ymmärtää, että kansleri Setälän sympatiat olivat täysin omassa laitoksessa. Yliopisto oli 

hänelle sivuseikka. Myös professorin työn väheksyminen mieheltä, joka itse oli ollut 

vuosikymmenet Helsingin yliopiston suomen kielen professori, tuntui oudolta.  

 Puhetta lukiessa ei ensimmäisenä tule mieleen, kuinka pienen laitoksen 

aloittamisesta oli puhe. Tuskin kaikki kuulijatkaan paikalla sitä ymmärsivät. Oli johtaja, 

varajohtaja Toivonen ja assistentti Elvi Erämetsä, Setälän maatilan tilat ja kokoelmat 

sekä kirjasto. 

 Juhlaillallinen syötiin Hamburger Börsissä, Turun kuuluisimmassa ravintolassa. 

Tervetuliaispuheen piti rehtori V. A. Koskenniemi. Juhlapuheissa käsiltiin Unkarin, 

Suomen ja Viron yhteistyön merkitystä tieteen alalla. (Perälä 1970: 174, Häkkinen 2001: 

491.) 

 

2. Elämää Toimelassa 

Setälä oli 1920-luvulla hankkinut arkkiatri Otto Hjeltin vuonna 1867 rakennuttaman 

upean talon Tuusulanjärven rannalta Järvenpäästä, pienen junamatkan päästä 

Helsingistä. Junalla tultiin Ristinummen pysäkille ja sieltä perille joko hevosella tai 

jalan. Talon alkuperäinen nimi oli Lepola, mutta Setälän mielestä se viittasi liikaa 

laiskotteluun. Toimen miehenä hän muutti sen paremmin kuvaavaksi Toimelaksi. 

Maatilalla harrastettiin suurisuuntaista maanviljelystä. Koska isäntä oli monien töidensä 

takia paljon poissa, viljelystöistä vastasi pehtori. Siihen aikaan maanviljelys vaati paljon 

työväkeä.51  Maatilan pito oli taloudellisesti raskasta. 

 Toimelassa oli Suomen suvun ensimmäinen koti keväästä 1930 kesään 1935. 

Taloon Setälä oli rakennuttanut yksikerroksisen tiilisen kirjastosiiven, jossa oli työtilat. 

Osa henkilökunnasta, assistentti Elvi Erämetsä ja syyskuusta 1934 myös assistentti 

Erkki Itkonen, asui talossa täysihoidossa. Setälän sisar, leskirouva Aina Aalto-Setälä 

                                                 
51 Kerran Suomen suvun kahvipöydässä Raija Bartens kysyi Erkki Itkoselta, olisiko 

kokemäkeläinen maanviljelijän poika Setälä itse selvinnyt maanviljelijänä, jos olisi keskittynyt vain 

siihen. Itkonen epäili kovin, koska hänen mukaansa Setälä oli kömpelö käsistään. 
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hoiti emännyyttä. Apulaisjohtaja Toivonen kävi Helsingistä vain vaihtamassa 

sanalippaita toisiin. Amanuenssi Hortense Elg, joka asui isänsä kanssa Helsingissä, tuli 

päivittäin. 

  Turun yliopiston germanistiikan professori Emil Öhmann52  vieraili Toimelassa 

heti Suomen suvun perustamisen jälkeen kesällä 1930. Aikakauslehti Aitta julkaisi 

syyskuussa hänen hauskan kirjoituksensa otsikkona Suomen suvun tutkimuslaitos. 

Etenkin valokuvat ovat mielenkiintoisia. Ensimmäisessä kuvassa Setälä, ”suomalaisen 

henkisen viljelyksen mestari”, sitoo omenapuuta. Seuraavassa on osa komeaa 

päärakennusta ja etualalla vahtiasennossa komea bernhardinkoira Ukko, jota Erkki 

Itkonen myöhemmin kehui leikkisäksi. Myös talon toinen puoli ja tornipääty oli kuvattu. 

Tornin huipulla oli Akseli Gallen-Kallelan piirtämä Pohjolan kotkaa esittävä tuuliviiri. 

Öhmannin artikkelissa on myös kuva isosta hallista, jossa on seurustelunurkkaus, takka, 

ja lattialla ajalle tyypillinen karhuntalja, ovet Setälän työhuoneeseen ja kirjastosiipeen. 

Toisen kerroksen salissa on arvokkaan näköinen biedermeierkalusto. Setälä istuu 

työhuoneessaan kirjoituspöytänsä ääressä. Kirjahyllyt ovat vielä oudon tyhjät. 

Seuraavassa kuvassa on Suomen suvun kirjasto, Setälä, Elvi Erämetsä ja nuori nainen, 

seuraavassa Setälä ja Elvi Erämetsä ovat tauolla. Viimeisessä kuvassa on rauhallinen 

Tuusulanjärvi, kaunis venevalkama, uimakoppi ja pari venettä. 

 Öhmann esitteli uuden tutkimuslaitoksen työsuunnitelmaa ja työntekijöitä. Hän 

tähdensi kuten Setäläkin, että kansallisten tieteiden vaaliminen oli juuri Suomen 

velvollisuus ja suomalaisella tieteellä oli parhaat edellytykset ja suomalaisilla myös 

parhaat mahdollisuudet pysyä johtavassa asemassa ja saavuttaa arvokkaita tuloksia. 

Suomen suku keskittyi yhteen suureen tehtävään, Suomen kielen etymologisen 

sanakirjan aikaansaamiseen.  

 
Myöskin kulttuurihistorian kanssa sanan laajimmassa mielessä etymologisen 
tutkimuksen tulee kulkea käsi kädessä saavuttaakseen todella varmoja tuloksia. 
Useilla kielillä on jo omat hyvät etymologiset sanakirjansa, siis sanakirjat, jotka 

                                                 
52 Emil Öhmann (1894–1984) oli Turun yliopiston germanistiikan professori vuosina 1925–1944 

ja Helsingin yliopiston germanistiikan professori vuosina 1944–1963. 
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aakkosellisessa järjestyksessä tekevät selkoa asianomaisen kielen sanavaraston 
syntyhistoriasta. (Öhmann 1930.) 

 

 Öhmann mainitsi sanakirjan esitöinä Otto Donnerin julkaiseman laajan vertailevan 

suomalais-ugrilaisen sanakirjan (Donner 1874–1888), joka hänenkin mielestään oli jo 

pahoin vanhentunut mutta sisälsi kuitenkin arvokasta aineistoa, sekä Gomboczin ja 

Melichin unkarilaisen etymologisen sanakirjan, josta alku oli ilmestynyt (Gombocz & 

Melich 1914–1930). Hänestä näistä oli apua töissä. Tavallisesti Donnerin sanakirjaa ei 

mainittu, koska sitä pidettiin enemmän väärille poluille vievänä. 

 Öhmann kehui Setälän hienoa kirjastoa, joka oli tehnyt häneen tiedemiehenä 

suuren vaikutuksen. 66-vuotias Setälä kertoi palanneensa nuoruudenrakkautensa eli 

kielentutkimuksen pariin ja etsivänsä sieltä nyt syntyjä syviä. Öhmannin mielestä Turun 

yliopisto ei olisi voinut uskoa etymologisen sanakirjan tekoa parempiin käsiin. Takeena 

olivat monet esityöt ja kokoelmat. 

 Apulaisjohtaja oli verrattain nuori mies, arvossapidetty Y. H. Toivonen. Myös 

asssistentilta, Elvi Erämetsältä, etevältä murteenkerääjältä, Öhmann odotti paljon. 

 Erkki Itkonen, joka syyskuussa 1934 tuli Suomen suvun assistentiksi, on hauskasti 

muistellut Toimelan-aikojaan Sanakirjasäätiön 50-vuotisjulkaisussa Sanojen taivalta 

(Itkonen 1976: 28–34). Nauhoissa hän kertoo samoista ajoista haastattelijalleen 

professori Pertti Virtarannalle kevättalvella 1992 (SKNA 15 677–15 680). Joskus 

harvoin sai myös joku Suomen suvun kahvipöydässä tai Suomalais-Ugrilaisen Seuran 

kokousten jatkoilla hänet muistelemaan nuoruuttaan Toimelassa.  

 Itkonen asui ylhäällä tornikamarissa, joka oli rauhallinen ja kodikas mutta talvella 

kylmä. Kun hän ensimmäisenä aamuna laskeutui tornistaan, Setälä kysyi: ”Eikö herralla 

ole kelloa?” Se oli pian hankittava. 

 Toimelan naapurina oli Juhani Ahon Ahola, ja peltojen takaa näkyi Sibeliuksen 

Ainola. Illalla kävelylenkillä Itkosta vastaan saattoi tulla itse mestari, mutta Itkonen 

ohitti aikansa suurmiehen sivuilleen vilkuilematta nauliten katseensa etäisyyteen. 

Hänelle oli kerrottu, että Sibelius kärsi uteliaiden katseista. (Itkonen 1976: 32.) 
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 Itkonen oli otettu assistentiksi opettamaan Setälälle lappia, mutta yhtään tuntia ei 

pidetty. Jonkun kerran Setälä kuitenkin kysyi häneltä jonkin lapin sanan vastinetta. 

Setälä ei myöskään puuttunut järjestettäviin etymologioihin vaan luki Finnisch-Ugrische 

Forschungenin oikaisuvedoksia ja saneli sihteerilleen kirjeitä tai jännittäviä muistelmia 

punakapinan ajalta.53 Nuoria tutkimusapulaisiaan Setälä kohteli erittäin hyvin, vastasi 

tarvittaessa kysymyksiin ja seurusteli iltaisin heidän kanssaan, tosin välillä torkahdellen. 

Varmaan hänellä oli nuorille assistenteilleen enemmän aikaa nyt eläkevuosina kuin 

kiireisessä nuoruudessa omille vanhemmille lapsilleen.  

 Setälä oli vieraanvarainen ja antelias isäntä. Muiden muassa kansainvälisten 

fennougristipäivien osanottajat kävivät syyskuun 20. päivänä 1931 Toimelassa Suomen 

sukuun tutustumassa. Tapaamisesta on valokuva: salissa on harvinaisen edustava 

tutkijajoukko, esimerkiksi Konrad Nielsen, J. Qvigstad, Julius Mägiste, Albert 

[myöhemmin Andrus] Saareste, György Lakó, yhteensä 37 nimeä (Ladun hiihdin 1956: 

77).  

 

Kuva: Museovirasto. 

                                                 
53 Muistelmat ovat käsikirjoituksena Kansallisarkistossa. 
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Nuori Elvi Erämetsä istuu Setälän vieressä. Museovirasto. 

 

 Muutaman kerran 1970-luvulla myös Elvi Erämetsä jutteli Setälän ajasta. Hänestä 

elämä ei ollut aivan sellaista millaisen käsityksen siitä antoi häntä kovin harmittanut 

Aitassa ja Sanojen taivalta -teoksessa julkaistu valokuva. Kuvassa Setälä ja Elvi 

Erämetsä viettävät verannalla lepohetkeä kauniina kesäpäivänä: Setälä istuu lepotuolissa 

lehti kädessä ja Elvi Erämetsä istuu vieressä kaiteella jalkoja heilutellen ja kirjaa lukien. 

”Kyllä me teimme enemmänkin töitä.” 

 Toimela tuhoutui tulipalossa jatkosodan viimeisinä päivinä ja tiilinen kirjastosiipi 

myöhemmin. Nyt tontilla on Seurakuntaopisto. 

 

 3. Sanakirjan esityöt ja töiden aloittaminen 

Turun-aikana Suomen suvun rahaliikenne hoidettiin yliopistossa. Yliopisto anoi rahat ja 

tarkasti tilit. Selkkauksen tilintarkastuksessa aiheutti tuntemattoman ulkomaisen 

lahjoittajan Suomen suvulle antama huomattavan suuri rahasumma. Yliopisto rupesi 
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kyselemään Setälältä, mikä raha oli ja miten se tultaisiin käyttämään. Lokakuun 13. 

päivänä 1931 tilintarkastajat Juho Silkkilä ja Elis Urpola hyväksyivät tilit, mutta mukana 

oli talousvaliokunnan asiasta antama lausunto:  

 
– –  Sen johdosta että laitokselle vahvistetusta talousarviosta oli huomattavalla 
tavalla poikettu eikä hallituksen tiedossa ollut, oliko hallituksen kokouksen 
pöytäkirjassa huhtikuun 9 p:nä 1930 mainittu, laitokselle tehty 100 000 markan 
suuruinen lahjoitus jo kokonaisuudessaan käytetty eikä myöskään laitoksen 
toimintakertomusta kysymyksessäolevalta ajalta ollut vielä saapunut, päätti 
hallitus panna asian pöydälle seuraavaan kokoukseensa, johon toivottiin voitavan 
saada sanottu kertomus ynnä tilitys kosketeltujen lahjoitusvarojen käytöstä, niin 
että voitaisiin samalla kertaa käsitellä kaikki laitoksen tiliasiat. Vakuudeksi Ilmo 
Kalkas 

  

 Lahjoittajan tilien tarkastajaksi yliopisto määräsi professorit Kalle Väisälän ja 

Uno Harvan. (TSS:n arkisto.) 

 Setälä vastasi talousvaliokunnalle vasta joulukuun 27. päivänä 1931, ettei 

lahjoittaja halunnut missään nimessä nimeään julkisuuteen ja oli ilmoittanut, ettei Setälä 

ollut summasta tilivelvollinen. Turun yliopisto ei voinut tyytyä tähän vastaukseen, vaan 

halusi, että rahasta tehtäisiin tili ja kyseisellä summalla, yhteensä 150 000 markkaa, 

ostettaisiin Suomen suvulle ja Turun yliopistoon Setälän kirjasto. Tätä Setälä ei 

suostunut myymään. Hän sanoi, että tarjottu hinta oli aivan liian alhainen. Hänen 

mielestään Turussa ei myöskään ollut alasta kiinnostunutta opettajaa. Kolmanneksi 

hänellä oli kirjastonsa suhteen jo muita suunnitelmia.  

 Setälä oli sen sijaan halukas myymään Suomen suvulle sen etymologisen 

sanakirjan aineistokokoelman, jonka hän oli omilla rahoillaan teettänyt ennen laitoksen 

perustamista aina 1890-luvulta lähtien ja järjestelmällisesti vuodesta 1913, jolloin 

ylioppilas Y. H. Toivonen oli tullut assistentiksi pariksi vuodeksi. Kartuttamista oli 

jatkettu useina vuosina varojen ja ajan mukaan.  

 Setälä kertoi, että kokoelmissa oli satojatuhansia sanalippuja. Useimmat 

leikeltävät kirjat hän oli saanut lahjaksi. Leikkaus- ja liimauskulut sekä käytetty paperi 

olivat kuitenkin tulleet maksamaan. Jopa vankilan nälkäpalkoillakin laskien hänen 
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pyytämänsä summa oli pieni. Näin vastuullista työtä oli sitä paitsi vaikea uskoa 

vangeille.54 Omalle henkiselle työlleen hän ei edes ollut laskenut hintaa. 

 Kokoelmaa varten Setälä oli hankkinut kirjoja aina kaksi ylimääräistä kappaletta, 

jotka leikeltiin. Lippuihin merkittiin tekstiä vastaava hakusana, ja liput liimattiin aikaa 

myöten pääkokoelmaan. Nämä leikkeet olivat etymologisen sanakirjan työlle 

välttämättömät. Uuden vastaavan kokoelman tekeminen vaatisi vuosikausien työn.  

 

 

 Mukana oli laskelma, mitä kokoelmien kartuttaminen oli maksanut. Myöskään 

leikekokoelmia ei saisi siirtää mihinkään Setälän elinaikana. (TSS:n arkisto.) 

 Turun yliopiston ei auttanut muuta kuin tyytyä tähän vastaukseen ja ostaa leikkeet 

kyseisellä lahjoitussummalla. Kanslerin ja hänen yliopistonsa välit eivät tästä 

parantuneet.  

 

 

”Neitonen” leikkasi ja liimasi. Kansallisarkisto. 

 

                                                 
54 Joskus esimerkiksi Suomen Kansan Vanhat Runot -teoksia leikellessään vangit hutiloivat ja 

leikkelivät palstat mistä sattui. 
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Uutuuttaan hohtava Roneo-kaapisto. Kansallisarkisto. 

 

 Setälän mielestä Suomen suvun toiminnan aloittaminen Turun yliopiston 

yhteydessä oli ollut vain aatteellista. Laitoksella ei ollut omaa asemapaikkaa, ei 

käsikirjastoa eikä varmaa kannatusta. Aikoinaan neuvoteltaessa alustavista 

toimenpiteistä laitoksen perustamiseksi ministeri Kivimäki oli ehdottanut, että Setälälle 

maksettaisiin 175 000 markkaa vuosittain palkkiona ja kymmenessä vuodessa kirjasto 

siirtyisi laitokselle. Setälä ei halunnut tällaista sopimusta, jossa palkkio ja 

omaisuudensiirto olisi sekoitettui toisiinsa. Kirjaston varalle oli toinen suunnitelma, jota 

hän ei kuitenkaan halunnut kertoa.  

 Setälä olisi mielellään lahjoittanut leikkeet ja kokoelmat Suomen suvulle, mutta 

hänellä ei ollut siihen taloudellisia edelletyksiä. Jo tiilisen kirjastosiiven 

rakennuttaminen oli tullut kalliiksi. Hän oli kärsinyt myös monia taloudellisia 

menetyksiä ja oli velkainen mies. Ulkomaisen lahjoittajan vaatimus oli ainoastaan, että 

hänen nimeään ei saanut mainita. Hän antoi Suomen suvulle 100 000 markkaa 

kahdenlaisella toivomuksella: 1) että lahjoitus käytettäisiin perustamiskustannuksiin 
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yhteen ainoaan määrättyyn asiaan ja 2) että sillä tehtäisiin Setälälle mahdolliseksi 

omistautua tieteelle. Koska hän ei tällä hinnalla voisi luovuttaa kirjastoaan, olisi 

sanalippujen lunastaminen Suomen suvulle ainoa mahdollisuus. Jotta summa riittäisi, 

lahjoittaja antoi vielä 50 000 markkaa lisää samalla ehdolla: asiaa ei saanut julkistaa. 

Setälä oli mielestään noudattanut vain lahjoittajan tahtoa. 

 Setälän ainoa ehto kokoelmien lunastamiseksi Suomen suvulle oli, että hän saisi 

säilyttää tekijänoikeuden sekä muut oikeudet kokoelmien ensisijaiseen käyttöön. 

 
Tämän saan nyt herroille tilintarkastajille ilmoittaa uudelleen tehostaen, että 
varojen käyttö on lahjoittajan ilmaisemien toivomusten mukainen. Uskon täten 
täyttäneeni sen tilintekovelvollisuuden, johon olen vapaaehtoisesti sitoutunut. 

Ymmärrän kuitenkin, etteivät herrat tilintarkastajat, vaikka panenkin 
tarpeelliset luettelot mukaan, voi asiasta vakuuttautua muuten kuin ”paikan 
päällä”, jonka vuoksi pyydän saada lausua herrat tilintarkastajat tervetulleiksi 
Järvenpäähän. (TSS:n arkisto.) 

 

Suomen suvun ensimmäisessä vuosikertomuksessa lukuvuodelta 1930–1931 Setälä 

kertoi laitoksen toiminnasta. Hän oli itse aloittanut työt laitoksen johtajana huhtikuun 1. 

päivänä 1930, filosofian kandidaatti, assistentti Elvi Erämetsä saman kuun 23. päivänä 

ja apulaisjohtaja Y. H. Toivonen toukokuun alussa sekä amanuenssi Hortense Elg 

elokuun alussa.  

 Vuosikertomuksen mukaan kokoelmissa oli järjestettynä etymologinen 6 616 

sana-artikkelin kokoelma, suuri joukko eri teosten leikkeitä, näistä suurimmat 

Wiedemannin virolaisen ja Friisin lappalaisen sanakirjan leikkeet. Lisäksi olivat vielä 

kesken muiden kielten, –  liivin, lapin, mordvan, tšeremissin, votjakin, syrjäänin, 

vogulin ja ostjakin – sanakirjojen ja tutkimusten leikkeiden teko, yhteensä sadoissa 

tuhansissa laskettavat määrät. Koska suomen tai sen läheisten sukukielten alalta ei vielä 

ollut mitään etymologista sanakirjaa, lähdettiin asianomaisesta sukukielestä. Sitten 

etsittiin sukukielten sanoille suomalainen vastine. Muuten ei ollut takeita siitä, että 

sukukielten sanat löydettäisiin. Leikeltyihin sanalippuihin oli merkitty suomalainen 

vastine ja liput järjestetty suomalaisten hakusanojen mukaan aakkosiin, mikäli 

suomalainen hakusana oli tunnettu tai pääteltävissä tai ehdotettavissa. Tätä kohtaa 
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Kettunen myöhemmin arvosteli. Jäljelle jäävä aineisto, jolla ei ollut suomalaisia 

vastineita, oli järjestetty sukukielten sanojen mukaan. Aika paljon aineistoa oli näin 

kertynyt myös suurta suomalais-ugrilaista etymologista sanakirjaa varten. Elvi Erämetsä 

oli järjestänyt ja ryhmittänyt sanaliput kantasanojen mukaan ja sitten etsinyt 

itämerensuomalaisten kielten etymologiset vastineet ja Toivonen muiden eli 

lappalaisten, mordvalaisten ja tšeremissiläisten sanojen. Permiläiset ja ugrilaiset sanastot 

olivat tekeillä. Setälä oli tarkastanut työn ja tehnyt itsekin vertailuja. 

 Kalevalan sanaston tutkimista varten oli aloitettu valmistelutyöt. Helsingin 

työvankilan asukkien ja osittain muun aputyövoiman työllä oli neljä kappaletta Suomen 

Kansan Vanhat Runot -teosta leikelty kahdeksi kokoelmaksi. Tyyppikokoelmassa oli 

runo yhtenä kokonaisuutena, toisessa kokoelmassa oli taas kunkin runoissa esiintyvän 

kokonaisen lauseen leike liimattuna sanalipulle ja järjestettynä aakkosiin nimien ja 

tärkeiden sanojen mukaan. Näitäkin leikkeitä oli jo satojatuhansia. Filosofian 

kandidaatti Hertta Harmas tyypitteli runoja.55  

 Setälä laati parhaillaan myös suurta teosta Sammon arvoitus, joka oli välittömässä 

yhteydessä Kalevalan sanaston etymologisen selvittämisen kanssa. Hän oli toivonut 

kirjan valmistuvan vuonna 1931 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 100-vuotispäivänä, 

mutta se päästäisiin julkaisemaan Kalevalan päivänä 1932. Sen piti olla ensimmäinen 

teos Suomen suvun töistä.  

 Setälä päiväsi kertomuksen 1. päivänä joulukuuta 1931. (TYVK 1930–1931: 43–

44, TSS:n arkisto.) 

 Samoihin aikoihin oli pääkaupunkiseudun lehdessä kirjoitus, jossa ihmeteltiin, 

mitä Suomen suvussa tehtiin, kun sanakirja ei vielä ollut valmis. Nyt vastaus olisi lyhyt: 

”Työtä.” 

 

 

 

 

                                                 
55 Tyyppikokoelma siirrettiin 1970-luvulla tilanpuutteen takia Castrenianumista Turkuun. 
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4. Sammon arvoitus 

Suomen suvun alkuaikoina Y. H. Toivonen ja Elvi Erämetsä apulaisineen keräsivät 

aineistoa sanakirjaan. Setälä puolestaan keskittyi etupäässä kansanrunouden tutkimiseen. 

Toukokuun 31. päivänä 1930 hän kirjoitti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle, että 

vastaperustettu Suomen suku oli ottanut ohjelmaansa sanakirjan ohella myös Kalevalan 

sanojen selvittämisen. Setälä pyysi laitokselle Suomen Kansan Vanhat Runot -teoksen 

arkkeja kuutena kappaleena (Setälä KA kansio 63). Seura suostui antamaan neljät arkit. 

  Suomen Kansan Vanhoista Runoista poimittiin sanastoa, jota myös Setälä itse 

hakusanoitti, ja tyyppikokoelmaa, jonka pohjalta hän paljolti laati teoksensa Sammon 

arvoitus, isien runous ja usko 1. Tämä 654-sivuinen koruteos ilmestyi 1932.  

 Hauskana muistona Sammon arvoituksen tekoajoista on Setälälle omistettu pieni 

onnittelukortti. Kirjan somistaja taidegraafikko Kalle Carlstedt oli Setälän 

syntymäpäivän tienoilla helmikuun 19. päivänä 1931 Toimelassa. Onnittelut 

allekirjoittivat silloin siellä olleet assistentti Elvi Erämetsä, amanuenssi Hortense Elg, 

talonmies-pehtori D. Valgamoo, aineistoapunaiset Eila Lökström ja Aune Rantanen sekä 

taiteilija itse. 

 Sammon arvoitus oli omistettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle 

onnittelulahjana sen täyttäessä 100 vuotta helmikuun 16. päivänä 1931. Teos myöhästyi 

vuoden. Sen jälkilause on päivätty Järvenpäässä marraskuulla 1931. Juhlapäivänä 

annettiin vain ensimmäiset arkit. Lahjassa olivat mukana myös Turun yliopisto sekä 

Kustannusyhtiö Otava, johon Setälällä oli läheiset suhteet. Onnittelurunona oli: 

 
 Tänne kyntö, tänne kylvö, 
 tänne vilja kaikenlainen 
 poloiselle Pohjanmaalle, 
 Suomen suurille tiloille; 
 tänne kuut, tänne päivät! 

[E. N. S.] (TSS:n arkisto.) 

 

 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa on teoksesta hyvin kaunis nahkainen, 

kultareunainen kappale, jossa on painettuna omistuskirjoitus: ”Tämän kappaleen teosta 
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’Sammon arvoitus’ omistaa tutkimuslaitos ’Suomen suku’”. Sanakirjasäätiön 

arkipäiväisempi nahkaselkäinen kappale on historiallisesti mielenkiintoinen. Kiitollinen 

tekijä on omistanut sen Sanakirjasäätiölle. Selän alaosassa on iso kuoppa, ja kirjassa on 

Lauri Hakulisen käsialalla selitys: ”Tämä kirja on ollut lainassa ja vaurioitunut 

Helsingin pommituksissa v. 1944.” 

 Sammon arvoitus sai ristiriitaisen vastaanoton. Sitä ei voi pitää tieteellisenä 

teoksena. Häkkisen mukaan Kaarle Krohn suorastaan masentui kirjan ilmestyttyä, koska 

pelkäsi Setälän oppilaiden seuraavan mestariaan omaksi turmiokseen. (Häkkinen 2000: 

492–493 ja viitteet.) Ainakin voi sanoa, että teos on ulkoasultaan tavattoman kaunis. 

 Suomen suvun ensimmäisen julkaisun ilmestyminen oli Setälälle ja laitokselle 

tärkeä tapaus. Setälä mainosti teostaan laajalti. Suomen suvun papereissa on kirjan 

jakelulista, jossa on yli 650 nimeä. Teos luovutettiin muun muassa paaville ja 

Rockefellerin säätiölle. 

 Setälällä oli myös jatkosuunnitelmat, joita hän selitti mahdollisille lahjoittajille; 

tässä luonnos 4. päivältä marraskuuta 1932: 

 
S. H. T. 
”Suomen suku” nimisen laitoksen ensimäinen julkaisu ”Sammon arvoitus” on 
ilmestynyt. Tarkoituksenani on ollut tässä teoksessa –  itse kysymyksen 
ratkaisemisen ohella – saattaa esille se niin sanoakseni kulttuurihistoria joka 
sisältyy vuosisataiseen kotimaiseen ja kansainväliseen työhön tämän kysymyksen 
selvittämiseksi joka liittyy erittäin Kalevalan nimeen ja tämän nimen ynnä sen 
ohella Suomen nimen tunnetuksi tulemiseen maan ulkopuolella.56 Olen pyrkinyt 
siihen, että kysymykset käsiteltäisiin yleistajuisesti samalla kuitenkaan 
tieteellisyyden vaatimuksista vähääkään tinkimättä. 

Olen nyt tämän sampo-tutkimuksen ohella joutunut uudesti arvioimaan koko 
Kalevalan runoston. Minulla on suunniteltuna sellainen kaikkien Kalevalan 
sankarien ja tapahtumien uusinta, joka käy yhteen annetun sammon selityksen 
kanssa. Vaikkapa uudet osat, joita kaikkiaan tulisi 5–6 tulisi melkoista 
pienemmiksi kuin ensimäinen osa ja myös vähemmin kuvitetuiksi, tarvittaisiin 
teoksen painattamista varten melkoinen määrä varoja. Niitä tarvittaisiin jo 
yksistään koneellistakin työtä varten, muistiinpanojen aikaansaamiseksi koko siitä 
suuresta runoaarteistosta, joka on julkaistu ja vähitellen edelleen tulee 
julkaistavaksi suuressa ”Suomen kansan vanhojen runojen” sarjassa (18 osaa jo 
ilmestynyt).  

Koska tätä nykyä on mahdoton saada aikaan varojen keräystä tämmöistä 
tarkoitusta varten, on herännyt sellainen ajatus, että maamme etevimmille 

                                                 
56 Nuorelle Suomen valtiolle olivat arvokkaita kaikki ulkomaille levinneet myönteiset uutiset.  
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liikkeille ja liikemiehille tarjottaisiin lunastettavaksi kullekin yksi numeroitu ja 
tekijän nimikirjoituksella varustettu, nahkakantinen ja kultaleikkauksella 
varustettu kappale vasta ilmestynyttä ”Sammon arvoitusta” 1 000 markan hinnasta 
kappaleelta. Suunniteltu hinta on oikeastaan tavallisenkin kappaleen hinnaksi 
alhainen – Saksassa varmasti aivan yksinkertainenkin kappale olisi jo kalliimpi. 
Typografisena loistoteoksena nämä kappaleet painoksen pienuuden vuoksi 
varmasti joidenkuiden aikojen perästä tulevat olemaan suurena harvinaisuutena. 
Uutta painosta tuskin saatetaan ajatella.  

Tuntien Teidän asianharrastuksenne ja isänmaallisen mielenne olen 
rohjennut kääntyä puoleenne tällä ehdotuksella. Jonkun ajan kuluttua tulee 
luoksenne henkilö, joka esittää Teille merkitsemislistan, johon saatatte määrätä 
minkä numeron kaikkiaan tarjottavasta 300:sta tahdotte itsellenne varata  
Suurimmalla kunniotuksella” (Setälä KA kansio 63.) 
 

 Suunnittelemiaan jatko-osia Setälä ei enää ehtinyt tehdä. Aineistoa kartutettiin 

etymologista sanakirjaa varten sanastamalla Suomen Kansan Vanhat Runot -teoksen 

seuraavatkin osat. 

 

 

Sammon arvoituksen nimiö. 
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5. Suomen suvun kirjapyyntöjä 

Kokoelmiin leikeltävät kirjat oli helpoin käsitellä arkkeina. Virittäjän ja Finnisch-

Ugrische Forschungenin artikkelit leikeltiin kätevimmin palstavedoksina, jotka oli 

painettu vain paperin toiselle puolelle.  

 Kerran Raija Bartens ihmetteli, kuinka Setälän kaltainen bibliofiili oli raaskinut 

leikkauttaa vanhoja, arvokkaita kirjaharvinaisuuksia kuten esimerkiksi Lindahlin ja 

Öhrlingin 1700-luvun lapin sanakirjan, Lexicon Lapponicumin. Vastaus tähän on 

Suomen suvun arkistossa: Setälä oli kuullut, että Ruotsissa Härnösandin 

tuomiokapitulilla oli teoksesta tallella taittamattomia arkkeja. Ostamisesta oli ollut puhe 

jo ennen Suomen suvun perustamista, mutta Setälä oli silloin ollut liian kiireinen 

hoitaakseen kaupat. Marraskuun14. päivänä 1932 hän kirjoitti uudelleen 

tuomiokapitulille ja pyysi saada ostaa kahdet kappaleet edulliseen hintaan 

tutkimuslaitokselleen. Allekirjoituksena oli Suomen suvun johtaja, Turun yliopiston 

kansleri, entinen opetus- ja ulkoministeri. Härnösandin tuomiokapituli antoi kahdet arkit 

ja halusi vastalahjaksi valmiin kirjan. (TSS:n arkisto.) 

 Myös yksityisiltä tutkijoilta pyydettiin kirjalahjoituksia. He lähettivät mielellään 

teoksiaan ja vieläpä kolmena kappaleena. Vastalahjaksi lähetettiin vaihtokappaleita, 

Suomen suvulle tarpeettomia kirjoja. Esimerkkinä on Setälän ja ja hänen oppilaansa 

lappologi ja psykologi Eliel Lagercrantzin57  kirjeenvaihto: 

 
17.9.1932 

 Tohtori Eliel Lagercrantz 
 Taipalsaari 

 Parhaat kiitokseni saapuneesta kahdesta kappaleesta sanakirjaasi. Valitettavasti 
minä vain en vielä voi tyytyä tähänkään, vaan minun täytyy pyytää vielä yksi 
kappale lisää. Kun meillä ei ole yhtään ainoata ehjäksi jääpää kappaletta, niin 
emme voi leikkelyä toimittaa, varsinkin kun joka tapauksessa yksi kappale 
kirjastoa varten on välttämätön. Pyydän siis kysyä, onko Sinulla vielä yksi liika 
kappale pois annettavana, vai hankinko tämän tarvittavan kappaleen Oslosta. 

Minä en ole Sinulle kiitoksen velassa ainoastaan tästä, vaan myös 
aikaisemmin saapuneista teoksistasi erittäin kieliopeista. Viimeksimainitut ovat 
järjestelmänsä vuoksi jonkun verran raskasta luettavaa, enkä minä vielä ole 
saanut oikeata aikaa päästäkseni kaikessa tämän järjestelmän perille. Joka 

                                                 
57 Eliel Lagercrantz (1894–1973) oli Helsingin yliopiston lapin kielen dosentti. Professorin 

arvonimen hän sai vuonna 1965.  
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tapauksessa on myönnettävä, että nykyaikainen kieliopinjärjestelmä elikkä 
esitysmenetelmä kaipaisi täydellistä uudennusta. Mehän kuljemme yhä vanhojen 
kreikkalaisten ja roomalaisten grammatikkojen jälkiä osaamatta itse uutta 
järjestelmää keksiä. Mutta vaatimus on helpommin sanottu kuin työssä toteutettu. 
Joka tapauksessa on jokainen yritys uuden järjestelmän aikaansaamiseksi 
mielenkiintoinen. 

Toivoen, että työssäsi saavutat menestyksellisiä tuloksia. (TSS:n arkisto.) 
 

 Setälä tarkoitti varmaan Lagercrantzin tutkimusta Sprachlehre des Südlappischen 

nach der Mundart von Wefsen vuodelta 1923. Vastaus kirjeeseen saapui pian: 

 
24.9.1932 Taipalsaari 
Ministeri Prof. E. N. Setälä 
Järvenpää 
Hyvä Veli. 

Kiitän ystävällisestä kirjeestäsi sekä lähettämistäsi kirjoista, jotka ovat 
minulle hyödyllisiä. Olen jo toissapäivänä lähettänyt kappaleen Etelälapin 
sanakirjaani Instituuttisi kirjastoa varten. 

Iloitsen siitä, että mielenkiinnolla suhtaannut kielioppini 
esitysjärjestelmään. Joskohta tämä järjestelmä voi tuntua jonkunverran 
kompliseeratummalta kuin klassillinen systeemi, niin syy ei ole järjestelmässä.58  
Kieli se on joka on monimutkaisempi, kuin vanhat klassikot arvelivat, – ja sehän 
tässä on kuvattava sen oman rakenteensa mukaisesti. Järjestelmässäni käytän 
eräitä psykologisia termejä ja eräitä sosiologisia nimityksiä, jotka ovat helpot 
ymmärtää (Satzgestalt pro Wortfolge kuvastaa jo periaatteellista eroa). Kaikissa 
kieliopeissani on yksityiskohtainen sisällysluettelo. Sitäpaitsi Pohjoislapin 
kieliopissani sivuilla 151–2 on hakemisto eri taivutusmuotojen funtsioista. 
Kieliopeistani näiden luetteloiden ja hakemistojen perusteella on helpompi löytää 
mitä hakee kuin monesta muusta kirjasta, jossa muotojen morfologiaa on selitetty 
sekä lause- että muoto-opin yhteydessä. – Sensijaan olen sitä mieltä että 
klassillisesta järjestelmästä on säilytettävä kaikki käyttökelpoinen systematiikka – 
silloin kyllä kaikki asiat helposti löytää paikaltaan. Toisin on esimerkiksi 
Brunot´n järjestelmän – radikalismi tekee enemmän tuhoa kuin hyötyä. 
Parhain tervehdyksin ja kiitoksin tuus 
Eliel Lagercrantz (TSS:n arkisto.) 

 

 Omalaatuinen Lagercrantz oli tutustunut Hampurissa hahmopsykologiaan. Hän 

piti kielen ilmiöitä jäsentyneinä kokonaisuuksina, jotka olivat muuta kuin osiensa 

summa. Hän aloitti kielioppinsa lausekokonaisuuksista esitellen ensiksi näiden 

ilmaisutehtävät, sitten eri lauseenjäsenten tehtävät, sitten muoto-opin kategoriat ja vasta 

viimeiseksi äänteet. (v. Hertzen 1973: 380.)  
                                                 
58 ”Jonkunverran” on kyllä aivan liian lievä sana Lagercrantzin ajatuksia kuvaamaan, ”hyvin” 

kompliseeratumpi sopisi paremmin.  



 71 

 

6. Pieniä ja kiusallisia velkoja 

Velkojia oli, ja myös pieniä summia karhuttiin, esimerkiksi Oy Durchman A.B., Uusi 

Rohdoskauppa lähetti erääntyneen laskun elokuun 25. päivänä 1933: Sama liike karhusi 

saatavaansa uudelleen lokakuun 10. päivänä 1933, kun edellinen karhukirje ei ollut 

tuottanut mitään tulosta. Viimein, kun liike oli jo ilmoittanut asian pankille, Setälän oli 

pakko vastata. Viivästymisen ilmoittaminen pankille oli hänelle kiusallista. 

Loukkaantuneena hän kirjoitti marraskuun 29. päivänä 1933: 

 
O/Y Osk. Durchman A/B 
Helsinki 

Ihmeeksemme on Teidän toiminimenne antanut Kansallis-Osake-Pankin 
Järvenpään konttorin perittäväksi eräiden Teidän ”Suomen suku” laitokselle 
osoittamienne laskujen määrän Smk. 168:- maksettavaksi 5.12.33. Meidän 
kirjanpitomme hoidetaan Turun yliopiston rahastosta käsin, ja meillä on ollut 
tapana, jottemme yhtämittaa rahastoa vaivaisi, toimituttaa pienemmät laskut 
maksettavaksi yhtenä eränä. Niinpä olemme 23 p:nä t.k. lähettäneet arv. 
Toiminimenne laskut Turkuun pyytäen, että ne sieltä käsin suoraan maksettaisiin 
Teille. Tietääkseni ei muilla liikkeillä ole tapana valtion kannatuksella toimivilta 
laitoksilta perityttää rahoja pankkien kautta; meille se ainakaan ei ole tapahtunut 
minkään muun toiminimen puolelta. Kun jo aikaisemmin olemme huolehtineet 
laskujenne maksattamisesta, toivon että esitetty maksuvaatimus, josta meille 
lähetetty ilmoituskirje seuraa tämän mukana, katsotaan rauenneeksi. Samalla 
pyydän kunnioittaen, ettei tämä uudistuisi; ellemme tästä voi saada vakuutusta, 
täytyy meidän vastaisuudessa luopua Toiminimenne kanssa yhteydestä, joka tosin 
tähänkään asti ei ole ollut suuria merkitsevä. 

Kunnioittaen 
[E. N. S.] (TSS:n arkistossa.) 

 

 Kauppias lähetti kohteliaan vastauskirjeen: 

 
Prof. E. N. Setälä 
Suomen Suku 
Järvenpää 

Viitaten kirjeeseenne t.k. 29 p:tä, saamme täten koht. ilmoittaa, että t.k. 28 
p:nä saimme Turun Yliopiston kautta vastaanottaa Smk. 168:-, Suomen Suvun 
lask., josta olemme lähettäneet kuitin. Asetteen peruutimme myöskin heti. 

Koska meillä ei ollut tiedossa että Suomen Suvun laskut maksetaan Turun 
Yliopiston Rahastosta, otimme itsellemme vapauden asettaa saatavamme pankin 
kautta maksettavaksi, josta pyydämme anteeksi, vakuutamme ettei tällainen ikävä 
erehdys toistu. 

Toivomme että jatkuvasti saamme olla liikeyhteydessä kanssanne.  
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Aina valmiina palvelemaan Teitä, merkitsemme  
Kunnioittaen 
[epäselvä nimikirjoitus] 
O.Y. Osk. Durchman (TSS:n arkisto.) 

 

7. E. N. Setälän tutkimuslaitos vai Turun yliopisto? 

Turun yliopiston kanslerina ollessaan Setälä oli hyvin paljon ulkomailla poissa Turusta 

ja Suomesta. Esimerkiksi lukuvuonna 1928–1929 hän ei kuitenkaan ollut kerrallaan 

kolmea kuukautta kauemmin Kööpenhaminassa ja Budapestissa. Rehtori Koskenniemi 

hoiti sinä aikana ne kysymykset, jotka eivät sietäneet viivyttelyä. Setälä luonnosteli 

yliopiston säännöt. (TSYVK 1929 (1930): 9.) 

 Suomen suvun eli Setälän ja Turun yliopiston välille syntyi valtataistelu. Suurin 

kiistan aiheuttaja oli raha tai paremminkin sen puute. Setälä ei myöskään pitänyt siitä, 

että yliopisto yritti sitoa tutkimuslaitoksen yhteyteensä Turkuun. Yliopisto olisi myös 

halunnut, että Y. H. Toivonen olisi osallistunut opetukseen. Yhteistyö ei sujunut Setälän 

toivomalla tavalla. Hän pyrki olemaan itsevaltias, joka halusi yliopistoltaan rahaa oman 

laitoksensa kuluihin, vaikka perustettaessa oli sovittu, että Suomen suvulle riittäisi sen 

valtiolta ja yksityisiltä saama avustus. Yliopistolla itsellään oli kova rahapula. Käsin 

kirjoitetussa Turun yliopiston rehtorille osoitetussa kirjeen konseptissa lokakuun 16. 

päivänä 1931 Setälä ensi kerran puhui siitä, että Suomen suvun pitäisi erota yliopistosta. 

Sopivampi vaihtoehto olisi Kalevalaseura.59 

 
Turun Yliopiston Rehtori 

Parahin Veli, 
Monet kiitokset ystävällisestä kirjeestäsi. En ole vielä myöskään kaiketi 

kiittänyt lähetyksestäsi inss[?]puheesta – oli mieluisa saada se kirjana, sekä 
leikkeleet ovat aina vaikeasti käsiteltäviä. 

Virkavapautesi järjestyy tietysti toivomustesi mukaan. Mielelläni soisin että 
olisit Turussa siellä käydessäni ja mielelläni lykkään käyntiä, kunnes sampo on 
valmis s.o. marraskuuhun. Kenties ei [Niilo] Ikolakaan aikaisemmin valmistu. 
Lokakuussa olisi vaikea siellä käydä.  

Iloitsen suuresti optimismistasi Turun yliopiston pääomiin  nähden. En tiedä 
tietenkään, mihin tiedonantosi 1 miljoonan pääomanlisäyksestä perustuu – minä 

                                                 
59 Myöhemmissä erohankkeissa Kalevalaseuraa ei enää mainittu mahdollisena 

yhteistyökumppanina. 
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pelkäsin Sinun valittavan, että Turun yliopiston pääoma rahanarvon alennuksen 
johdosta oli vähentynyt noin 7 miljoonalla, sillä tuskinpa raha-arvon ylennystä 
enää aikaansaadaan.60 Sitä vastaan tulevat olemaan kaikki vientiliikkeen 
harjoittajat, ja Tanskan raha-arvon ylennyksestä tiedän miten kalliiksi se tuli 
maalle. On toistaiseksi pahoin pelättävä, että rahamme nykyinen arvo tulee 
pysymään. Missä määrin se vaikuttaa kotimaan hintatasoon on vielä tietymätöntä, 
mutta ulkomaa vetää helposti kotimaan mukaansa. 

Jo ennen kirjeesi tuloa oli minulla selvät ohjeet instituutin lahjoituksen 
antajaksi. Niitä ei voida käyttää ehdottamallasi tavalla. Minulla on nyt niin kiirettä, 
etten oikein joutaisi panemaan papereita kuntoon.61  

Tämän kuun tapahtumat ovat vakauttaneet mielessäni sen ajatuksen, että 
instituutin täytyy pyrkiä Turun yliopistosta erilleen, ellei jonkinlaista muutosta 
tule. Kun laitos on Turun yliopiston hoidettavana eikä henkilökuntaa ole 
irtisanottu, olisi mielestäni kohtuudenmukaista, että yliopisto väliaikaisesti, 
varmasti [?] lunastaisi [?] odotuksessa, edes maksaisi kuukausipalkat. Kuun alussa 
minä suoritin omistani palkat neitosille, koska oli suuri kiire; nämä palkat 
kuitenkin sitten tulivat. Ei Toivonen enkä minä ole tähän päivään saakka saaneet 
mitään, ja minä olen jo melkoisesti maksanut instituutin puolesta muita palkkioita 
ja suorituksia (valtionmaksuun on täytynyt vipata rahoja). En tiedä, olemmeko nyt 
katsottavat irtisanotuiksi vai miten lienee laita? Siinäkin tapauksessa olisi kai 
kuluvan kuun palkka isäntämme suoritettava. Saanko minä puhua Kalevalaseuralle 
instituutin siirtämisestä sen hoteisiin? – alkujaankin niin oli ajatuskin. Seuralla on 
tosin vain miljoonan pääoma, mutta kai sekin valtion varoin voisi instituutin 
toiminnan [taata?] ja maksaa kuukautiset palkat, arpajaisvaroja odotellessa, 
etukäteenkin. Minä toivon, että tämä asia aluksi hoidettaisiin aivan hiljaisuudessa; 
pyydän ettei tästä enempää vielä keskusteltaisi, ennenkuin ehdin Turussa käydä ja 
voimme suullisesti asiasta neuvotella.  

Voisitko saada toimeen sen, että kysyttäisiin Turun lääninrahastosta eivätkö 
arpajaisvarat ole tulleet. Kahiluoto jo noin viikko sitten sanoi valmistavansa 
kirjettä asiasta Turkuun. Jos ne ovat tulleet, täytyy minun pyytää ainakin 
tähänastisten saataviemme selvitystä. 

Parhain terveisin semper tuus Emil Setälä (TSS:n arkisto.) 

 

Setälä arvosteli Turun yliopistoa myös julkisesti. Hänen asemansa kanslerina teki oman 

yliopiston toimien arvostelemisen kiusalliseksi yliopistolle, joka kamppaili 

olemassaolostaan. Hän lähetti yliopiston seuraavalle rehtorille J. G. Granölle kirjeen 

huhtikuun 21. päivänä 1933. ”Vahingossa” se joutui myös lehtiin ja julkaistiin. Niin 

ikään rehtori käsitteli kirjettä julkisesti lukukauden avajaispuheessaan, ja se julkaistiin 

lisäksi vuosikirjassa. (TYVK 1932–1933:13.)  

                                                 
60 Oli maailmanlaajuinen lama, joka oli alkanut New Yorkin pörssinromahduksesta. 

61 Kiireeseen vedoten Setälä selitti aikoinaan myös sen, ettei 1920-luvulla ollut pystynyt 

hoitamaan raha-asioitaan. 
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 Ymmärrettävästi rehtori oli hyvin pettynyt, kun kansleri ei tukenut edustamaansa 

laitosta sen vaikeana aikana. Myöhemmin syyskuun 1. päivänä 1934 rehtori Granö erosi 

terveyssyistä ja vararehtori Niilo Ikola jo aikaisemmin professuurista tammikuun 1. 

päivänä 1934. Setälällä oli osuutensa kummankin eroon. Myös aikaisempi rehtori V. A. 

Koskenniemi ja vararehtori Kalle Väisälä olivat eronneet tammikuun 15. päivänä 1932 

ainakin osittain Setälän takia (Perälä 1970: 183).  

 Kirjeessään Setälä sanoi, että kanslerin vaali ei aikoinaan kenties osunut oikeaan 

henkilöön. Uuden yliopiston perustamisvaiheessa hän oli julkisesti epäillyt sen 

tarpeellisuutta. Esimerkiksi helmikuun 2. päivänä 1911 hän Helsingin Sanomissa 

vastusti uutta yliopistoa. Hänestä opettajavoimia ei olisi historiallis-kielitieteellisiin 

aineisiin eikä myöskään lainoppiin. Lääketieteessä asia voisi olla vähän parempi; 

teologinen tiedekunta ei vuonna 1933 ollut kovin suuri. Myös laitoksia ja kirjastoa olisi 

hyvin vaikea saada. Turun suomalainen yliopisto hajottaisi Helsingin yliopistoa, josta 

tulisi ruotsalaisuuden linnake. Fyysis-matemaattinen tiedekunta olisi paikallaan, koska 

ruotsinmieliset opettajat eivät tarpeeksi kannustaneet suomenkielisiä oppilaita. (Jäntere 

1969 45–46.) 

 

 T 

Toimelan isäntä E. N. Setälä olohuoneessaan. 
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 Kun Turun yliopisto oli perustettu, se olisi Setälän mielestä voinut olla 

eräänlainen kansalaisopisto; sen ei tarvinnut olla tavallisen yliopiston jäljennös. Rahat 

olisi pitänyt suurimmaksi osin käyttää lahjakkaiden tiedemiesten hyödyksi, jotta he 

pystyisivät kokonaan antautumaan tutkimustyöhön. Olisi perustettava edes yksi tällainen 

tutkimuslaitos. (TYVK 1932–1933: 10.)  

 Setälä oli kirjeessään vuonna 1933 entisellä kannallaan. Hän oli aikoinaan 

suostunut kansleriksi, koska oli luvattu, että hän saisi vaikuttaa asioihin. Enää 

yliopistolla ei ollut tarpeeksi varoja toimintaansa. Ei kysyttäisi, mihin suuntaan 

yliopistoa olisi kehitettävä, vaan, ollako vai eikö olla. Alkujaan haluttiin, että yliopisto 

olisi valtiosta riippumaton. Nyt se tulisi kokonaan riippuvaiseksi valtiosta, joka 

puolestaan ei tarvinnut Turun yliopistoa, koska sillä oli jo omansa Helsingissä. Kun ei 

saatu lisää varoja opetukseen, silloiselle työvoimalle opetus kävi liian raskaaksi ja 

opetuksen taso kärsi. Kanslerin mielestä opetusta oli vähennettävä, koska jatkamiseen ei 

ollut edellyksiä. Toiminta piti keskittää humanistisiin aloihin, jotka tulisivat toimeen 

halvemmalla kuin luonnontieteelliset. Taloudellisia vahinkoja ei kuitenkaan saisi 

aiheuttaa opiskelijoille eikä opettajille. Setälä lopetti saarnansa: 

 
 Mielestäni on joka tapauksessa katsottava totuutta suoraan silmiin, on kysyttävä, 
onko se lisä, jonka Turun yliopisto, Helsingin yliopiston pienoisjäljennyksenä 
antaa isänmaamme sivistykselle, niin merkittävä, että kansan rakkauden Suomen 
tieteelle tarjoamat miljoonat ovat sillä tavalla käytettävät kuin tähän asti, etenkin 
kun ottaa huomioon että liikatuotanto Helsingin yliopistossa jo on melkoinen. 
(TYVK 1932–33 12.)  
 

 Turun yliopiston hallitus päätti, että kirje ei aiheuta toimenpiteitä. Yliopiston oli 

kuitenkin puolustauduttava. Rehtori Granö vakuutti syksyllä 1933, että talous oli saatu 

tasapainoon. Vaikeista oloista huolimatta yliopisto toimisi tiede- ja opetuslaitoksena 

ohjelmansa mukaisesti. (TYVK 1932–1933: 10–13.) 

 Rehtori Granö korosti optimismia aikana, ”jolloin monen ystävämme mieli 

varmaan on syvästi masennuksissa sen ankaran arvostelun johdosta, jonka yliopiston 

herra kansleri on antanut toiminnastamme ja taloudenhoidostamme. Tämä arvostelu – 
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sitä painavampi, kun sen on antanut etujemme korkein vartija ja lisäksi kansallisessa 

sivistystyössä suuresti ansioitunut mies – on varmaan myös ollut omiaan 

lamaannuttamaan työhalua yliopistossa ja herättämään epäilyksiä tämän työn arvosta 

opiskelevassa nuorisossa, semminkin kuin arvosteluun liittyy ehdotus yliopiston 

toiminnan supistamiseksi ja muuttamiseksi.” (TYVK 1932–1933: 55.) 

 Rehtorin mielestä instituutin toiminta olisi ahtaampaa ja keskitetympää kuin 

yliopiston. Siinä voitaisiin määräajassa päästä tutkimustyössä pitemmälle ja syvemmälle 

kuin yliopistossa. Mutta instituutin saavutukset riippuisivat siinä työskentelevien 

lahjakkuudesta ja tarmosta sekä keskittymisen kyvystä. Kaikki eivät sopisi 

työskentelemään instituutissa. Ei ollut tarkoituksenmukaista ottaa tutkimuslaitoksiin 

henkilöitä, joilla ei ollut kykyä, eikä ehkä haluakaan, kokonaan omistautua tieteelle vaan 

jotka paremmin hyödyttäisivät maataan monipuolisemmalla toiminnalla. Köyhässä 

maassa instituutin kansallinen painoarvo olisi suhteellisen pieni. Instituutit kuuluivat 

paremmin rikkaampiin sivistysmaihin. Suureksi kasvaneen valtion yliopiston rinnalla 

Turun yliopistolla oli oma paikkansa. Turun yliopisto oli pysyvä, niin kauan kuin 

lahjoittajien ja perustajien tahtoa ja päätöstä loukkaamatta kunnioitetaan. (TYVK 1932–

1933: 59–60.) 

 Rehtorin mielestä osoituksena siitä, että Turun yliopisto ei aliarvioinut 

instituutinomaista työskentelyä, oli sen perustama Suomen suku. Hänestä oli 

ennenaikaista puhua siitä, hyödyttikö vai haittasiko se Turun yliopistoa. Oikein 

kehitettynä siitä voisi olla hyötyä kummallekin tiedelaitokselle. Järvenpäähän 

sijoitettuna se ei kuitenkaan parhaiten palvellut Turun yliopistoa ja sen opiskelijoita. Jos 

kansleri Setälä olisi paremmin perehtynyt tosiasioihin, hän olisi rehtorin mielestä 

puhunut toisin yliopistostaan (TYVK 1932–1933: 61). Taloudellisista vaikeuksista 

huolimatta yliopisto oli onnistuttu olennaisilta osin säilyttämään, akateeminen työ oli 

häiriintymättä jatkunut suunnitellussa laajuudessa (TYVK 1932–1933: 63). 

 Yliopisto oli pahoillaan, että kansleri esitti harhaanjohtavia ja 

paikkansapitämättömiä väitteitä. Varmaan rehtori olisi vaikeina aikoina tarvinnut 

kanslerin kannustusta eikä iskua selkään. Ei siis ei ole ihme, että yliopisto periaatteessa 
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suostui eroon Suomen suvusta, joka ei toiminut Turussa, jonka kirjasto ei ollut 

opettajien ja opiskelijoiden käytettävissä, jonka tutkimustuloksia ei pitkään aikaan 

voinut hyödyntää ja jonka määrärahat vain kulkivat yliopiston kassan kautta korottaen 

yliopiston budjetin loppusummaa. Ne eivät todellisuudessa olleet yliopiston 

käytettävissä. Eroa suunniteltiin Suomen suvun ehdotuksesta.62  

 Einar Juva ilmoitti päiväämättömässä kirjeessään vuonna 1934, että Suomen 

suvun ero sopii hänelle. Niilo Ikola ja Uno Harva saivat tehtäväkseen laatia asiasta 

ehdotuksen tieteelliselle valtuuskunnalle. He tulisivat ottamaan Setälään yhteyden. 

(Setälän kirjekokoelma KAY 5263.) 

 Vastavetona Setälän kirjeen ilmestymiseen Turun yliopiston humanistinen 

tiedekunta nimitti toukokuun 30. päivänä 1933 Suomen suvulle säännöissä mainitun 

tieteellisen valtuuskunnan. 

 Yliopiston rahapula jatkui. Seuraava rehtori Einar Juvelius kirjoitti Setälälle 

tammikuun 12. päivänä 1935: ”Hyvä Veli. Olet lähettänyt minulle hyvin suorapuheisen 

kirjeen. Kiitän siitä. Minulla ei ole syytä siitä pahastua, mutta ei saata olla sanomatta, 

että se teki minut varsin murheelliseksi.” Juvan mielestä kanslerin pitäisi olla iloinen, 

kunhan rahat kunniallisesti saataisiin Turun yliopiston toiminnan jatkamiseksi. Kun 

arpajaisten tuotto olisi ensin selvillä joskus helmikuun alkupuolella, Helsingissä 

pidettäisiin kokous, jossa voitaisiin käsitellä yliopiston tulevaisuutta. Talousvaliokunnan 

mukaan siihen kutsuttaisiin entisen tieteellisen valtuuskunnan jäseniä, pääministeri, 

opetusministeri, Tiedeakatemian puheenjohtaja ja Helsingin yliopiston rehtori sekä 

Turusta talousvaliokunnan jäsenet, vararehtori ja sihteeri.63 Tärkeimpänä asiana olisi 

saada moraalinen tuki toimeenpantavalle uudelle suurkeräykselle sekä maan 

hallitukselle tehtävälle anomukselle. Haluttiin, että valtio ottaisi vastatakseen kirjastosta. 

Tietenkin myös yliopiston ohjelmakysymys tulisi esille. 

                                                 
62 Historiasta mitään tietämättömänä kysyin kerran Erkki Itkoselta, oliko Suomen suku koskaan 

Turussa. Itkonen vastasi ykskantaan: ”Ei, Setälähän yritti siirtää Turun yliopistoa Järvenpäähän.” En 

tietenkään silloin uskonut.  

63 Yliopiston korkein johto ei olisi mukana. 
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 Kalevalan juhlavuonna 1935 kansallisen innostuksen pystyttämää yliopistoa ei 

Juvan mielestä voisi tunnustaa erehdykseksi. Samaan aikaan, kun ruotsinkielinen 

yliopisto-opetus kukoisti, olisi ollut häpeä lakkauttaa maan ainoa suomenkielinen 

yliopisto. (Setälän kirjekokoelma KAY 5263.) 

 Tyytymättömyys oli molemminpuolista. Turun yliopisto olisi halunnut, että 

Suomen suku olisi ollut Turussa. Nyt se oli liian kaukana avustaakseen opetuksessa. 

Setälän kirjasto ja aineskokoelmat eivät olleet yliopiston opiskelijoiden käytössä. Setälä 

vetosi siihen, että Turussa ei ollut ketään etymologioista kiinnostunutta. Turun 

yliopistoa ei tyydyttänyt, että se maksaisi professorin palkan Y. H. Toivoselle 

tutkijantyöstä, ilman että hänellä olisi opetusvelvollisuutta Turussa, jossa oli kova 

opettaja- ja rahapula.  

 Setälän asiakirjoissa on osittain käsin kirjoitettu luonnos Turun yliopiston 

humanistiselle tiedekunnalle. Suunnitelmassa hän ilmoitti, että hänen mielestään 

Toivonen voisi Suomen suvun puolesta opettaa Turun yliopistossa esimerkiksi pari 

tuntia viikossa tai joka toinen viikko vastaavan määrän, kunhan laitoksen työt eivät siitä 

kärsineet (Setälä KA kansio 63).  

 Yliopiston ja Suomen suvun eroa vaikeutti se, että opetusministeriö ei halunnut, 

perustettavaksi liian pieniä uusia yksiköitä. Se kannatti Suomen suvun liittämistä 

johonkin jo olemassa olevaan samantapaisia asioita ajavaan säätiöön.  

  

8. Avustuspyyntöjä 

Pienetkin säästöt olivat Suomen suvulle tarpeen. Esimerkkinä Suomen suvun 

rahansäästöstä on kirje elokuulta 1931:  

 
Kauppaneuvos Rafael Haarla, Tampere 

Kunnioittaen pyydämme saada tilata 10 000 kappaletta kirjeenkuoria 
mukana seuraavan mallin mukaan. Koska kuoria käytetään sanalippujen 
säilyttämistä varten, niin ne saavat olla jonkun verran nuhrautuneita tai väriltään 
muuttuneita. 

Ellemme voi toivoa saavamme ottaa vastaan lähetystä lahjoituksena 
”Suomen suku” laitokselle, rohkenemme toivoa saavamme sen mahdollisimman 
suurella hinnanalennuksella. Vastaanotto-osoite on Järvenpää, asema. 

Suurimmalla kunnioituksella (TSS:n arkisto.) 
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 Setälä, joka tunsi kaikki Suomen teollisuuden johtomiehet, kirjoitti ahkeraan 

anomuskirjeitä, muun muassa juuri Rafael Haarlalle, Suomen Sokerille, Ensolle, 

Kansallis-Osake-Pankille ja Kymmenelle. Hän toivoi paljon upporikkaalta 

amerikkalaiselta Rockefellerin säätiöltä, jonka pari asiamiestä vieraili Suomessa vuonna 

1932. Tällaista tilaisuutta Setälä oli odottanut kauan. Hän oli hyvin pahoillaan, kun 

hänelle ei ollut kerrottu vierailusta etukäteen, vaan hän luki siitä vasta sanomalehdistä. 

Ymmärrettävästi Turun yliopisto ei halunnut Setälää mukaan asiamiehiä tapaamaan, 

koska hän asetti oman asiansa etusijalle.  

 Setälä kirjoitti opetusministerille 10. päivänä huhtikuuta 1932: 

  
Herra Ministeri, 

Vasta sanomalehdistä näin, että maahamme on saapunut pari Rockefeller-
säätiön edustajaa. Kuulin, että Turun Akatemia heitä siellä on pitänyt hyvänä, jota 
vastoin he ovat Turun yliopiston puolelta jääneet huomaamatta. Kansleri 
Suolahdelta sain kuulla, että heidän on tarkoitus huomenna käydä 
Opetusministeriössä.  

Minulla on jo kauan ollut tarkoitus koettaa saada Rockefellerin apua 
sellaisen suuren keskuslaitoksen aikaansaamiseen Suomessa, jonka tarkoituksena 
olisi suomen kielen ja meidän merkillisen kansanrunoutemme alkujuurien 
selvittäminen – – suomen kieli ja suomalainen kansanrunous olisivat 
lähtökohtana, mistä pyrittäisiin vähitellen noiden suurten kysymysten: suomalais-
ugrilaisen kielikunnan ja sen alkuyhteyksien, suomalais-ugrilaisen ja 
indoeurooppalaisen kielikunnan mahdollisen yhteisen alkuperän, suomalais-
ugrilaisen ja n.s. altailaisen kielikunnan keskinäisten suhteiden selvittämiseen. 
Toisaalta taas meidän kansanrunoutemme, ainoa, joka näin suuressa määrässä on 
suullista tietä säilynyt ja säilyttänyt vuosituhansientakaisia piirteitä, joka on 
itseensä yhdistänyt idän ja lännen vaikutuksia. Onhan meillä jo kauan tehty työtä 
näillä aloilla, mutta kaikki yritykset ovat hajallaan eri yritysten johdettavian [= 
?johdettavina] (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomalais-ugrilainen Seura, 
Sanakirjasäätiö, Etymologinen sanakirja, Tiedeakatemia), eikä kenelläkään ole 
varoja pitää miehiä työssä vakinaisesti. Kuinka suuri varojen säästö saataisiinkaan 
aikaa keskittämisellä (esim. käsikirjasto voisi suureksi osaksi olla yhteinen), 
puhumattakaan yhteistyön ja henkilökohtaisten kosketusten merkityksestä, sekä 
ennen kaikkea siitä, että tiedemiehet voisivat kokonaan omistautua tieteelliseen 
tutkimukseen. 

Minun ei tarvitse tätä selittää laajemmalta Ministerille, jonka asianharrastus 
ja asiankäsittäminen on minulle tunnettu. Ikävä vain, että kun käynti nyt tapahtuu 
näin edeltä tietämättä, ei ole voinut mitenkään valmistua vieraille asiaa esittämään. 
Kun olen saanut kuulla näiden herrojen aikovan huomenna, maanantaina, käydä 
Opetusministeriössä, niin tahtoisin sulkea tämän asian Herra Ministerin huomioon 
ja suosioon. Suunnitelmahan voidaan vastedes kirjallisesti toimittaa perille. Mutta 
sitä paitsi: ellei voida lähitulevaisuudessa saada apua tällaisen laitoksen 
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perustamiseen, niin todennäköisesti voitaisiin saada apua etymologisen sanakirjan 
toimittamiseen ja sen työvoiman lisäämiseen. Tietääkseni Norjan 
Kulttuuritutkimusinstituutti s.o. prof. Konrad Nielsen64 saa huomattavaa avustusta 
lapin sanakirjan toimittamiseen. Meilläkin voitaisiin ehkä sitoutua toimittamaan 
etymologisesta sanakirjasta englanninkielinen laitos mikä muutenkin olisi suotava, 
jos saataisiin apua sanakirjan toimittamiseen. 

Minä lopetan nyt tähän toivoen voivamme vastedes saada asiasta suullisesti 
keskustella laajempien esitöiden pohjalta. (TSS:n arkisto.)  

 

 Huomiota Setälän kirjeessä herättää hänen ehdotuksensa, että Suomen kielen 

etymologinen sanakirja voitaisiin kääntää englanniksi. Niinä aikoina hallitseva vieras 

kieli suomalaisessa kielitieteessä oli saksa.65  

 Amerikkalaisten asiamiesten yhteystiedot Setälä sai Erik Mandelinilta kenraali 

Mannerheimin Lastensuojeluliitosta. Seurasi kohtelias kirjeenvaihto Setälän ja säätiön 

Euroopan-asiamiehen välillä. Setälä kirjoitti ensin itse ruotsiksi pitkiä esityksiä laitoksen 

tutkimussuunnitelmista ja antoi luonnokset kääntäjälle Edith Matsonille. Säätiölle 

lahjoitettiin komea Sammon arvoitus, The Enigma of Sampo. Kirjeenvaihto ei 

kuitenkaan johtanut Setälän toivomaan tulokseen. Kansanrunouden ja Kalevalan 

aihepiiri oli säätiön mielenkiinnon ulkopuolella. Säätiö oli sillä hetkellä kiinnostunut 

sosiaaliantropologiasta. Joulukuun 6. päivänä 1932 tuli kohtelias epäyskirje. Kirjeessä 

onniteltiin Sammon arvoituksesta ja kiitettiin komeasta teoksesta, jonka asiamiehet 

sanoivat mielellään liittävänsä kirjastoonsa. (TSS:n arkisto.) 

 Enson vuorineuvos V. A. Kotilaiseen Setälä vetosi viitaten entiseen presidenttiin 

Lauri Kristian Relanderiin, joka uskoi yhtiön suhtautuvan Suomen suvun avustamiseen 

suosiollisesti, jos vain Kotilainen esittelisi sille asian (kirje 22.12.1933 TSS:n arkisto). 

Kirjeessä Setälä valitteli, että yhteydestä Turun yliopistoon oli enemmän haittaa kuin 

hyötyä. Siksi laitos pyrki itsenäiseksi jo vuoden 1934 alkupuolella. Edellisinä vuosina 

Suomen Sokeri oli avustanut hieman ja Kansallis-Osake-Pankki huomattavasti, jotta 

                                                 
64 Konrad Nielsen ei maininnut mitään Rockefellerin säätiötä apurahasta lapin kielen 

sanakirjansa johdannossa (Nielsen 1932–1962). Teoksen kolmas kieli on englanti.  

65 Suomen sanojen alkuperä -teosta suunniteltaessa mietittiin, pitäisikö siinä olla toisena kielenä 

englanti, mutta päädyttiin perinteiseen saksaan. 
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laitos saisi oman kirjaston. Erittäin tärkeää olisi ollut, että laitoksella olisi omaa 

pääomaa, kun se odotti valtion avustuksia.  

 Kotilainen vastasi joulukuun 27. päivänä 1933 ja ilmoitti, että yhtiö jakoi 

avustuksia vain tilinpäätöksensä yhteydessä. Hän tulisi ottamaan Suomen suvun asian 

aikanaan esiin, mutta hallintoneuvosto päättäisi asian. (TSS:n arkisto.) 

 Suomen Sokerin kauppaneuvos John Grundströmille Setälä kirjoitti joulukuun 

23. päivänä 1933. Hän ehdotti, että voisi itse tulla joulujen välipäivänä käymään yhtiön 

konttorissa nostamassa avustuksen, jota oli jo aikaisemmin pyytänyt. 

 

9. Surullinen kirjojen osto 

Vuonna 1921 Setälä oli ostamassa kirjoja Turun yliopistolle ja Kalevalaseuralle66 

etupäässä Unkarista. Perälän mukaan (1970: 86) Setälä matkusti Turun yliopiston 

keskustoimikunnan pyynnöstä ulkomaille. Hänen tarkoituksensa oli ensin ostaa Vilhelm 

Thomsenin kirjasto yliopistolle, mutta siitä pyydettiin 40 000 Tanskan kruunua eli 

400 000 markkaa, huomattavasti enemmän kuin yliopistoseura oli voinut varata koko 

vuoden kirjaostoihin.  

 Setälä oli ostanut muita kirjoja. Sekavaa kirjakauppaa selviteltiin vielä yli 

vuosikymmen myöhemmin. Setälä piti selvänä, että kumpikin laitos antaisi osan 

kirjoistaan Suomen suvulle. 

 Setälä kirjoitti  Helsingissä 28. päivänä helmikuuta 1925 kirjojen ostosta 

Unkarissa Turun yliopiston kirjastolle ja Kalevalaseuralle: 

 
Asian kulku oli seuraava. Kun oltiin Turun yliopiston perustamispuuhissa, niin 
huomautin professori U. L. Lehtoselle, että nyt juuri olisi edullinen tilaisuus saada 
kirjoja Saksasta ja Unkarista näiden maiden rahan alentuneen arvon johdosta. 
Professori Lehtonen kysyi minulta silloin, enkö minä itse ottaisi lähteäkseni 
erittäinkin Unkariin, koska ei ketään muuta sinne lähtevää asiantuntijaa ollut 
saatavissa ja kirjojen osto saattoi tapahtua ainoastaan henkilökohtaisesti paikalla 
käymällä. Koska minua silloin juuri oli kohdannut suuri henkilökohtainen suru67 

                                                 
66 Setälä oli monen muun toimensa ohella Kalevalaseuran puheenjohtaja (1919–1935).  
67 Setälän kuusivuotias pikkupoika Veikko oli hukkunut. Hänen valokuvansa on Setälän 

laatimassa Veikon ja siskon aapiskirjassa. Siinä hän on enteellisesti järven rannalla. Suomen suvussa on 

aapisen korusidoksinen numeroitu kappale. (Setälä 1929b.) 
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ja mielelläni halusin ajaksi lähteä kotimaasta, otin tehtävän vastaan Turun 
perustettavan yliopiston puolelta, jonka toiveet rahojen keräyksestä silloin olivat 
rajattomat. Minulle matkaa varten myönnettiin Smk. 50 000:-. Kalevalaseura oli 
jo aikaisemmin päättänyt ostaa professori S. Simonyin kirjaston, mutta ei ollut 
saanut sitä vielä lähtemään Unkarista, koska Unkarissa rahanarvon alenemisen 
johdosta oli säädetty yleinen kirjainvientikielto, josta poikkeuksia sallittiin 
ainoastaan erikoisella luvalla. Kalevalaseura määräsi tämän lisäksi Smk. 15 000:- 
- minun käytettäväkseni pääasiallisesti folkloristisen kirjallisuuden ostamista 
varten. 

Kun minä helmikuussa 1921 lähdin liikkeelle, niin minulle, neuvoteltuani 
asiasta Kansallis-Osake-Pankin kanssa, myönnettiin matkakreditiivi,68 johon 
sisältyi Smk. 50 000:- - Turun yliopiston rahoja ja Smk. 15 000:- - Kalevalaseuran 
rahoja sekä sen mukaan kuin nyt voin muistaa joku määrä myöskin minun omia 
rahojani. Erillään olivat ne rahat, joilla oli maksettava jo aikaisemmin sovittu 
hinta professori Simonyin kirjastosta; tämä suoritettiin erikoisella vekselillä, joka 
oli kaiken ulkopuolella, minulla oli vain tehtävänä viedä se perille rouva 
Simonyille. 

Turun yliopistolta minulla oli ohjeena, että myönnetyistä varoista suorittaisin 
kaikki matkakulut sekä minulle työstäni mahdollisesti tulevan palkkion, että 
jäännöksellä ostaisin käteisellä saatavina olevia kirjoja, sekä että olisin oikeutettu 
tämän lisäksi tarpeen mukaan ostamaan kirjallisuutta, jonka hinta maksettaisiin 
suoraan Turusta. Liikenevää erää ei suinkaan ajateltu lähimainkaan pääasialliseksi 
ostoeräksi, sillä minun oli määrä tehdä paljoa suurempia kauppoja, m.m. oli 
kysymys Vilh. Thomsenin koko kirjaston ostamisesta ja sitä edeltävistä 
neuvotteluista.69  

Mutta matkan varrella tapahtui jotakin aivan odottamatonta. Suomen raha 
putosi näiden kuukausien kuluessa miltei puoleen arvoonsa. Minulle ei pankin 
puolelta tullut minkäänlaista huomautusta siitä, että se summa, jolla 
matkakreditiivi oli ostettu, oli suuresti ylitetty. Ja omituista kyllä, pankki ilman 
muuta merkitsi ylitetyn erän Kalevalaseuran tilille, sen sijaan että se olisi 
huomauttanut varsinaista toimen antajaa, Turun yliopistoa, siitä, että se erä, jolle 
matkakreditiivi oli otettu, oli ylitetty. Näin pantiin näiden kuukausien kuluessa 
Kalevalaseuran tilille Smk. 35 000:- -, joista sitten Kalevalaseuraa veloitettiin, ja 
koko tämä summa yksinkertaisesti perittiin Kalevalaseuralta. Vasta pitkiä aikoja 
jälkeenpäin sain tästä tiedon. Ja heti tämän tiedon saatuani ilmoitin siitä Turun 
yliopiston ylikirjastonhoitajalle [Volter Kilvelle], niinkuin hän varmaan hyvin 
muistaa. Valitettavasti asian suoritus ja selvitys sitten jäi pitkiksi ajoiksi. Tämä ei 
ollut kuitenkaan yksinomaan minun syytäni, sillä olen kolmesti käynyt Turussa 
aikoen päästä asian selvitykseen käsiksi, mutta niinä kertoina, jolloin minulla olisi 
ollut aikaa, on joko ylikirjastonhoitaja tai toht. [Aarni] Penttilä, johon 
jälkimäiseen asiantuntijana vedottiin, ollut kaupungista poissa. 

Kun Kalevalaseuran tilintarkastajat tekivät asiasta muistutuksen – en muista, 
tuliko rahojen ylitys ja sen omituinen siirto Kalevalaseuran tilille vasta tällä kertaa 

                                                 
68 Kreditiivi on kirjallinen sopimus, joka oikeuttaa ottamaan eri pankeista rahaa määräsummaan 

asti, luottokirje (NS). 

69 Tunnettu tanskalainen kielitieteilijä Vilhelm Thomsen (1842–1827) oli Setälän appi. 

Kerrottiin, että tuleva vävypoika olisi ensin rakastunut hänen kirjastoonsa ja sitten vasta tyttäreen 

Kristiin. 
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minun tietooni, mutta luulen tosiaankin niin käyneen, sillä minä olin ollut siinä 
luulossa, että ylitys oli joutunut Turun yliopiston tilille – niin minä annoin 
Kalevalaseuran tilintarkastajille seuraavan selityksen: ”Kalevalaseuran tileissä 
esiintyvä 35 000 markan suuruinen erä ’kirjastotili’ on syntynyt siten, että 
kurssitappiot v. 1921 tekemälläni matkalla otetussa kassakreditiivissä minun 
tietämättäni olivat kokonaan siirretyt Kalevalaseuran tilille, vaikka niistä pääosa 
oli tuleva Turun yliopistolle.” 

Tänä kevännä on aikomus asia järjestää Turun yliopistoseuran ja 
Kalevalaseuran välillä joko rahassa tai kirjoissa. (TSS:n arkisto.) 

 

 Asioita ei vielä vuonna 1925 saatu selvitettyä. Jatkoa on vasta joulukuun 12. 

päivältä 1933. Setälä kuvasi ylikirjastonhoitaja Volter Kilvelle kauppoja. Alussa on 

yksityinen kirje, jossa hän lämpimästi onnittelee Kilpeä suuren epopeaan70 alun 

ilmestymisestä. Setälää kirja oli kovasti viehättänyt. Hänestä se oli teos, jonka arvo tulisi 

säilymään vuosia. Setälän mielestä se olisi ansainnut paljon suurempaa huomiota. Hän 

oli nauttinut kirjan sisällöstä ja myös kielestä.  

 Sitten Setälä otti esiin surullisemman asian eli kirjojen oston, jonka selvittely oli 

pitkittynyt. Kilven kirjeestä hän oli oivaltanut, ettei tämä tuntenut asiaa. Setälä pyysi, 

että hänen muistiotaan näytettäisiin myös rehtorille. Hän itse tulisi Turkuun viikon 

päästä ja toivoi, että silloin päästäisiin neuvotteluissa alkuun. Setälän kirjoittama 

muistio: 

 
On huomattava, että minä v. 1925 olin opetusministerinä, jossa ominaisuudessa 
osakseni joutui m.m. tekijänoikeuslain valmistaminen ja lopulta sen 
kirjoittaminen, minkä lisäksi minä noin kolmannen osan tätä aikaa jouduin 
hoitamaan ulkoministerin tointa, että minä v. 1926 olin ulkoasianministerinä ja 
silloin aivan sanomattomasti kiinnitettynä yleisiin asioihin, sekä että minä tästä 
toimesta erottuani jouduin Suomen edustajaksi Kööpenhaminaan ja Budapestiin, 
mikä kaikki selittää asian selvittämisen viipymistä. Kun tutkimuslaitos ”Suomen 
suku” joutui yhteyteen Turun yliopiston kanssa, toivoin sellaista sovinnollista 
ratkaisua, että kumpainenkin laitos antaisi osuutensa kirjoista ”Suomen suku” 
laitokselle, katsoen siihen, että Kalevalaseura jo aikaisemmin oli ottanut 
tämänlaatuisen laitoksen perustamisen ohjelmaansa, mutta ei katsonut voivansa 
sitä toteuttaa eikä tietysti voinutkaan, kun se ei ollut voinut tarkoitusta varten 
saada riittävästi pääomaa, suureksi osaksi sen vuoksi, ettei se ollut tahtonut häiritä 
keruuta Turun yliopiston hyväksi. 

Jollakin ja samalla kohtuullisella ja oikeudenmukaisella tavalla on asia nyt 
saatava pois päiväjärjestyksestä. Kaksi tietä on mahdollista. Toinen on se, että 

                                                 
70 Oli juuri ilmestynyt Volter Kilven pääteoksen Alastalon salissa alkuosa. 



 84 

Turun yliopisto suorittaa Kalevalaseuralle ne 35 000 markkaa korkoineen, mitkä 
Kalevalaseuralta aivan aiheettomasti ja järjettömästi on peritty. Minä luulen, 
vaikka en ole aivan varma, ennenkuin tarkastan Kalevalaseuran saamien kirjojen 
luettelon, että Kalevalaseura, paitsi professori Simonyin kirjastoa, on saanut 
kirjoja sillä 15 000 markalla, jonka se oli tarkoitukseen myöntänyt. Jos niin ei ole 
käynyt, niin on Kalevalaseura vielä saamassa hyvitystä tästäkin erästä. Mutta joka 
tapauksessa on 35 000 markkaa aivan ilman minkäänlaista aihetta pantu 
Kalevalaseuran tilille. Jos tässä jonkun puolesta virhe on tapahtunut, niin se ei 
ainakaan ole Kalevalaseuran. Minä en myöskään voi ottaa tätä asiata virheekseni. 
Jos olisin saanut tietää, että minulle myönnetyn matkakreditiivitilin kate oli 
huvennut ja minulle olisi annettu ohjeita, etten enää saanut kirjoja ostaa, niin 
olisin sitä tietysti noudattanut. Mutta huomattava on, niinkuin jo mainitsin, että 
minulla oli valtuutus tehdä paljon suurempia kauppoja, ja että mainittu 50 000 
markan erä oli minulle myönnetty – matkakulunkien ja palkkion lisäksi – 
ainoastaan tilapäisiä käteisostoja varten. Sitäpaitsi, jos kirjojen valinta silloin 
onnistui, varmaan sillä kertaa tehtiin semmoiset kaupat, että samat kirjat tätä 
nykyä varmaankin olisivat neljä – viisi kertaa kalliimmat, jos niitä yleensä tai 
silläkään saataisiin. Eri asia on, että Turun yliopiston ohjelma minun matkani 
tapahduttua on melkoisesti muuttunut siitä, mitä silloin suunniteltiin. Ajateltiin 
nimittäin varsin yleisesti Turkuun jonkinlaista valtiotieteellistä tiedekuntaa m.m. 
sanomalehtimiehien valmistamista varten, ja sitä varten hankin koko joukon 
kirjallisuutta joka kuuluu n.s. valtiotieteiden alaan. 

Toinen asia on, jos Turun yliopisto ei katso voivansa rahassa suorittaa 
Kalevalaseuran kiistatonta saamista – tässä ei tietenkään ainakaan moraalisesti ja 
tuskin juridisestikaan voida vedota asian vanhenemiseen, koska asiata on kauan 
ennen kymmenvuotiskauden päättymistä vireillä pidetty – , niin on tietysti ainoa 
mahdollisuus se, että Kalevalaseura saa osuutensa kirjoissa. Tämä on tietysti 
paljon monimutkaisempaa ja vaatii sovinnollista harkintaa. Kun kuitenkin jako 
tapahtuisi kahden maan sivistystä palvelevan laitoksen välillä, niin ei 
sovinnollisen ratkaisu tätäkään tietä kulkien voi olla mahdoton, vaikkakin tämä 
saattaa kipeästi koskea Turun yliopiston kirjastoa. 

Kaikista ikävintä on, että asian näin pitkälle jääminen on tuottanut vahinkoa 
myös rouva Simonyille. Paitsi sitä kirjastoa, jonka hän myi Kalevalaseuralle, hän 
lähetti myöskin joukon muuta kirjallisuutta, jossa m.m. oli koko joukko Suomessa 
painettuja teoksia. Minä kehoitin häntä lähettämään ne Turkuun arvellen, että 
niillä siihen aikaan olisi Suomessa suurempi arvo kuin Unkarissa. Näistä kirjoista 
ei rouva Simonyi ole saanut mitään korvausta. Ne ovat kaikki maksamattomina 
joutuneet Turun yliopistolle. Hän yritti niistä kerran vaatia maksua, mutta hänen 
vaatimuksensa olivat niin kohtuuttomat, ettei niistä mielestäni ollenkaan saattanut 
puhua. Kun rouva Simonyi kuitenkin nyt on suuressa puutteesssa, niin mielestäni 
hänelle olisi jokin hyvitys annettava. 

Vihdoin tulevat sitten minun omat kohtuulliset vaatimukseni. On 
huomattava, että minun oli ollut määrä ostaa Vilh. Thomsenin kirjasto Turun 
yliopistolle ja että minä sen vuoksi jätin ostamatta useita teoksia, jotka olivat 
Thomsenin kirjastossa. Sen sijaan minä ostin eräitä teoksia omaa tarvettani varten 
tai oikeammin sanoen silloin jo suunnittelemani etymologisen sanakirjan tarvetta 
varten. Siihen kuuluivat m.m. muutamat suuret unkarilaiset sanakirjat 
(leikkaamista varten) ynnä erinäiset muut tätä tarkoitusta varten hankitut teokset; 
niihin kuului esim. ”Magyar Nyelvészet” ynnä koko sarja ”Nyelvtudományi 
Közlemények”, jonka ostin Yrjö Toivosta varten. Minä olen sitäpaitsi perästäpäin 
omasta rahastani maksanut yhden laskun Unkariin ja pari laskua Saksaan. On 
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luonnollista, että minun osalta täytyy vaatia ostamani kirjat takaisin; siitä ei ole 
tieteelle vahinkoa, sillä minun kirjani tulevat kaikki minun jälkeeni 
tutkimuslaitoksen hyväksi.71 Minä saanen huomauttaa, että minä tällä matkalla 
käytin miltei kaiken aikani, usein yötäpäivää, kirjaluettelojen tarkastamiseen ja 
antikvariaateissa istumiseen; tämä ei ole verrattava tieteelliseen työhön, johon 
jokainen tiedemies on tottunut palkatta aikansa omistamaan. Mielestäni olisi 
ainakin perin kohtuutonta, jos minut kaiken lopuksi palkittaisiin sillä, että 
käyttämieni omien rahojen lisäksi julistettaisiin myöskin ostamani kirjat 
menetetyiksi. Eräät sanakirjat, jotka minulla omassa kirjastossani on ja jotka 
hankin vain leikattaviksi, voinevat Turkuun jäädä, jos minä sensijaan saan 
dupletteja, mutta muutamista kirjoista en missään tapauksessa voi luopua. 

Asia on kylläkin jonkun verran monimutkainen, mutta ei kuitenkaan sillä 
tavalla kuin ylikirjastonhoitaja kirjeessään edellyttää. Suuntaviivat ovat melkoisen 
selvät ja kun on kysymys vain maamme tieteen eduista, niin ei asian selvittäminen 
voi olla mahdoton. Tietysti helpottaisi asioita suuresti, jos Turun yliopisto rahassa 
maksaisi sen, minkä Kalevalaseura on joutunut aiheettomasti maksamaan. Se saisi 
siten halvasta hinnasta suuren joukon kirjallisuutta, johon Kalevalaseuralla olisi 
aivan yhtä suuri oikeus, koska se on rahat maksanut. Kun tämä kuitenkin on 
johtunut pelkästä erehdyksestä, niin minusta Kalevalaseuran pitäisi ottaa vastaan 
osansa rahassa, vaikka se siten saakin paljon vähemmän siitä, mikä 1921 voitiin 
halvalla hinnalla hankkia. Toinen asia on, onko Turun yliopisto valmis tämän 
velan suorittamaan. ”Status quo”, josta ylikirjastonhoitaja puhuu, on tietysti aivan 
mahdoton muulla ehdolla, kuin että Kalevalaseura saa rahallisen korvauksen. 
Minun omasta puolestani tulee vaatia ainakin eräiden ”Suomen suku” laitokselle 
tarpeellisten teosten palauttamista oikealle omistajalleen. Osittain voitaneen 
minun saatavani korvata Turun yliopiston dupleteilla, niinkuin jo olen sanonut. 

Koska ylikirjastonhoitajan kirjeestä näkyy, että asia on hänelle jäänyt aivan 
hämäräksi, olen katsonut asiakseni tällä tavalla antaa asiaan yleiskatsauksen. Kun 
saavun Turkuun, olisi suotava, että kohta voitaisiin sopia yleisestä periaatteesta, 
sillä sitenhän voitaisiin päästä melkoisen suuresta vaivasta, kenties kokonaan 
pieniin detaljeihin kajoamisesta. (TSS:n arkisto.) 

 

 Rehtori Einar Juva kirjoitti vuonna 1934 päiväämättömässä kirjeessä Setälälle, 

että kirjojen omistussuhteet olivat niin sekavat, että sopujako olisi varmaan paras 

ratkaisu (Setälän kirjekokoelma KAY 5263). 

 

10. Unelma kansallisten tieteiden ja taiteiden harjoittajien omasta talosta 

Kalevalaseuran suurena hankkeena oli sitä perustettaessa ollut oma talo kansallisille 

tieteille ja taiteille. Tähän seuralla ei kuitenkaan ollut varaa, kun se peruutti aiotun 

                                                 
71 Setälällä oli ilmeisesti tarkoitus lahjoittaa kirjasto Suomen suvulle. Ainakin hän antoi niin 

ymmärtää. 
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kansalaiskeräyksen perustettavan Turun yliopiston hyväksi. Idea Kalevalatalosta 

kuitenkin eli.  

 Vuonna 1934 kirjoitti arvovaltainen herraseurue opetusministeriölle ja ehdotti, 

että ministeriö perustaisi ensimmäiset pysyvät tutkijapaikat suomen kielen ja sen 

sukukielten sekä kansanrunouden tutkimusta varten, jotta tiedemiehet saattaisivat 

valaista kysymyksiä suomalais-ugrilaisten kielten asemasta ja henkisen elämän 

kehityksestä sekä hyödyntää tutkimusmatkojensa tulokset. Nyt tutkijat saattoivat 

parhaassa tapauksessa saada yliopistoviran, mutta sen ohella tutkimustyö oli liian 

raskasta ja vaatisi miehen kokonaan. Valtiolla pitäisi olla työpaikkoja kansanrunojen 

julkaisemista, karjalan kielen sanakirjan tekoa, vanhan kirjasuomen aineiston keruuta ja 

kansankielen sanastoaineksen keruuta varten. Suomalais-Ugrilaisella Seuralla oli 

julkaisematonta ainesta, jotka pitäisi toimittaa.  

 Samalla Kalevalaseura myös ehdotti, että rakennettaisiin ylväs Kalevalatalo, 

johon kansallisten tieteiden ja taiteiden edustajat voisivat muuttaa. Rakennuksen oli 

kesällä 1934 Suomessa käydessään luvannut suunnitella maailmankuulu arkkitehti Eliel 

Saarinen.  

 Pyydettiin opetusministeriä ryhtymään sellaisiin toimiin, että voitaisiin rakentaa 

koti suomen kielen ja kansanrunouden tutkimukselle. Allekirjoittajina olivat: 

täysinpalvellut suomen kielen ja kirjallisuuden professori, Suomalais-Ugrilaisen Seuran, 

Kalevalaseuran ja Tiedeakatemian esimies [Setälä], Helsingin yliopiston suomen kielen 

professori [Martti Rapola], suomalais-ugrilaisen kielitieteen professori [Y. H. 

Toivonen], suomalaisen ja vertailevan kansanrunoudentutkimuksen professori [Väinö 

Salminen] ja altailaisen kielentutkimuksen professori ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran 

varaesimies [G. J Ramstedt]. He vetosivat vuoden 1935 Kalevalan 100-vuotisjuhlaan. 

Näin valtio olisi pysyvällä ja arvokkaalla tavalla muistanut merkkivuotta. (Luonnos on 

TSS:n arkistossa.)  

 Vetoajien joukossa ei ollut Suomalais-Ugrilaisen Seuran sihteerin Artturi 

Kanniston nimeä.  
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 Tämä oli aika lailla samanlainen hanke, jota Setälä oli jo Budapestissa 

ehdottanut ja joka ei silloin ollut saanut kannatusta Suomessa. Talotoiveet eivät 

toteutuneet. 

 

11. Käynti Kuusankoskella 

Setälä oli hyvä ja haluttu puhuja. Hän esitelmöi usein eri tilaisuuksissa. 

Kansallisarkiston kokoelmissa on lukuisia puheiden konsepteja. Syksyllä 1934 hän oli 

käynyt Kuusankoskella ja kirjoitti joulukuun 17. päivänä kauniin kirjeen kiitokseksi 

yrittäen samalla saada avustusta Kymmene Aktiebolagilta. Kirjeestä näkyy, että Setälälle 

itselleen läheisin Suomen suvun tutkimustöistä oli tuolloin Kalevalan maailman 

selvittäminen. Jo aikaisemmin hän oli lähettänyt asiasta kiertokirjeen. Ammattikoulu, 

jota hänelle oli esitelty, oli rikkaan paperiyhtiön ylpeys:  

 
K. Herra Vuorineuvos Einar Ahlman 
Arvoisa Veli! 

Pyydän saada mitä lämpimimmin kiittää siitä suuresta vieraanvaraisuudesta 
ja ystävällisyydestä, joka tuli osakseni käydessäni Kymin tehtailla. Näiden 
suurten ja koko maalle suuriarvoisten teollisuuslaitosten näkeminen teki 
tosiaankin valtavan vaikutuksen. Erittäinkin jäi mieleeni pysyväksi muistoksi 
ammattikoulu ja sen suurenmoinen herättävä ja innostava vaikutus nuoriin 
oppilaisiinsa. Sellaisen laitoksen perustamista täytyy tosiaankin katsoa sellaiseksi 
isänmaalliseksi työksi, joka vaikuttaa kauas tulevaisuuteen. Olen vain pahoillani, 
että siellä ollessani olin jonkunverran raihnaana ja vaikeasti liikkuvana.72 

Minä valitan suuresti, että kiitokseni tulee näin myöhään, vaikka ajatus on 
ollut aina mielessäni. Syynä siihen on ollut se, että samalla kertaa tahdoin 
lähettää mukanaseuraavan suunnitelman, ja sen kirjoittamiseen, niin pieni kuin se 
onkin, en vain saanut sopivaa hetkeä, osittain senvuoksi, että valtioneuvosto 
näinä aikoina minulta on vaatinut promemorian toisensa perästä nyt 
vireilläolevista kieliasioista, yleisestä kielilaista ja yliopistokysymyksestä. Kun 
nyt vihdoinkin sain suunnitelmani kokoon, niin riennän sen Sinulle lähettämään.  

Kuusankoskella käydessäni mainitsin jo siitä suunnitelmasta, joka 
mukanaseuraa. Se laitos, joka minulla nyt on huollettavanani, tarvitsisi sen 
pienen valtionavun lisäksi, joka meillä on arpajaisvaroista, varoja seuraaviin 
tarkoituksiin: 

1) Tutkimuslaitos ”Suomen suku” on tähän asti ulkonaisin sitein ollut 
kiinnitettynä Turun Yliopistoon. Kun kuitenkaan ei Turun Yliopisto ole tähän 
asti ensinkään voinut kannattaa laitosta ja kun minusta muutenkin tuntuu yhteys 
Turun Yliopiston kanssa pelkältä kahleelta, on aikomukseni aivan lähi-aikana 

                                                 
72 Erkki Itkonen kertoi Adám T. Szabólle, että syksyllä 1934 Setälän jalat olivat hyvin kipeät. 

Setälä liikkui vaikeasti, ja kotioloissa hänellä oli huivit sidottuna jalkoihin. (SKNA 14 372: 1.) 
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saada laitoksemme muodostetuksi eri säätiöksi. Tätä varten olemme jo saaneet 
kokoon jonkinverran varoja, vaikkakin se pääoma, joka voisi jäädä 
koskemattomaksi, toistaiseksi on varsin pieni. Tämä olisi siis yksi tarkoitus, jota 
varten kannatusta voitaisiin antaa. 

2) Toinen asia on se Kalevalaa koskeva teossarja, josta puhutaan 
mukanaseuraavassa suunnitelmassa. Teos ei missään tapauksessa voisi alkaa 
ilmestyä ennenkuin mahdollisesti ensi vuoden lopussa, jos riittäviä työvoimia 
saataisiin. Tätä työtä varten olisi siis lähinnä tarpeen avustus apulaisten 
palkkaamista varten. Kun painatukseen päästäisiin, tarvitaan tietysti vielä koko 
joukko rahaa teoksen julkaisemiskustannuksia varten.  

Koska olit ystävällinen ja viittasit siihen, että voisimme toivoa saavamme 
avustusta Kymiyhtiöltä, niin rohkenen nyt alistaa harkittavaksi, kumpaan 
tarkoitukseen Kymiyhtiö mieluimmin haluaisi edessäolevan Kalevala-
juhlavuoden johdosta antaa avustusta. 

Jos haluaisit saada asiasta tarkempia tietoja, niin olen siihen aina valmis joko 
kirjeellisesti tai Helsingissä käydessäsi, jos tahtoisit antaa minulle tiedon 
tapaamismahdollisuudesta (tel. Järvenpää 28). 

Minulle oli erittäin mieluista havaita, minkä muuten jo entisistä 
keskusteluistammekin olen tietänyt, että me useista isänmaan tärkeistä 
kysymyksistä ajattelemme samalla tavalla. Samalla kuin uudistan kiitokseni 
kaikesta osoitetusta ystävällisyydestä 

Olen Sinun 
E. N. Setälä (TSS:n arkisto.) 

 

 Vuorineuvos Ahlman vastasi pian jouluaattona 1934: 

 
K. Herra Valtioneuvos E. N. Setälä 
Järvenpää 
Arvoisa Veli. 

Pyydämme saada kiittää ystävällisestä kirjeestäsi ja siinä selostetuista 
suunnitelmistasi, johon olen mielenkiinnolla tutustunut. Näin äkkiä asiaa ajatellen 
olisin taipuvainen mieluummin kannattamaan ”Sammon arvoitus” teoksen 
jatkotyötä, jolla arvelen varmasti olevan suurta kulttuurihistoriallista merkitystä. 
Kun yhtiössämme on tapana käsitellä tämänluontoiset avustusasiat 
tilinpäätöksemme yhteydessä keväällä, tulen silloin ottamaan asian esille ja 
pyydän tämän jälkeen saada uudelleen palata asiaan.  

Toivottaen Sinulle hauskaa ja rauhallista Joulua 
merkitsen ystävyydellä  
Einar Ahlman (TSS:N arkisto.) 
 

Kymmenen konttoripäällikkö Julius Polin kirjoitti johtokunnan päätöksestä helmikuun 

5. päivänä 1935: 

 
K. Herra Valtioneuvos E. N. Setälä 
Järvenpää 
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Viitaten Herra Valtioneuvoksen ja meidän vuorineuvos Einar Ahlman'in 
väliseen kirjeenvaihtoon koskeva ”Sammon arvoitus” teoksen jatkotyön 
tukemista, on meillä kunnia ilmoittaa, että Johtokuntamme on myöntänyt Smk 
20 000:– – käytettäväksi Herra Valtioneuvoksen parhaaksi katsomalla tavalla 
sanottuun tarkoitukseen. Mainitun määrän olemme ottaneet vapauden yhtiömme 
shekissä oheenliittää. (TSS:n arkisto.) 

Kunnioittaen Kymmene Aktiebolag 
Julius Polin  

 

 Setälän kuoleman jälkeen lahjasekki muutettiin varajohtaja Toivosen nimelle ja 

rahat käytettiin etymologisen sanakirjan hyväksi. Sammon arvoitukseen ei kirjoitettu 

jatkoa, vaikka sanastusta jatkettiin, koska myös sanakirja tarvitsi sanatietoja.  

 

12. Suomen suvun valtuuskunta 

Setälän ja Turun yliopiston väliset ristiriidat saivat yliopiston huomaamaan, että Suomen 

suvun johtaja toimi aivan oman päänsä mukaan. Suomen suvun vahvistettujen 

järjestyssääntöjen mukaan tutkimuslaitoksen tieteellinen johto oli valtuuskunnalla, johon 

kuuluivat itseoikeutettuina jäseninä laitoksen johtaja ja Turun yliopiston suomen kielen 

ja sen sukukielten professori sekä muina jäseninä kolme ja varajäseninä kaksi laitoksen 

työalaa edustavaa tiedemiestä, jotka yliopiston hallitus valitsi humanistisen tiedekunnan 

esityksestä kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. 

 Valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsi yliopiston hallitus 

valtuuskunnan jäsenten keskuudesta samoin kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Valtuuskunta itse valitsi sihteerin. Valtuuskunta oli päätösvaltainen, kun puheenjohtaja 

ja kolme jäsentä olivat kokouksessa saapuvilla. 

 Säännöt vahvistettiin Turussa maaliskuun 23. päivänä 1934. Allekirjoittajina 

olivat kanslerin [= Setälän] ollessa jäävi rehtori Einar W. Juva, silloin vielä Juvelius, ja 

sihteeri Kaarlo Jäntere. Kun säännöt oli vahvistettu, ruvettiin kokoamaan valtuuskuntaa. 

Siihen tulivat Suomen suvun johtajana Setälä, professorit Martti Rapola, Paavo Ravila, 

Uno Harva, ja puheenjohtajaksi Helsingin yliopiston kansleri Hugo Suolahti sekä 

varajäseniksi professorit E. A. Tunkelo ja Väinö Salminen. Turun yliopiston 

professoreja olivat Ravila ja Harva, Helsingin yliopiston Rapola, Tunkelo ja Salminen. 
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Ilmoituskirjeet valituille lähetettiin toukokuun 30. päivänä 1934. Suolahti kuitenkin 

kieltäytyi, ja syyskuussa Rapola valittiin puheenjohtajaksi ja uudeksi jäseneksi Helsingin 

yliopiston professori Edvin Linkomies. 

 Ensimmäisenä tehtävänä valtuuskunnalla olisi ollut Y. H. Toivosen palkkauksen 

järjestäminen (TSS:n arkisto 30.5.1934). Setälä vastasi elokuun 21. päivänä 1934 

rehtorille, että asia oli jo järjestetty toisin. Säästyvän summan käytöstä päätettiin lähettää 

kysely laitoksen valtuuskunnalle, mutta koska valtuuskuntaa ei vielä ollut saatu 

perustetuksi, Setälän ehdotukseen voitaisiin suostua. Laitoksessa oli ”sanakirjan 

valmistelutyöt ja juoksevat menot”, ja tälle momentille rahat voitaisiin siirtää. 

 Setälä ei kiirehtinyt valtuuskunnan kokousta ja syytti hidastelusta laitoksen 

rahapulaa. Tammikuun 16. päivänä 1935 hän kirjoitti Turun yliopiston hallitukselle 

Suomen suvun eroaikeista ja määrärahoista:  

 
Syystä että minä osan viime syyslukukautta olin tuomittuna liikkumattomuuteen, 
en ennättänyt suorittaa niitä valmistavia toimia, jotka olisi tarvittu ”Suomen 
suku” tutkimuslaitoksen irroittamiseksi Turun Yliopiston hallinnasta, on minun 
pakko ehdottaa, että tutkimuslaitokselle hyväksyttäisiin kuukausittainen 
väliaikainen talousarvio viimevuotisen talousarvion mukaisesti, ennen kuin siihen 
oli lisävaroja myönnetty. On huomattava, että palkanvähennykset valtion 
virkamiehiltä on kumottu, minkä johdosta olisi laitoksessakin yhdenmukaisesti 
pyrittävä siihen, että palkat tulisivat entiselleen. Tämä kuitenkin vaatii 
lisäavustusta, minkä vuoksi tämä asia tällä hetkellä on syrjäänjätettävä. Pääasia 
on, että nyt siirtymäajaksi saadaan aikaan talousarvio, jota voidaan väliaikaisesti 
noudattaa. 

Aikomukseni on neuvotella näistä asioista myös valtuuskunnan kanssa, 
mutta kun valtuuskunnan kokoonkutsuminen vaatii rahanmenoja, jota varten ei 
meidän ole mahdollista saada talousarvioon sijoitetuksi mitään erää, olen aikonut 
esittää tämän talousarvioehdotuksen valtuuskunnan jäsenille kirjallisesti, pyytäen 
että ilmoittaisivat muistutuksensa, mikäli niitä heillä olisi. Pyydän kuitenkin 
saada huomauttaa, ettei tutkimuslaitoksen johtosääntö velvoita talousarvion 
päättämisestä kysymään valtuuskunnan mieltä, ja käsitykseni mukaan Yliopiston 
Hallitus voi tällaisen väliaikaisen talousarvion hyväksyä odottamattakin vastausta 
valtuuskunnan jäseniltä, ellei se ennättäisi tähän kiireeseen saapua. Nykyinen 
talousarvioehdotus tarkoittaa ainoastaan entisen arvion jatkamista kuukausittain, 
kunnes asia saadaan lopullisesti järjestetyksi. Tähän talousarvioon otetut erät 
eivät ole koko vuotta varten riittävät, erittäinkin kun otetaan huomioon, että tänä 
vuonna on ryhdyttävä sanakirjan lopulliseen kokoonpanoon, mikä ehdottomasti 
vaatii lisämenoja. 

Aikaa, milloin laitoksen siirtyminen uuteen hallintaan voi tapahtua, en saata 
vielä varmasti ehdottaa. Toivoisin sen voivan tapahtua kevään kuluessa, ja 
aikomukseni on siitä hyvissä ajoin Hallitukselle ilmoittaa. (TSS:n arkisto.) 
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Erohankkeista Turun yliopistosta Setälä kirjoitti valtuuskunnalle tammikuun 21. päivänä 

1935: 

 
”Suomen suku” laitoksen valtuuskunta: 

Martti Rapola, puheenjohtaja 
Paavo Ravila, varapuheenjohtaja 
Uno Harva, vars[inainen] jäsen 
Edvin Linkomies, vars[inainen] jäsen 
Väinö Salminen, varajäsen 
E. A. Tunkelo, varajäsen 
Katsoen siihen, että Turun Yliopisto ei voi ensinkään avustaa ”Suomen 

suku” laitosta sekä katsoen siihen, että tämän laitoksen täytyy olla läheisessä 
vuorovaikutuksessa Helsingissä sijaitsevien laitosten ja kokoelmain haltian 
kanssa, on näyttänyt edullisimmalta muodostaa ”Suomen suku” laitos erilliseksi 
säätiöksi. Tätä asiata ei ole vielä saatu valmiiksi, vaan ovat keskustelut siitä vielä 
käynnissä. Tähän katsoen ei mielestäni ajankohta vielä ole tullut ”Suomen suku” 
laitoksen valtuuskunnan kokoonkutsumiseen, erittäinkin, kun laitoksella ei ole 
mitään varoja jäsenten matka- ym. kustannusten korvaamiseen. Kunnes 
edellämainittu asia saataisiin selvitetyksi, on minusta parasta väliaikaisesti 
noudattaa laitoksen viimevuotista talousarviota, niin että kuukausittain käytetään 
1/12 siitä erästä, joka varmasti on käytettävänä, ja edellisen perustuksella 
pyytäisin Teitä ensi tilassa kirjallisesti minulle ilmoittamaan, kannatatteko tätä 
ehdotustani vai onko Teillä muistutuksia sitä vastaan tehtävänä. Ehdotus 
väliaikaiseksi talousarvioksi seuraa mukana. (TSS:n arkisto.) 

 

 Vastauksia tuli pikaisesti. E. A. Tunkelo ehti kirjoittamaan ensin tammikuun 24. 

päivänä 1935: 

 
”Suomen suku” -laitoksen johtajalle, Valtioneuvos E. N. Setälä 
Arvoisa Veli! 

Olen saanut t.k. 21:ntenä p:tyn kirjeesi, jossa kehoitetaan minua lausumaan 
ajatukseni ehdotuksesta, että laitos toistaiseksi noudattaisi viimevuotista 
talousarviotaan. 

Voisin lausua esim. tähän tapaan (kun en lainkaan tunne laitoksen raha-
asioita): jollei viime vuoden tilien päätöksessä esiinny velkaa tai muuta vajautta 
sellaista määrää, joka voisi horjuttaa tämänvuosista meno- ja tuloarviota ja 
pakottaisi menojen supistamiseen, niin en nyt näe aihetta vastustaa ehdotusta, että 
viime vuoden tuloarviota toistaiseksi noudatettaisiin. Mutta huomaan, että sanani 
suuntaan tai toiseen tässä asiassa on mitätön. Sillä laitoksen ohjesäännön 4 §:n 
mukaan talousarvion käsittely ei kuulu sille valtuuskunnalle, johon olen 
varajäseneksi tullut; ja toistaiseksi en tiedä, onko joku ja kuka vakinainen jäsen 
kieltäytynyt tai estynyt ottamasta osaa 5 §:ssä mainitun tieteellisen valtuuskunnan 
toimintaan, niin että minulla olisi äänivaltaa tämänkään valtuuskunnan 
käsiteltävissä asioissa. 
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Tuntuu kuin kirjelmän lähettämisessä olisi sattunut sekaannusta. Uusi 
säätiö on vasta tekeillä, eikä sen valtuuskuntaa liene vielä valittu. 

Satoista työvuotta tutkimuslaitokselle ja sen johtajalle toivottaen 
Helsingissä E. A. Tunkelo (TSS:n arkisto.) 

 

Tammikuun 30. päivänä 1935 Uno Harva kirjoitti: 

 
K. Herra Kansleri 

Herra Kanslerin ehdotus Suomen suku -tutkimuslaitoksen t.v. menoarvioksi 
on mielestäni ainoa mahdollinen. Tämän käsitykseni olen jo ilmoittanut Turun 
yliopiston hallitukselle, joka tänään pitämässään kokouksessa onkin ehdotuksen 
hyväksynyt. (TSS:n arkisto.) 

 

Valtuuston merkitys kasvoi vasta Setälän kuoleman jälkeen. Sen kantaa kysyttiin 

maaliskuun 18. päivänä 1935 Suomen suvun toiminnan jatkamisesta. Kokouksessa 

olivat Martti Rapola, Edvin Linkomies, Uno Harva, Paavo Ravila, V. Salminen ja E. A. 

Tunkelo sekä pyynnöstä Y. H. Toivonen. Valtuuskunta päätti yksimielisesti, että 

Suomen suvun toimintaa on jatkettava. Käytännön syyt vaativat valitsemaan laitoksen 

toimipaikaksi Helsingin. Näytti olevan asianmukaisinta muodostaa tutkimuslaitoksesta 

itsenäinen säätiö, jonka hallinnassa olisivat edustettuina Turun yliopisto ja Helsingin 

yliopisto yhdessä niiden tieteellisten seurojen kanssa, joiden toiminta tähtäsi samoihin 

päämääriin kuin tutkimuslaitoksenkin. Itsenäisen säätiön luomiseen olisi sitäkin 

enemmän syytä, kun se oli E. N. Setälänkin viimeinen toivomus. (TSS:n arkisto.) 

 Valtuuskunta toimi siihen asti, kunnes Suomen suku liitettiin Sanakirjasäätiöön ja 

sen valtuuskunta otti tehtävät. 

 Sanakirjasäätiön valtuuskunnan jäsenet on mainittu teoksessa Sanojen taivalta 

(Tuomi 1976: 92–100). 

 

13. E. N. Setälän kuolema 

Helmikuun 8. päivänä 1935 opetusministeriössä oli Turun yliopiston pelastamiskokous. 

Kansleri Setälää ei ollut kutsuttu siihen mukaan. Samana päivänä hän sattumalta tuli 

Helsinkiin tervehtimään ystäviään ja suunnittelemaan Vanhan Kalevalan 100-
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vuotisjuhlaa. Kustaa Vilkuna oli samassa tilaisuudessa. Illalla hän saattoi Setälän 

Kaivokadun yli asemalle ja kantoi Setälän salkkuaan. Tapansa mukaan Setälä oli 

myöhässä, ja iso mies joutui juoksemaan junan perästä.73 Junassa lippuja tarkastamaan 

tullut konduktööri saattoi vain todeta hänen kuolleen.  

 Erkki Itkonen kertoi, että Setälä oli illalla lähdössä Toimelasta Helsinkiin 

Seurahuoneelle, jossa oli Vanhan Kalevalan 100-vuotisjuhlan järjestelijöiden kokous. 

Itkonen olisi ennen lähtöä halunnut kysyä häneltä jotakin, mutta Setälä vastasi 

kiireissään myhäillen: ”Nyt minulla ei ole aikaa, mutta huomenna minä olen aivan 

vapaa!” Yöllä Itkonen oli kuullut reen jalasten äänen. Kun hän aamulla meni alas 

tornistaan, hän näki naisten itkettyneet kasvot ja ymmärsi heti, mistä oli kysymys. 

(Itkonen 1976: 32–33, SKNA 14 372: 1.) 

 Turun yliopiston vuosikirjassa julkaistiin seuraavana vuonna Setälän kuva ja 

rehtorin helmikuun 20. päivänä 1935 hallituksen kokouksessa esittämät muistosanat. 

Niissä todettiin, että kanslerin kuolema oli raskas tappio Suomen sivistyselämälle ja 

koko Suomelle. ”Hän oli loistava tiedemies, suuri kulttuurityöntekijä, lämmin 

isänmaanystävä, peloton taistelija.” Setälä oli edistänyt tieteellisen työn 

mahdollisuuksia Turun yliopistossa. (TYVK 1934–35: 10.)74  

 

14. Suomen suvussa E. N. Setälän aikana tehdyt työt 

Turun yliopiston rehtori Einar W. Juva kirjoitti huhtikuun 12. päivänä 1935 Suomen 

suvun apulaisjohtajalle Y. H. Toivoselle pyytäen häneltä lyhyen selonteon siitä, miten 

pitkällä etymologisen sanakirjan valmistelutyöt olivat. Hän halusi myös tietää, kuinka 

kauan tarvittaisiin työn loppuun suorittamiseen, jos sitä tehtäisiin samanlaisin työvoimin 

kuin siihenkin saakka. (TSS:n arkisto.)  

                                                 
73  Kustaa Vilkuna ja Erkki Itkonen kertoivat Setälän kuolemasta muistellessaan nuoruuttaan 

Suomalais-Ugrilaisen Seuran 90-vuotispäivällisillä hotelli Helsingissä 2.12.1973.  

74 Rehtorin muistosanoissa on vain korulauseita. Niissä ei näy mitään erimielisyyksiä. Yhtä 

hienotunteisesti Setälä itse ei esiintynyt Suomalais-Ugrilaisessa Seurassa arvostellessaan  edeltäjänsä Otto 

Donnerin elämäntyötä. 
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 Toivosen vastauksessa on kuvattu laitoksen työt. Edistymisestä oli vuosittain 

lähetetty selonteko Turun yliopiston hallitukselle, ja se oli julkaistu yliopiston 

vuosikirjassa. Näitä julkaisuja Toivosella ei ollut käytettävänään, koska kirjasto oli 

joutunut Setälän velkojen pantiksi Kansallis-Osake-Pankille. 

 Toivosen mukaan sanakirjaa varten oli ensinnäkin suurimmaksi osaksi käyty läpi 

tärkein etymologinen ja äännehistoriallinen kirjallisuus, missä suomen kielen sanoja 

historiallisesti käsiteltiin, ja siitä oli tehty asianmukaiset poiminnat. Sanakirjalähteistä 

oli kerätty tarpeellista ainesta sekä lähimmistä että kaukaisemmista sukukielistä. Koska 

tämänlaatuista lähdeainesta työn kuluessa ilmestyi yhä lisää, oli sitä edelleen käytävä 

läpi. Jos saataisiin työ piakkoin keskitetyksi Helsinkiin ja kaikki muuttohäiriöt olisivat 

pian ohi, niin vuoden 1935 kuluessa tulisi tärkein julkaistu lähdeaines seulotuksi. Ehkä 

vuonna 1936 voitaisiin ryhtyä ainesten ryhmittämiseen eri sana-artikkeleiksi ja 

artikkelien kirjoittamiseen. Huomattava kuitenkin oli, että työn kokenut johtaja nyt oli 

poissa ja että yksi apulaisista, maisteri Itkonen, lähtisi kesäkuun alussa loppuvuodeksi 

tutkimusmatkalle Lappiin, joten työ edistyi näistä syistä hitaammin. Mitään määräaikaa, 

jonka kuluessa sanakirjan ensimmäinen laitos saataisiin varmasti valmiiksi, Toivonen ei 

uskaltanut luvata. ”Jos mainitsisin esimerkiksi viisi vuotta, niin mahdollisesti osuisin 

oikeaan, mutta yhtä mahdollista on, että pahasti erehtyisin.” Sanakirjassa pitäisi ottaa 

mukaan myös Suomen Kansan Vanhat Runot -teossarja ja Agricolan teosten sanasto, 

joka työ oli kesken. (TSS:n  arkisto.) 

 Työvoimaa oli vuoden loppuun vain samalla professorin virkaa hoitava 

Toivonen, assistentti Elvi Erämetsä, amanuenssi Hortense Elg ja tilapäiset 

arkistoapulaiset.  
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C. Y. H. Toivosen johtajakausi 1935–1953 Suomen suvussa 

1. Y. H. Toivonen  

E. N. Setälän kuolema mullisti Suomen suvun toiminnan. Kokenut johtaja oli poissa, 

eikä laitos voinut enää jäädä hänen maatilalleen Järvenpään Toimelaan. Oli kuitenkin 

selvää, että toimintaa ja etymologisen sanankirjan tekemistä oli jatkettava. 

Apulaisjohtajan, professori Y. H. Toivosen, valitseminen uudeksi johtajaksi oli myös 

itsestään selvää. Toivonen sai velvoittavan tehtävän. 

 Yrjö Henrik Toivonen oli syntynyt vuonna 1890 Turun läänin Koskella. Hän 

valmistui filosofian kandidaatiksi vuonna 1917, maisteriksi 1919 ja lisensiaatiksi 1927 

ja 1932 hänet valittiin priimustohtoriksi. Hän oli Sanakirjasäätiön edeltäjän Suomen 

kielen sanakirja OY:n palveluksessa vuosina 1916–1922, hoiti Otto Mannisen 

sijaisena osaa Helsingin yliopiston suomen kielen lehtorin opetustehtävistä 1923–

1930, sai Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen dosentuurin 

vuonna 1928, tuli Turun yliopiston Suomen suvun palvelukseen toukokuussa 1930 ja 

oli sen johtajana vuosina 1935–1953. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen 

kielentutkimuksen professorin viran Toivonen sai Yrjö Wichmannin seuraajana 

vuonna 1934. Virassa hän oli vuoteen 1948, jolloin hänet valittiin juuri perustetun 

Suomen Akatemian jäseneksi. Toivonen oli vuosia Helsingin yliopiston historiallis-

kielitieteellisen osaston dekaanina, Suomalais-Ugrilaisen Seuran esimiehenä vuosina 

1950–1954 ja valtion humanistisen toimikunnan puheenjohtajana. Virittäjän 

toimituskuntaan hän kuului 35 vuotta.  

 Opintomatkoja Toivonen teki Itä-Suomeen Karjalan ja Aunuksen pakolaisten 

keskuuteen vuonna 1921 keräten karjalaa ja lyydiläisaineistoa, Viroon vuosina 1922 ja 

1931, Inarin lappalaisten keskuuteen vuonna 1929 sekä Skandinavian 

metsäsuomalaisten luo 1930. Hän keräsi vähän kenttäaineistoja verrattuna siihen, 

kuinka paljon hän julkaisi toisten kokoelmia. Hän toimitti mm. Suomen Kansan 

Vanhoista Runoista Varsinais-Suomen osuuden (Suomen Kansan Vanhat Runot 8 

1932). 
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 Kun rajat Venäjälle 1920-luvulla sulkeutuivat, otettiin Suomalais-Ugrilaisen 

Seuran keskeiseksi tehtäväksi julkaista siihen asti kerättyjä aineistoja tutkijain 

käyttöön. K. F. Karjalaisen vuosina 1898–1902 keräämät laajat ostjakkiaineistot olivat 

tärkeimpien joukossa. Työhön valittiin Toivonen. Ostjakin sanakirjan toimittaminen 

alkoi vuonna 1920, ja sanakirja ilmestyi 1948. Ehtona Suomen sukuun tulemiselleen 

Toivonen esitti, että hän voisi samalla tehdä ostjakin sanakirjaa. Teos on erinomainen 

hakuteos fennougristeille ja ostjakin kielen tärkein merkkipaalu.  

 Vasta akateemikkona Toivonen saattoi täysin keskittyä Suomen kielen 

etymologisen sanakirjan kirjoittamiseen. Hänen kirjoittamansa ensimmäinen osa 

ilmestyi vuonna 1955.  

 Y. H. Toivonen kuoli toukokuun 16. päivänä 1956 pitkän ja raskaan sairauden 

jälkeen. (Sola & Tudeer 1940: 838–840, Helsingin yliopisto, Opettajat ja virkamiehet 

1939–1968: 371, Itkonen 1956: 101–106, Ravila 1958: 54–61.) 

 Akateemikko Paavo Ravila lausui edeltäjänsä Y. H. Toivosen muistosanat 

Suomalaisessa Tiedeakatemiassa vuonna 1957. Hän korosti vaatimattoman Toivosen 

omistautumista yksinomaan tieteelle.  

 
Työkammio, yliopisto ja tieteelliset seurat muodostivat sen piirin, jonka rajoja 
hän ei juuri milloinkaan ylittänyt.75  – – Mutta niukat, miestä kuitenkin 
erinomaisesti karakterisoivat elämäkerralliset tiedot viittaavat työteliääseen, 
sisäisesti rikkaaseen elämään, jossa kaikki keskittyi velvollisuuden ja 
kutsumuksen täyttämiseen. (Ravila 1958: 53.) 

 Toivonen oli ennen kaikkea etymologi. Sillä alalla hän myös saavutti 

kestävimmät tulokset. Hän oli koko tutkijanuransa kiinnostunut etymologioista ja 

julkaisi Virittäjässä vuosina 1916–1956 kirjoitussarjan Etymologisia huomioita 

suomen sanoista, yhteensä 133 sanasta. Finnisch-Ugrische Forschungenissa hän 

                                                 
75 Toivonen vaikuttaa suuren opettajansa vastakohdalta. Setälä ei koskaan ehtinyt tai malttanut 

antautua vain yhteen asiaan, vaan hänen piti olla joka taholla. Setälä kyllä useaan otteeseen painotti 

tutkijan keskittymisen tarvetta, ja juuri sillä hän perusteli tutkimuslaitosten tarvetta. Hän itse ei 

kuitenkaan tehnyt niin kuin opetti. Myöskään muistosanojen lausuja Paavo Ravila ei antautunut 

kokonaan tieteelleen; hän oli mukana yliopistopolitiikassa, ammattiyhdistystoiminnassa ja Turun 

kunnallispolitiikassa. 
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julkaisi vuosina 1922–1953 sarjaa Wortgeschichtliche Streifzüge. Saksankielisissä 

artikkeleissa käsiteltiin muitakin kieliä kuin suomea.  

 Ravilan mielestä Toivosen luonne ja myös ulkoiset tekijät vaikuttivat siihen, 

että hänestä tuli sanaston historian tutkija. Jo ylioppilaana Toivonen pääsi Setälän 

apulaiseksi kokoamaan aineistoa. Hän asui vuosina 1913–1915 Setälän Helsingin-

kodissa Merilinnassa Neitsytpolku kahdessa ja kesäisin perheen huvilalla Ristiinan 

Kallioniemessä. Korvaukseksi opiskeluajan asunnosta Toivonen toimi Setälän 

apulaisena ja sai hyvän tutkijankoulutuksen. Ennen häntä Setälän kotona oli 

ylioppilasaikanaan asunut Toivo Kaukoranta. 

 Turun yliopiston uuden tutkimuslaitoksen Suomen suvun apulaisjohtajaksi 

Setälä valitsi Toivosen. Hän sai professorin aseman. Yliopisto olisi halunnut, että 

Toivonen olisi toiminut Turussa ja myös opettanut siellä, mutta se ei sopinut Suomen 

suvulle eikä Setälälle. Ensimmäisen johtajan kuoltua etymologinen sanakirja jäi 

Toivosen velvollisuudeksi. Joskus perintö varmaan tuntui raskaalta.  

 
Kuuluisa filologi Joseph Justus Scaliger oli jo 1500-luvulla sanonut, ettei muuta 
rangaistusta tarvitakaan kuin sanakirjan teko, sillä maailman kaikki piinat ja 
vaivat sisältyvät tähän yhteen ainoaan työhön. Tieteelliset vaatimukset täyttävän 
etymologisen sanakirjan laatiminen on tietysti aivan erityisen vaativa tehtävä. 
(Ravila 1958: 58.) 

Toteamme nyt haikein mielin, että mestari [Toivonen] ei ennättänyt saada 
työtä valmiiksi. – – Vaikka hänen työnsä jatkajiksi on saatu kaksi erittäin 
pätevää tiedemiestä,76 niin parhaassakin tapauksessa kuluu vielä vuosia, ennen 
kuin tämä kauan kaivattu tärkeä teos saadaan päätökseen. – – Metodinsa 
Toivonen oli oppinut Setälältä ja ennen kaikkea [Heikki] Paasoselta, jonka 
oppilaana ja työn jatkajana häntä voi monessa mielessä pitää. Toivonen piti 
ankarasti kiinni siitä, minkä oli nuoruudessaan oppinut ja omaksunut. Voipa 
sanoa, että hän oli meillä viimeinen puhdasverinen nuorgrammaatikko, joka oli 
syvästi vakuuttunut siitä, että äännehistorian suurista periaatteista luopuminen 
vie pintapuolisuuteen ja helposti vääriksi osoittautuviin päätelmiin. (Ravila 
1958: 59.)  

 [Ravila jatkoi Erkki Itkosta siteeraten:] Y. H. Toivonen oli 
erikoislaatuinen persoonallisuus: terävä ja viileästi harkitseva, mutta samalla 
herkkätunteinen, luonnon ja runon kauneuden ymmärtäjä; yhtäältä syrjään 
vetäytyvä, toisaalta seurallinen, säkenöivä ja runsastietoinen keskustelija. 
Tutkijatoverien kunnioitusta hän nautti suuressa määrin, ja mitä valoisimmin 
toivein tervehdittiin hänen astumistaan Suomen Akatemiaan suomalais-

                                                 

76 Erkki Itkonen ja Aulis J. Joki. 
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ugrilaisen tieteen arvovaltaiseksi edustajaksi. Tällöin oli kuitenkin 
parantumaton sairaus saanut miehestä otteen, mutta juuri kamppaillessaan sitä 
vastaan henkisesti lannistumattomana, työn tahtia voimien vähenemisen 
vastapainoksi vain kiihdyttäen, hän tarjosi meille kaikille suurenmoisen 
esimerkin kutsumukselleen uskollisesta ja inhimillisen työn korkeaan arvoon 
uskovasta tutkijasta. (Ravila 1958: 60.)  

 Ravilan sanoissa on kaunopuheisuuden ja juhlallisen muistopuheen kaikua, 

mutta tuskin ne ovat kovin liioittelevia. 

 Toivonen, kuten Setäläkin, piti suomalais-ugrilaista tutkimustyötä suomalaisten 

kansallisena velvollisuutena. Astuessaan Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen 

kielentutkimuksen professorin virkaan vuonna 1934 Toivonen sanoi:  

 
Yleiseltä kannalta katsoen ei tietenkään ole mahdollista asettaa eri 
tieteenhaaroja mihinkään arvojärjestykseen – mitä laajempi, monipuolisempi ja 
syvempi on tieteellisen tutkimuksen pohja kansakunnan keskuudessa, sitä 
suurempi kansakunnan merkitys ja arvo kulttuurikansana – , mutta erikoisesti 
kansalliselta kannalta on oman maan ja heimon, sen historian, kulttuurin ja 
kielen tutkiminen kunkin kansan tärkeimpiä tieteellisiä tehtäviä, jonka 
suorituksen laadusta sen arvo kulttuurikansana paljon riippuu. (Toivonen 1934: 
391.)  

 Erkki Itkonen on joskus kertonut, että Toivonen ei antanut assistenttien lainkaan 

kirjoittaa etymologioita vaan teki itse kaiken. Sairauden aikana Elvi Erämetsä kelpasi 

ojentamaan hänelle kirjan, kun hän ei enää pystynyt sitä itse ottamaan. Assistentit 

kokosivat aineistoja.  

Itkosen haastattelusta vuodelta 1992 käy ilmi, että hän arvosti vaatimatonta 

Toivosta ja piti hänestä:  
 
 Ehkä kaikkein läheisin niistä alkuvuosien ystävistäni oli Y. H. Toivonen. Hän 
oli aina avulias kaikessa ja neuvoillaan avusti minua monesti. Ja sitten hän oli 
hyvin laajatietoinen ja henkevä keskustelija, jonka kanssa oli mielenkiintoista 
puhella. No jaa, me kun siellä vuosikymmenet istuttiin siellä Suomen suvun 
huoneessa [Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vintillä], niin tulikin käytyä 
lukemattomia keskusteluja. (SKNA 15 678.) 

  Yleistajuistaakseen etymologista tutkimusta Toivonen kirjoitti kaksi 

kansantajuista, suosittua kirjaa, vuonna 1944 ilmestyi Sanat puhuvat. Muutamien 

sanojen ja kuvitelmien historiaa ja 1955 Sana sanasta, kaksi parhaasta.  
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Y. H. Toivonen työhuoneessaan vuonna 1948. Museovirasto. 

 

 Elvi Erämetsä laati aikanaan Toivosen bibliografian; siinä on monografioita, 

artikkeleita ja arvosteluja yhteensä 190 nimekettä. Mukaan ei ole laskettu 

sanomalehtikirjoituksia.  

 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sukukielten toimiston toimistopäällikkö 

Martti Kahla on kertonut opiskeluvuosistaan. Nuorena ylioppilaana 1950-luvun 

vaihteessa hän kuunteli akateemikko Toivosen suomalais-ugrilaisten kielten 

etymologialuentoja.77 Vieläkin huvittuneena hän kertoi, että luentosalin eturivissä 

istuivat akateemikkoa kuuntelemassa kuuliaisina opetuslapsina professorit Lauri 

Hakulinen, Paavo Ravila ja Erkki Itkonen. Muistikuvana Kahlalla on, että Toivosen 

taikasana oli osseetti. Siitä hän löysi paljon rinnastuksia. Suomeen asti ne sanat eivät 

kuitenkaan ulottuneet. (Martti Kahlan suullinen tiedonanto.) Suomen kielen 

                                                 
77 Yliopiston painettuun ohjelmaan ei merkitty akateemikkojen luentosarjoja, koska heillä ei ollut 

opetusvelvollisuutta. Esimerkiksi Erkki Itkonen piti 1960-luvun jälkipuoliskolla laajoja luentosarjoja 

suomalais-ugrilaisen vokaaliston ja konsonantiston alalta, joita ohjelmassa ei ole mainittu. 
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etymologisessa sanakirjassa on vain kaksi rinnastusta, joissa sana osseetti esiintyy: 

sanalle arvo on esitetty epävarmat vastineet sanskritista ja osseetista, sanalle varsa 

esitetty mordvalainen vastine on ehkä lainaa toisesta iranilaisesta lähteestä kuin 

suomen sana, osseetista tai nykypersiasta. 

 Pari silloisten opiskelijoiden muistelmaa kuvaa Suomen suvun ilmapiiriä 1950-

luvulla. Toivoselle haluttiin taata täydellinen työrauha. Maisteri Pentti Soutkari 

opiskeli 1950-luvun alkupuoliskolla, ja oli, kuten useat muutkin suomen opiskelijat, 

murrearkistojen vuoksi paljon Sanakirjasäätiössä, joka oli vielä Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran talossa. Hänelle ei koko aikana selvinnyt, missä päin taloa 

salaperäinen Suomen suku oli. Opiskelijoille oli sanottu, että akateemikko Toivosta ei 

saa häiritä. (Pentti Soutkarin suullinen tiedonanto.) 

 Professori Päivi Rintala oli ylioppilaana reippaampi. Hän tutki 

Sanakirjasäätiössä suomen sanoja ja kävi joskus ylhäällä Suomen suvussa, tosin vain 

ruokatuntien aikana. Joskus hän saattoi unohtua siihen saakka, kun Toivonen tuli 

takaisin. Hiljaa Päivi Rintala hiipi pois. (Päivi Rintalan suullinen tiedonanto.) 

 

2. Suomen suvusta itsenäinen säätiö 

Toivonen sai vastuun laitoksesta, jolle oli löydettävä uusi toimipaikka. Laitos ei voinut 

jäädä Toimelaan. Suomen suvun valtuuskunta piti maaliskuun 18. päivänä 1935 

kokouksen, jossa olivat läsnä professorit Martti Rapola, Edvin Linkomies, Uno Harva 

ja Paavo Ravila sekä varajäsenet professorit Väinö Salminen ja E. A. Tunkelo ja 

pyynnöstä apulaisjohtaja Y. H. Toivonen. Valtuuskunta päätti yksimielisesti, että 

Suomen suvun toimintaa oli jatkettava. Käytännönsyyt, Toivosen virka Helsingin 

yliopiston fennougristiikan professorina, Sanakirjasäätiön ja Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran kokoelmien sijaintipaikka sekä yliopiston hyvä kirjasto, vaativat 

valitsemaan laitoksen uudeksi sijoituspaikaksi Helsingin. Näytti olevan 

asianmukaisinta muodostaa Suomen suvusta itsenäinen säätiö, jonka hallinnassa Turun 

yliopisto olisi osallisena yhdessä Helsingin yliopiston ja niiden tieteellisten seurojen 

kanssa, joiden toiminta tähtäsi samoihin päämääriin kuin tutkimuslaitoksenkin. 
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Itsenäisen säätiön luomiseen olisi sitäkin enemmän syytä, kun se oli ollut myös 

valtioneuvos E. N. Setälä -vainajan viimeinen toivomus. (TSS:n paperit.) 

 Turun yliopiston hallitus oli jo 14. päivänä toukokuuta 1934 periaatteessa 

suostunut Suomen suvun eroon. Setälän kuoleman jälkeen se ehdotti, että 

tutkimuslaitoksesta muodostettaisiin itsenäinen säätiö ja sen kotipaikaksi tulisi 

Helsinki. Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan huhtikuun 17. päivänä 1935, 

että Suomen suku voitaisiin valtuuskunnan esityksen mukaan erottaa itsenäiseksi 

laitokseksi ja että se saisi muuttaa Helsinkiin. (Valtuuskunnan ptk. 28.3.1936.) Sille 

vuokrattaisiin kesäkuusta 1935 alkaen tilat Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran talon 

ylimmästä kerroksesta. Toivonen rupesi järjestämään muuttoa. 

 

3. Toiminnan jatkamisen edellytyksiä 

Toivonen esitti huhtikuun  25. päivänä 1935 opetusministeriölle menoarvion: 

apulaisjohtajan, kahden assistentin ja amanuenssin palkkiot, vuokra ynnä lämpö, 

valaistus, siivous, puhelinmaksut, kansliamenot, kirjallisuus, paperin ym. osto, 

tilapäisen aputyövoiman palkkaus, yhteensä 200 000 markkaa. Summa oli aikaisempaa 

pienempi. Perusteluna oli, että E. N. Setälän kuolema oli laitoksen työlle tietenkin 

korvaamaton menetys jo sinänsä ja lisäksi siitä syystä, että näytti olevan mahdotonta 

saada pätevää henkilöä hänen tilalleen. Tästä laitoksen työ tietysti kärsi, mikä oli 

otettava menoarviota suunniteltaessa huomioon. 

 Laitoksen assistenttien palkkioihin olisi Toivosen mielestä saatava jonkin 

verran lisäystä. Maisteri Elvi Erämetsä oli ollut palveluksessa jo viisi vuotta. Maisteri 

Erkki Itkonen oli työskennellyt laitoksessa vähemmän aikaa, ja hänkin sai samaa 

palkkaa. Kumpikin oli laitokselle aivan välttämätön, eikä heillä ollut mitään muita 

tuloa tuottavia toimia. Tieteelliseen työhön oli kummallakin Toivosen mielestä sangen 

hyvät edellytykset. 

 Lisäksi Toivonen piti tärkeänä, että edelleen voitaisiin puhtaasti mekaanisissa 

töissä käyttää halvempaa ja tilapäistäkin työvoimaa. Uudesta huoneistosta 
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Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran talossa hän sanoi, että se oli melko ahdas, mutta 

kyllä se aluksi jotenkuten ehkä riittäisi. 

 Edellytyksenä Suomen suvun koko työlle oli, että Setälän tieteellinen kirjasto, 

joka oli Kansallis-Osake-Pankin omaisuutta, tavalla tai toisella saataisiin 

tutkimuslaitoksen käytettäväksi. Sen lunastamiseen mahdollisesti tarvittavaa 

rahamäärää hän ei edellä mainitussa suunnitelmassa ollut ottanut huomioon.  

 Mikäli esitetyt taloudelliset edellytykset Suomen suvulle toteutuisivat, suomen 

kielen etymologisen sanakirjan valmistustyö edistyisi Toivosen mukaan tyydyttävästi. 

(TSS:n paperit.) 

 

4. Kansallis-Osake-Pankki kirjaston haltijana ja lahjoittajana  

Setälän kuoleman jälkeen paljastui  salaisuus, miksi Setälä ei ollut myynyt kirjastoa 

Turun yliopistolle ja Suomen suvulle. Kirjasto joutui Kansallis-Osake-Pankille 

lainojen vakuutena. Setälän velkakierre oli alkanut jo ennen Suomen suvun 

perustamista. Elämä ulkomailla ja Toimela veivät rahaa. Vares kuvaa Setälän 

taloudellisia vaikeuksia.78 

 Kirjaston jouduttua Kansallis-Osake-Pankille Toivonen ilmoitti Turun 

yliopistolle Suomen suvun tulevaisuutta suunnitellessaan, että ilman Setälän 

tieteellistä kirjastoa se ei voinut toimia. Lokakuun 14. päivänä 1935 Turun yliopiston 

rehtori Einar Juva ja Toivonen lähettivät Kansallis-Osake-Pankin johtokunnalle 

                                                 
78 ”[KOP:n johtokunnan jäsen ja pääjohtaja 1914–1934 J. K.] Paasikiven päiväkirjassa Setälä 

esiintyy lähes pelkästään taloudellisissa yhteyksissä, eikä niissäkään kovin edullisesti. Näissä 

merkinnöissä yleisin teema oli Suomen Suku -instituutin talousvaikeudet ja Setälän vaikeudet 

hoitaa niistä johtuneita velkoja. Tämä oli tuttua jo 1920-luvulta, jolloin Setälä joutui moneen 

kertaan kirjoittamaan Paasikivelle, ettei suoriutuisi sillä kertaa kaikista maksuista; velkaa oli jo 

miljoonia. Selityksenä oli useimmiten, että hänellä oli ollut niin paljon yleisiä töitä, ettei hän 

ollut ehtinyt hoitaa omaa talouttaan. – 'kohtaloni on KOP:n käsissä'. Joulukuussa 1932 Paasikivi 

muistutti Setälää, että KOP:n hallintoneuvoston tarkastusvaliokunta oli huomauttanut jo useita 

kertoja näistä veloista. Tosin loppujen lopuksi KOP näyttää olleen varsin joustava.” (Vares 

2001: 477.) 
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kirjeen ja tiedustelivat, mihin hintaan pankki suostuisi myymään kirjaston 

tutkimuslaitokselle, jos summa maksettaisiin kolmessa vuodessa, yhteensä 300 000 

markkaa ilman korkoja. Pankin pitäisi antaa kirjasto käytettäväksi jo syksyllä 1935. 

Turun yliopisto oli lähettänyt kaksi kirjastomiestä, Aarni Penttilän ja Eino Nivangan, 

arvioimaan kirjaston hintaa, joksi tuli tuo 300 000 markkaa. Suomen suvulla oli 

vuonna 1935 säästössä 100 000, ja opetusministeriö suostui antamaan saman summan 

kahtena seuraavana vuonna. (TSS:n paperit.) 

 Pankki suostui kauppaan, ja lokakuun 31. päivänä 1935 Kansallis-Osake-

Pankin pääjohtaja Mauri Honkajuuri ja johtokunnan jäsen Juhani Arajärvi ilmoittivat, 

että vaikka kyseessä oleva kirjasto oli rahallisesti varsin arvokas ja he olivat sen 

mukaisesti siitä maksaneet, niin he olivat päättäneet tukea Suomen suvun työtä ja 

luovuttaa sille kirjaston tieteellisen osan 300 000 markasta. (TSS:n paperit.)  

 Jostain kumman syystä on ylläpidetty huhua, että Kansallis-Osake-Pankki olisi 

lahjoittanut kirjaston Suomen suvulle, vaikka ostajana ja lahjoittajana olivat Turun 

yliopisto ja opetusministeriö. Vielä vuonna 1983 Aulis J. Joki toisti tarinaa Adám T. 

Szabólle, joka totesi, että niin kulttuuriystävälliseen pankkiin hänkin vie rahansa 

(SKNA 14 372: 2). Suomessa olisi tuskin ollut kilpailevaa ostajaa. Helsingin 

yliopistossa alan professorina oli juuri Toivonen, ja Turun yliopiston tarkoitus oli 

lahjoittaa kirjasto Suomen suvulle.  

 

5. Muutto Toimelasta Helsinkiin 

Toukokuun 14. päivänä 1935 Toivonen luetteli Turun yliopiston hallitukselle Suomen 

suvun muuttokustannukset ja hankittavat tavarat kirjeen kopiossa:  

   
Muutto Järvenpäästä Helsinkiin (2 kuorma-autoa ja 4 miestä,  
yhteensä 100 markkaa tunnilta) 

 
600:- 

Ostettava 3 kirjoituspöytää ja konekirjoituspöytä 3 000:- 
4 tuolia 700:- 
2 katto- ja 3 pöytälamppua 750:- 
akkunaverhoja (6 akkunaa 750:- 
hyllyjä 5 700:- 
vaatenaulakko 100:- 
Vuokrattava puhelin (alkumaksu) 500:- 

yhteensä 12 100:- 
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 Kaikkia ei Toivosen mielestä tarvinnut hankkia vielä keväällä. Esimerkiksi osan 

lampuista ja puhelimen voisi saada vasta syksyllä. Lopuksi hän pyysi, ettei edellä 

mainittuja summia vahvistettaisi miksikään lopulliseksi maksimimääräksi, joita ei 

saanut ylittää, sillä hänellä ei ollut tottumusta tämänkaltaisten suunnitelmien teossa, 

joten yllätyksiä voi sattua. Joka tapauksessa hän yritti saada kaikki suoritetuksi ja 

hankituksi mahdollisimman taloudellisesti ja tuhlausta välttäen. Toivomukset 

vaikuttavat varsin kohtuullisilta. Suurin menoerä oli hyllyt. 

 Samalla kertaa Toivonen mainitsi, että  Erkki Itkonen oli Suomalais-Ugrilaiselta 

Seuralta saanut apurahan tehdäkseen kuusi kuukautta kestävän tutkimusmatkan 

Lappiin. Hän lähtisi matkalle kesäkuun alussa ja viipyisi luultavasti yhtämittaisesti 

joulukuun alkuun saakka Inarissa ja Petsamossa. Hänen palkkionsa tältä ajalta jäisi 

käyttämättä. Toivonen ehdotti, että hän saisi käyttää tämän summan tilapäisen 

apulaisen palkkaamiseen täksi ajaksi, mikäli sellainen on saatavissa. (TSS:n arkisto.) 

 

6. Ero Turun yliopistosta ja liittyminen Sanakirjasäätiöön 

Suomen suku oli valmis eroamaan Turun yliopistosta, mutta Setälän kaavailemaa 

säätiötä siitä ei voitu muodostaa, koska ministeriön mielestä se oli liian pieni yksikkö 

toimiakseen yksin. Lähellä Suomen sukua samassa talossa oli Sanakirjasäätiö. 

Laitoksilla oli osin yhteiset tutkimusaiheet ja aineisto. Ehdotettiin, että Suomen suku 

liitettäisiin Sanakirjasäätiöön  omana yksikkönään. Säätiön valtuuskunta käsitteli 

liittymisasiaa marraskuun 23. ja 24. päivänä 1935. Toivonen oli tehnyt esityksen: 

 
Turun yliopiston hallitus teki viime keväänä sellaisen päätöksen, että tämä 
yliopiston yhteydessä toiminut tutkimuslaitos ”Suomen suku” on eroitettava 
täysin itsenäiseksi, vartavasten perustettavan säätiön varassa toimivaksi 
laitokseksi. Tämän päätöksen täytäntöönpano on toistaiseksi kuitenkin jäänyt 
toteuttamatta, ainakin osaksi ehkä siitä syystä, ettei eräillä tahoilla, m.m. valtion 
tieteellisessä keskuslautakunnassa ole pidetty uuden säätiön perustamista 
välttämättömänä tai edes suotavana, vaan pidetty mahdollisena tämän 
tutkimuslaitoksen yhdistämistä johonkin toiseen ennestään olevaan samalla tai 
läheisellä alalla toimivaan tieteelliseen yhtymään. 

Viime lokakuun loppupuolella kutsuttiin allekirjoittanut 
Opetusministeriöön neuvottelemaan ”Suomen suku” laitoksen uudelleen 
järjestämisestä, mistä erään toisen asian yhteydessä oli syntynyt keskustelua 
Opetusministeriön, ja läsnäolevien kansleri H. Suolahden, professorien G. J. 
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Ramstedtin, V. Tarkiaisen ja hallitussihteeri J. W. Kahiluodon kesken. 
Opetusministerin tiedusteltua, mitä allekirjoittanut, joka edelleen työskentelee 
puheenaolevassa tutkimuslaitoksessa, on ajatellut sen uudelleenjärjestämisestä, 
esitin ajatelleeni mahdolliseksi sen yhdistämistä Sanakirjasäätiöön. Asiasta 
sukeutui keskustelua, jonka loputtua Opetusministeri kehoitti allekirjoittanutta 
lähemmin selvittämään, miten tällainen yhdistäminen olisi käytännössä 
toteutettavissa. Seuraavassa yritän saamani kehoituksen johdosta asiaa selvitellä 
ja muutamalla sanalla perustella tällaisen yhdistämisen luontevuutta. 

Sanakirjasäätiön sääntöjen 20 §:ssä sanotaan m.m.: ”Jos suomensukuisten 
kansojen kielten ja muinaiskulttuurin tutkimusta varten perustetaan Suomeen 
laitos eli instituutti, voidaan säätiön kokoelmat ja muu omaisuus, valtuuskunnan 
päätöksen mukaisesti ja tarkemmin määräämin ehdoin luovuttaa tällaiselle 
laitokselle.” Tässä siis edellytetään ja pidetään sopivana läheistä yhteyttä juuri 
sellaisten laitosten välillä kuin Sanakirjasäätiö ja tutkimuslaitos ”Suomen suku” 
ovat. Ja käytännössä nämä laitokset ehdottomasti joutuvatkin työskentelemään 
läheisessä yhteydessä. Sanakirjasäätiön kokoelmat ovat esim. suomen kielen 
etymologisen sanakirjan toimitustyössä aivan välttämättömät. Samoin tullaan 
tässä työssä varmaan monta kertaa tarvitsemaan Sanakirjasäätiön 
tiedusteluaikakauskirja ”Sanastajaa”, hankittaessa lisätietoja liian vähän 
tunnetuista sanoista. Ja Sanakirjasäätiön runsas ja arvokas arkisto tulee aina 
olemaan tärkeä lähde suomalais-ugrilaisen kulttuuritutkimuksen harjoittajille, 
nimenomaan siis myös tutkimuslaitos ”Suomen suvun” työntekijöille. Varmaan 
on taas Sanakirjasäätiöllä oleva hyötyä tutkimuslaitoksen etymologisista 
kokoelmista ja arvokkaasta kirjastosta. Kun nämä laitokset nykyään sijaitsevat 
ja toimivat lähekkäin samassa talossa, käy tällainen yhteistyö käytännössäkin 
hyvin päinsä.  

Itse yhdistyminen olisi käytännössä järjestettävissä esim. seuraavalla 
tavalla. Turun Yliopisto voi lahjoittaa tutkimuslaitos ”Suomen suvun” 
kokoelmat, kirjaston jne., yleensä sen kaiken omaisuuden Sanakirjasäätiölle 
sillä ehdolla, että säätiö käyttää tätä omaisuutta niiden tarkoitusperien 
toteuttamiseksi, jotka on mainittu tutkimuslaitos ”Suomen suvulle” 23.3.1934 
annetuissa järjestyssäännöissä (Turun Yliopiston järjestyssäädöksiä 1934 N°o 
10), joka ottaa huolehtiakseen tutkimuslaitoksen talouden ja toiminnan 
muunkin hoidon. Sääntöjensä 4 §:n mukaan Sanakirjasäätiö voi ottaa 
lahjoituksen vastaan. Tällä tavalla säätiön toimintaohjelma laajenisi; entistä 
toimintaa jatkettaisiin vanhaan tapaan sitä varten saadun valtionavun ja 
peruspääoman tuottamain korkovarojen turvin sekä entisin työvoimin, uutta 
työsuunnitelmaa toteutettaisiin erikoisesti sitä varten myönnetyn valtionavun ja 
mahdollisesti muualta saadun avustuksen turvin sekä tutkimuslaitos ”Suomen 
suvun” henkilökuntaa työntekijöinä käyttäen. Uusi osasto joutuisi tietenkin 
Sanakirjasäätiön hallituksen (ja valtuuskunnan) hoidon ja valvonnan alaiseksi. 

Tällaisen uuden osaston liittäminen Sanakirjasäätiöön vaatisi kuitenkin 
eräitä muutoksia ja täydennyksiä säätiön sääntöihin. – – . 

Olen edellä selostetun yhdistymissuunnitelman esittänyt myöskin 
Sanakirjasäätiön hallitukselle, ja tämä on yksimielisesti pitänyt sitä puolestaan, 
Sanakirjasäätiön kannalta katsottuna, soveliaana, toteuttamisen arvoisena 
ajatuksena. Samaa mieltä ovat olleet säätiön johtaja professori Rapola ynnä 
johtajanapulaiset, trit Hakulinen ja Vilkuna. Turun Yliopiston Hallitukselle 
asiaa ei vielä ole esitetty eikä sen kannasta siis ole tietoa, mutta ainakin 
yliopiston rehtori, professori Juva on yksityisesti lausunut pitävänsä tällaista 
suunnitelmaa hyvänä. 
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 Myös opetusministeriön hallitussihteeri J. W. Kahiluoto kannatti liittymistä. 

(Valtuuskunnan ptk. 23. ja 24.11.1935.) 

 Sanakirjasäätiön valtuuskunnan kokous ei ollut sopuisa. Siitä todisteena 

pöytäkirjassa on E. A. Tunkelon79 kirje, joka on mielenkiintoinen myös 

Sanakirjasäätiön historian kannalta: 

 
Kun Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa, jolla on monelle alalle ulottuva 
työohjelma, ei pidetty eikä ole itsekään pitänyt itseään kyllin voimakkaana 
toteuttamaan niin paljon varoja ja pontevaa työtä vaativaa tehtävää kuin miksi 
suomen kielen murteiden eli ns. kansankielen sanakirjan hanke oli osoittautunut, 
perustettiin sitä harrastavien järjestöjen ja laitosten keskuselin, Sanakirjasäätiö, 
jonka tehtävä rajoitettiin siten kuin säätiömme sääntöjen 1 § osoittaa: uudella 
kansankielen sanakirjan asian huoltajalla ei pitänyt olla muita, hajoittavia 
tehtäviä kuten aikaisemmalla oli ollut. 
 Siitä on nyt kulunut n. 11 vuotta, ja uusi laitos on paljon likempänä kuin 
silloin työn ensi vaiheen päättymistä eli ainestenkeruuohjelmansa pääkohtain 
suoritusta. Joitakuita näyteartikkeli-kokeitakin on jo tehty; mutta milloin 
kansankielen sanakirjan 1:nen vihko voi ilmestyä, siitä ei liene vielä 
keskusteltukaan. 
 Sen vuoksi tuntuu siitä, joka haluaa pysyä uskollisena Sanakirjasäätiön 
perustajain näkökannalle, odottamattomalta, että säätiön hallituksenkin 
ilmoitetaan haluavan sellaista työohjelman laajentamista, kuin valtuuskunnalle 
esitetyssä asiakirjassa (sääntöjen luonnoksessa) on suunniteltuna: s.o. että 
”Suomen suku” -laitoksen laajapuitteinen, kangastavaan kaukaisuuteen tähtäävä 
työohjelma otettaisiin Sanakirjasäätiön toteutettavaksi lyhentämättömänä, 
kaventamattomana. Se merkitsee sitä, että järjestö, jonka toiminta on tarkoitettu 
rajoittuvaksi erääseen, joskin sinään jo monimutkalliseen, suurta tieteellistä 
kypsyyttä ja johtotaitoa sekä runsaita varoja vaativaan tehtävään vain suomen 
kielen murteiden alalla, ottaa sen ohella taloudellisesti kannattaakseen ja 
tieteellisesti johtaakseen ja toteuttaakseen toista tehtävää, joka on tavallaan 
laajempi kuin esim. Suomalais-ugrilaisen seuran, ja jota tämä 50-vuotisena 
toimiaikanaan on voinut vain osittain suorittaa. 
 Tämä ohjelman laajennus ja vastaava sääntöjen 1 §:n muuttaminen 
ehdotettuun muotoon olisi suurempi periaatteiden kuperkeikka kuin on 
sallittavissa. Järjestöllä, jolla on niin selvä ja kaunis tehtävä kuin 
Sanakirjasäätiöllä, ei ole moraalista oikeutta kesken työnsä ottaa toteuttaakseen 
erästä vielä laajempaa tehtävää ja siten vaarantaa alkuperäistäkin. 

                                                 
79 Eemil Aukusti Tunkelo, aikaisemmin Ekman, oli Helsingin yliopiston suomalaisen filologian 

apulainen [= apulaisprofessori] vuosina 1923–1933 ja henkilökohtainen ylimääräinen professori 1933–

1938. Hänellä oli tärkeä osa Kansankielen sanakirjassa eli suomen murteiden sanakirjassa. Hän 

järjesteli Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa murteiden keruuta ja oli siitä vastuussa 1890-luvulta 

vuoteen 1916. Sanakirjasäätiön valtuuskunnassa hän oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran edustajana 

vuosina 1925–1932. Vuodesta 1931 vuoteen 1934 hän oli Setälän jälkeen Sanakirjasäätiön hallituksen 

puheenjohtaja ja jäsen vuoteen 1936. (Suutari & Salo 2001: 78, Tuomi 1976: 91, 92, SSVK 1936.) 
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Sanakirjasäätiö saa olla sangen iloinen ja kiitollinen, jos sen käytettävissä olevat 
rahavarat, tieteellisesti kouluttuneet työvoimat ja johtoon kykenevät henkilöt 
riittävät säätiön tähänastisen ohjelman tyydyttävään toteuttamiseen. 
 Sanakirjasäätiön alkuperäisen ohjelman suorittamista varten ”Suomen 
suvun” laajain tehtäväin lisääminen siihen ei ole nähdäkseni tarpeellista. Kuinka 
välttämätöntä se on ”Suomen suvun” kannalta, ei ilmene keskustelun 
alustuksesta eikä se ole selvinnyt keskustelustakaan. Kahdenpuoliset 
käytännölliset edut, joihin alustuksessa viitataan, nim. toisensa kokoelmain ja 
kirjastojen käyttämismahdollisuus, voidaan hyvällä tahdolla saavuttaa 
yhdistämättä laitosten hallintaa ja taloutta. 
 Ensimmäinen käytännöllinen haitta ehdotetun 1 §:n muuttamisesta on se, 
että nykyistä suomen kielen professoria ei voida valita ”Suomen suvun” 
hallituksen jäseneksi eikä nykyistä suomalais-ugrilaisen kielitieteen professoria 
säilyttää Sanakirjasäätiön hallituksen jäsenenä. Kumpaankaan menetykseen ei 
kummallakaan laitoksella mielestäni olisi varaa. 

 Suomen suvun liittymistä Sanakirjasäätiöön kannattivat Helsingin yliopiston 

kansatieteen professori Albert Hämäläinen ja Turun kauppaopiston rehtori, Turun 

yliopiston entinen vararehtori ja suomen kielen professori Niilo Ikola. He katsoivat 

yhdistämisen tuovan laitoksille keskinäistä hyötyä. 

 Valtuuskunnan kokous jatkui seuraavana aamuna. Niilo Ikola selosti syitä, jotka 

olivat pakottaneet Turun yliopistoa suunnittelemaan Suomen suvun erottamista 

yliopiston yhteydestä. Jo tammikuussa 1934 ja yksityisesti paljon aikaisemmin Setälä 

oli tehnyt aloitteen erosta. Hänen kuoltuaan keskusteltiin laitoksen kohtalosta, ja kun 

oltiin selvillä siitä, että laitoksen oli joka tapauksessa muutettava silloisesta 

työpaikastaan Toimelasta, niin yliopisto päätti erosta ja erillisen säätiön 

muodostamisesta. Eroon vaikutti se, että Suomen suku sai Turun yliopiston kautta 

valtiolta kaikki varansa, mikä vain näennäisesti kasvatti yliopiston saamaa summaa ja 

mutkisti todellisia olosuhteita, kun oli ruvettu hankkimaan Turun yliopistolle todellista 

valtionapua. Toiseksi Suomen suku oli Helsingissä, joten hallinnon ja taloudellisten 

asiain hoito Turusta oli epämukavaa. Lisäksi Ikola sanoi, että Turun yliopisto varmaan 

mielellään näkisi Suomen suvun Sanakirjasäätiöön liitettynä, koska nämä molemmat 

laitokset olivat kansleri Setälän aloitteesta perustettuja ja koska Turun yliopistolla oli 

jo edustaja Sanakirjasäätiön hallinnossa. Ikolan mielestä Suomen suvun ohjelman 

laajuuskaan ei ollut haitaksi, koska ohjesäännön mukaan aina voidaan määrätä, mikä 

erikoisohjelma kulloinkin oli esillä.  
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 Syntyi vilkas keskustelu. Yhdistymistä kannattivat Martti Airila, G. J. 

Ramstedt, Martti Rapola ja Knut Cannelin. Toista mieltä oli edelleen E. A. Tunkelo. 

Päätettiin, että valtuuskunta hyväksyy yhdistymisen. (Valtuuskunnan ptk. 23. ja 

24.11.1935.) 

 Kun Tunkelo 1936 oli erovuorossa valtuuskunnan jäsenyydestä, hän ei enää 

asettunut ehdokkaaksi (SSVK 1936). Hän oli tuolloin 66-vuotias. 

 Turun yliopiston hallitus tarjosi tammikuun 31. päivänä 1936 Sanakirjasäätiölle 

Suomen sukua kokoelmineen ja kirjastoineen sillä ehdolla, että etymologisen 

sanakirjan toimittamista jatketaan. Liittymisen jälkeen etymologisen sanakirjan 

aikaansaaminen kuului Sanakirjasäätiön ensisijaisten tehtävien piiriin. (SSVK 1936.) 

Valtuuskunta käsitteli asiaa maaliskuussa 1936. Turun yliopiston ehtoja oli, että 

Suomen suku säilyy itsenäisenä laitoksena, jolla on oma kirjanpito, sen nimi 

säilytetään ja etymologisen sanakirjan toimittamista jatketaan. (Valtuuskunnan ptk. 

28.3.1936.) 

 Toivonen oli tuolloin Sanakirjasäätiön johtokunnan puheenjohtaja ja olisi 

eronnut, mutta valtuuskunta katsoi, että hän voisi jatkaa hallituksessa. Toivonen 

peruutti eronsa. Sanakirjasäätiön sääntöihin lisättiin, että se ”tutkita, kulloinkin 

vahvistetun työohjelman puitteissa suomen kieltä ynnä sen sukukieliä sekä muita 

Suomen kansan ja suomen kielen kanssa sukua olevaa kieltä puhuvien kansojen 

alkukantaisen kulttuurin ilmenemismuotoja ja alkuperää”. 

 Sääntöihin tuli myös lausunto, että kunkin laitoksen omaisuudet pidetään 

tarkkaan erossa toisistaan. Jos Suomen suku lakkautettaisiin, sen omaisuus joutuisi 

Helsingin yliopiston hoitoon ja haltuun. (Valtuuskunnan ptk. 28.3.1936.)  

 Oikeusministeri Urho Kekkonen vahvisti uudet säännöt marraskuun 20. päivänä 

1936. Sanakirjasäätiön valtuuskunnan valitsivat Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 

Suomalais-Ugrilainen Seura, Kalevalaseura, Kotikielen Seura, Suomalainen 

Tiedeakatemia, Suomen muinaismuistoyhdistys, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, 

Jyväskylän yliopistoyhdistys ja opetusministeriö. Valtuuskunta valitsi hallituksen 

jäsenet.  
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 Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan joulukuun 17. päivänä 1936, että 

Suomen suku luovutetaan vuoden 1937 alussa Sanakirjasäätiöön. Ehtona oli, että se 

voi edelleen menestyksellisesti jatkaa suuren ohjelmansa toteuttamista. (TYVK 1936–

1937: 11.) Liitos Sanakirjasäätiöön vuoden 1937 alusta oli selvä. 

  

7. Gananderin sanakirjan näköispainos 

Suomen suvun toinen julkaisu on Christfrid Gananderin sanakirjan  kolmiosainen 

näköispainos (Christfrid Ganander: Nytt Finskt Lexicon 1–3 vuosilta 1786–1787). 

Toivonen toimitti sen ja kirjoitti siihen esipuheen. Vuoden 1937 vuosikertomuksessa 

hän korosti painetun kirjan lähdekirja-arvoa Suomen suvun sanakirjatyölle. 

Aikaisemmin tutkimustyössä oli jouduttu turvautumaan alkuperäiseen 

käsikirjoitukseen, Helsingin yliopiston kirjaston aarteeseen, joka kärsi käytöstä. Nyt 

jokainen saattoi hankkia käsikirjoituksen näköispainoksen omaan kirjahyllyynsä. 

 Mainoksessa kuvattiin Gananderin sanakirjan merkitystä Setälän sanoin: ”Ei voi 

ajatella ainoatakaan suomen sanojen sanahistoriallista tutkimusta Gananderin 

sanakirjan tietoihin palaamatta, milloin niitä on tarjona.”  Kirjan kolmannen osan 

loppuun luvattiin liittää luettelo ennakkotilaajista. Teos maksoi 1 200 markkaa, 400 

markkaa osalta, ja se oli mahdollista ostaa myös vähittäismaksulla. 

 Suomen suku pystyi painattamaan käsikirjoituksen vuosina 1938–1940, kun se 

sai ylimääräistä rahaa niin sanotuista Kulttuuriarpajaisten voittovaroista 50 000 

markkaa.80   

 Käsikirjoitus kopioitiin valokuvaamalla alkuperäinen käsikirjoitus. Samaa uutta 

tekniikkaa kirjapaino oli käyttänyt jo vuonna 1931 Mikael Agricolan teosten 

näköispainoksia tehdessään. 

                                                 
80 Sanakirjasäätiön hallitus ilmoitti Kulttuuriarpajaisten toimikunnalle suostuvansa siihen, että 

arpajaisten mainoksissa saisi kertoa, että arpajaisvaroilla edistetään Sanakirjasäätiön työtä ja Suomen 

suvun tutkimusta, jos arpajaistuloista annettaisiin rahaa Gananderin sanakirjan mainosluonnoksiin. 

Haluttiin nähdä arpajaismainos etukäteen. (Hallituksen ptk. 22.5.1937.) Arpajaisiin osallistuivat myös 

Kansatieteellinen Filmi Oy, Suomen Museoliitto ja Historian Ystäväin Liitto.  
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 Näköispainos takasi, ettei kirjaan tullut toimitus- eikä painovaiheessa 

väärintulkintoja tai painovirheitä. Ainoastaan alkuperäisestä käsikirjoituksesta 

kuitenkin on mahdollista voi saada selville, minkävärisellä musteella ja kenen 

käsialalla sanakirjan lisäykset on tehty. (Toivonen 1937b: 13–14.) 

 Y. H. Toivonen kirjoitti Suomen Kuvalehteen (1937a: 26) perusteellisen 

esityksen sanakirjasta. Siinä hän selitti, että näköispainos oli ollut ainoa mahdollinen 

julkaisutapa. ”Muunlainen toimitustyö olisikin tavattoman työläs sekä paljon aikaa ja 

kustannuksia vaativa. Nyt saavat tutkijat, joille tämä teos on oleva melkein ehtymätön 

lähde, sen täysin alkuperäisen veroisena jäljennöspainoksena käytettäväkseen, ilman 

toimitustyössä väkisinkin aiheutuvia virheitä.”  

  Toivonen kirjoitti edelleen:  

 
Sen [sanakirjan] sisällyksen on Ganander lähes neljännesvuosisadan aikana, 
ylioppilasvuosistaan alkaen, suurimmaksi osaksi itse kerännyt kansan suusta 
sekä siihen asti ilmestyneestä suomenkielisestä kirjallisuudesta ynnä 
käsikirjoituksina olleista kansanrunouskokoelmista, mutta paljon hänelle lähetti 
aineksia myös Porthan, joka alkujaan itse suunnitteli uuden, Jusleniuksen 
Suomalaisen Sana-Lugun Coetusta laajemman suomen kielen sanakirjan 
toimittamista. 81  Gananderin sanakirja on siitä erikoinen, että siinä selityksiin on 
liitetty runsaasti otteita kirjallisuudesta, kansanrunon katkelmia, sananlaskuja, 
arvoituksia jne. sekä verrattu useita suomen sanoja viron, lapin, gootin, ruotsin, 
venäjän ym. kielten sanoihin, tietenkin vaihtelevalla menestyksellä. – – 
 Käsikirjoituksen valmistuttua (1787) Ganander lähetti sen Turkuun Porthanille, 
joka oli luvannut sen tarkastaa ”yksissä neuvoin joidenkin ystävien kanssa”, 
mm. Matias Caloniuksen. Tarkastustyö oli kuitenkin hidasta ja aikaa viepää, ja 
kriitillinen Porthan, jolla oli muutenkin viljalti työtä, halusi suorittaa sen 
perusteellisesti. Ganander kuoli kolmen vuoden kuluttua (1790), ja Porthan 
talletti käsikirjoituksen Turun akatemian kirjastoon sekä jatkoi tarkastus-, 
korjaus- ja lisäilytyötään. Mutta hän ei ennättänyt saada sitä loppuun asti 
suoritetuksi, ennen kuin kuolema kohtasi hänetkin (1804). Näin jäi Gananderin 
sanakirja siis vaille sitä harkitsevaa, kriitillistä tasoittelua ja muokkausta, minkä 
se olisi tarvinnut ja jonka Porthan olisi voinut sille antaa, mutta toiselta puolen 
säilyi sen eräänlainen luonnontuoreus, säästyivät sen Porthanista ehkä usein 
pelkältä painolastilta tuntuneet kansanruno- ym. esimerkit, jotka nykyajan 
tutkijalle ovat monesti arvaamattoman kalliita. On nimittäin muistettava, että 
Porthanin ja Gananderin toimesta 1700-luvun jälkipuoliskolla oli pantu kirjaan 
melkoinen määrä suomalaista kansanrunoutta. Ganander julkaisikin v. 1783 

                                                 
81 Vuonna 1968 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julkaisi näköispainoksena Porthanille 

kuuluneen Jusleniuksen sanakirjan välilehditetyn kappaleen, jonka arvoa lisäsi Porthanin ja joidenkin 

muiden siihen lisäämä uusi aineisto. 
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”Suomalaiset Arwotukset, Wastausten kansa. Kootut Kahdexan toista Ajastaikaa 
Christfrid Gananderilta, Philos. Mag.” ja hänen v. 1789 ilmestynyt kuuluisa 
teoksensa ”Mythologia Fennica” sisältää useita mitä arvokkaimpia näytteitä 
tämän kansanrunouden tuloksista. Kun nämä keräelmät sitten miltei tyystin ovat 
hävinneet, Gananderin hallussa olleet nähtävästi joutuivat hänen kuolemansa 
jälkeen Ruotsiin ja siellä teille tietymättömille, ja Turussa säilytetyt tuhoutuivat 
(1827) Turun palossa, niin sisältyy Gananderin sanakirjan käsikirjoitukseen sekä 
hänen mytologiaansa ynnä eräisiin Porthanin teoksiin melkein kaikki se, mitä 
näistä kallisarvoisista muistiinpanoista meille on säilynyt. (Toivonen 1937a.) 

  

 Gananderin sanakirjan johdannossa (10 sivua) Toivonen esitteli sanakirjaa ja 

sen vaiheita.  

 Tanskalainen Rasmus Rask oli kuuluisa ja innostava tanskalainen kielitieteilijä, 

joka oli perehtynyt kielihistoriaan. Juuri hän ensimmäisenä osoitti, että keskenään 

sukua olevilla kielillä on säännöllisiä äännevastineita. Hän vieraili Turun yliopistossa 

ja tutustui Gustaf Renvalliin vuonna 1818. Hänelle näytettiin kirjastossa myös 

Gananderin sanakirjan käsikirjoitus. (Toivonen 1937b: 10.) 

 Rasmus Raskin suuresta osuudesta Renvallin sanakirjaan Tunkelo kirjoitti 

Virittäjässä. Rask kirjoitti venäläiselle mesenaatille, kreivi Nikolai Petrovitš 

Rumjantseville82: 

 
Tähän asti on suomen kielestä ollut olemassa vain eräs v. 1745 ilmestynyt, 
puutteellinen sanakirja [Juslenius], jota siis ei enää ole ilman muuta ollenkaan 
saatavissa; mutta Turun yliopiston hallussa on paljon parempaa varten kaksi 
hyvin arvokasta, käsinkirjoitettua apuneuvoa, nim. 1) Gananderin Lexicon 
Fennicum, useita 4-taitteisia nidoksia, ja 2) Porthanin hyvin tärkeät 
muistutukset Jusleniuksen sanakirjaan, josta oppinut ja kuuluisa Porthan aikoi 
julkaista uuden laitoksen. (Tunkelo 1899: 33–43).  

 Renvall ei kuitenkaan julkaissut Gananderin sanakirjaa sellaisenaan. Hänen pois 

jättämällään aineistolla on suuri tieteellinen arvo. (Toivonen 1939b: 12.) Renvallin 

sanakirjassa ei myöskään ole sanojen ruotsalaisia käännöksiä, vaan selityskielenä on 

saksa. Käytännön tarpeita varten jouduttiin pian tekemään uusi sanakirja, Carl 

Heleniuksen Suomalainen ja Ruozalainen Sana-Kirja (Helenius 1837). (Tunkelo 

1899: 42.) 

                                                 
82 Sama mies tuki A. J. Sjögreniä. 
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 Nimimerkki J. J. M. eli Jooseppi Julius Mikkola esitteli Uudessa Suomessa 

Gananderin sanakirjaa otsikkona ”Suomen kielen aarreaitta” 150 vuoden kuluttua 

julkisuuteen. Siinä hän kertoi, että Porthanin oppilas piispa Jaakko Tengströmkin yritti 

julkaista sanakirjaa.  

 
Mutta itse Gananderin sanastollinen aarreaitta jäi yhä käsikirjoituksena 
lepäämään yliopiston kirjastoon, ollen siellä ensin 9 paksuna vihkona, kunnes se 
kauniisti sidottiin kahteen komeaan osaan. E. N. Setälä teki useamman aloitteen 
tuon kallisarvoisen käsikirjoituksen julkaisemiseksi, mutta yritys raukesi aina 
kun sen katsottiin maksavan paljon ja niin hän ei saanut nähdä tämän hänelle 
rakkaan ajatuksen toteutumista. Mutta E. N. Setälän perustama ”Suomen suku” 
-laitos teki uuden aloitteen ja nyt vanha suunnitelma toteutuu. Werner 
Söderström Oy., joka otti kustantaakseen Mikael Agricolan kootut teokset, on 
nyt ryhtynyt valokuvausmenetelmällä julkaisemaan myöskin kauan kaivattua 
Gananderin Thesaurusta, jonka ensimmäinen osa ilmestyy jo vuoden lopulla. (J. 
J. M. Uusi Suomi 20.6.1937.)  

 

  

 

Gananderin sanakirjan aukeama.  
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 Martti Rapola kirjoitti helmikuun 15. päivänä 1938 Helsingin Sanomissa 

otsikkona Gananderin sanakirja. Porthanin ajan suuri saavutus. Hänen mielestään 

kyseessä on kallisarvoisin teos, joka Turun palossa vuonna 1827 säilyi, kansallisen 

kirjallisuusperintömme todellinen aarre. Juslenius oli kirjoittanut aikanaan omasta 

sanakirjastaan: ”Kaikinpuolin täydellistä sanakirjaa tosin saattaa tuskin yhdellä 

aikakaudella saada kokoon, mutta varmastikaan siihen ei pysty yksi ihminen, saatikka 

semmoinen, jota monenmoiset valtiotoimen huolet ovat pitäneet puuhassa ja vetäneet 

eri tahoille. Tämä työ vaatii yksin kokonaan miehensä, eikä se sittenkään ikipäivinä 

täysin valmistu.” 

 Gananderin teos oli pitänyt painattaa senkin takia, että käsikirjoitus ei kestänyt 

jatkuvaa käyttöä. Jo sanakirjan painattamista kiirehtineen Setälän mielestä yliopiston 

300-vuotisjuhla olisi ollut sopiva julkaisutilaisuus. Työtä tarjottiin Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuralle, jolla ei kuitenkaan ollut varaa kustantaa teosta. Onneksi kirjan 

150-vuotisjuhliin Suomen suku sai Werner Söderström oy:n lupautumaan 

kustantajaksi. Rapolan mielestä ”Suomen suku ei olisi arvokkaammalla tavalla voinut 

kunnioittaa perustajansa muistoa kuin liittämällä julkaisuihinsa Setälän ’Sammon 

arvoituksen’ rinnalle juuri tämän teoksen.” 

 Rapola kuitenkin liioitteli artikkelissaan melkoisesti, kun hän suositteli kirjaa 

iltalukemiseksi kenelle tahansa sivistyneelle suomalaiselle. Teos on erittäin 

vaikealukuinen, se vaati 1700-luvun käsialojen tuntemusta ja vieraiden sivistyskielten 

taitoa. Suomalainen teksti on tavallisesti selvää käsialaa, mutta ruotsalaiset tai 

toisinaan saksalaiset selitykset oli kirjoitettu vaikealla 1700-luvun saksalaisella 

kaunokirjoituksella. Kreikan ja heprean taitokaan ei juuri kuulu tavanomaiseen 

kansalaissivistykseen. Rapola kirjoitti runollisesti:  

 
Vanhaa raamattua muistuttavan teoksen, joka vielä eilen oli vain harvan tutkijan 
palvoma pyhäinjäännös yliopiston kirjaston hämyvaloisessa pylvässalissa, voi 
nyt nostaa omalle pöydälleen selailtavaksi. Avasipa sen mistä kohdasta tahansa, 
heti löytää polunpään, joka johtaa kiehtovalle löytöretkelle. – – Suomalainen 
kirjallisuus olkoon vain nuorta, mutta se on aina löytänyt sivistystä janoavan 
kansan, ja sillä on joka tapauksessa kunniavanhuksensa, jotka täyttävät 
rintamme suomalaisella itsetunnolla. 
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 Moni opinnäytteen tekijä on saanut tuskitella Gananderin sanakirjan 

ymmärtämiseksi, ja tulkinnat ovat usein menneet vikaan.83  

 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

julkaisivat 1990-luvulla maisteri Liisa Nuutisen toimittaman Gananderin 

käsikirjoituksen nykykirjaimisena kaksiosaisena versiona. Työtä tuki Alfred 

Kordelinin edistys- ja sivistysrahasto. Ensimmäinen osa on varsinainen sanakirja, 

jonka alussa on saatesanat ja Gananderin elämäntyön lyhyt esittely, toinen osa on 

suomalaisten sanojen hakemisto. Käsikirjoitus sai odottaa yli 200 vuotta. (Ganander 

1997.) 

 Teoksesta on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa myös sähköinen korpus. 

Tietokoneversio on hyödyllinen etenkin Vanhan kirjasuomen sanakirjan 

toimitustyössä.  

 

8. Kai Donnerin ja Elvi Erämetsän luettelot sekä niiden jatkotyöt 

Kai Donnerin84 toimittama tärkeä etymologisen kirjallisuuden lähteiden hakuteos on 

Verzeichnis der etymologisch behandelten finnischen Wörter. Siinä on kotimaisesta ja 

                                                 
83 Kerran 1970-luvulla kirjastonhoitaja Marita Cronstedt istui Suomen suvussa työpöytänsä 

takana tuijottaen kauan jonkin Gananderin sana-artikkelin selitystä ja huudahti lopulta ilahtuneena: 

”Tämän sanan selityshän onkin saksaa eikä ruotsia!” 

84 Karl Reinhold (Kai) Donner (1888–1935) oli professori Otto Donnerin poika. Hän päätti jo 

vuonna 1909 ruveta samojedin tutkijaksi; innostajina olivat isä ja yliopistolliset opettajat G. J. Ramstedt 

ja E. N. Setälä. Sitten M. A. Castrénin kukaan suomalainen kielitieteilijä ei ollut kenttätöissä kerännyt 

aineistoja samojedien parissa. Kai Donner valmistautui matkoihin perinpohjaisesti. Ensimmäisen 

tutkimusmatkansa hän teki vuosina 1911–1913 ja toisen vuonna 1914. Sen keskeytti maailmansota. 

Aulis J. Joki toimitti Suomalais-Ugrilaisen Seuran stipendiaattina kamassin sanakirjan Kai Donners 

Kamassisches Wörterbuch nebst Sprachproben und Hauptzügen der Grammatik (Donner & Joki 

1944). Selkupin sanakirja Sölkupisches Wörterbuch aus Aufzeichnungen von Kai Donner, U. T. Sirelius 

und Jarmo Alatalo ilmestyi vuonna 2004 Jarmo Alatalon toimittamana (Donner & al. 2004). Kai 

Donnerin Siperian-matkakirjat ovat olleet suosittuja. Vuonna 1979 ilmestyi uusintapainoksena Siperian 

samojedien keskuudessa vuosina 1911–1913 ja 1914, johon hänen poikansa Jörn kirjoitti esipuheen. 

 Donner palasi keskeytyneeltä matkaltaan Suomeen. Hän, kuten myös Toivo Kaukoranta, joutui 

mukaan itsenäisyyspolitiikkaan. Hänestä tuli itsenäisyysaatetta ajavan jääkäriliikkeen yhdysmies 

Tukholmaan.  
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ulkomaisesta kirjallisuudesta poimittu aineisto 1600-luvulta lähtien vuoteen 1932. 

Toivo Kaukoranta oli ollut jo Donnerin apuna ja tämän kuoleman jälkeen jatkoi 

keräys- ja toimitustyötä. Teos ilmestyi vuonna 1937.  

 Heti luettelon ilmestyttyä Suomen suvussa ruvettiin jatkamaan sanastustyötä. 

Elvi Erämetsä alkoi kerätä aineistoa uudesta kirjallisuudesta ja niistä vanhemmista 

tutkimuksista, jotka eivät jostain syystä olleet mukana Donnerin luettelossa. Tästä tuli 

hänelle vuosikymmenten haaste. Hän julkaisi vuosien 1933–1950 kirjallisuusviitteet 

vuonna 1953 ja vuosien 1950–1965 viitteet, jäätyään jo eläkkeelle 1971, vuonna 1974. 

(Erämetsä 1953, 1974.) 

 Näihin Donnerin ja Erämetsän teoksiin vedoten Toivonen jätti pois Suomen 

kielen etymologisesta sanakirjasta kirjallisuusviitteet, jotka olivat mukana Setälän 

suunnitelmissa. 

 Esitellessään Szabólle Donnerin ja Erämetsän julkaisuja Aulis J. Joki sanoi, että 

hän ei tuntenut vastaavaa teosta mistään muusta kielestä. Luettelo oli sangen 

hyödyllinen etymologista sanakirjaa tehtäessä. (SKNA 14 372: 2). 

 Luetteloiden käyttö vaatii hyvän kirjaston, jossa suuret teossarjat ovat sarjoina 

tai jossa niistä on tarkat luettelot, missä ne on jaettu monografioiksi. Käyttö vaatii 

myös harjoittelua ja pitkämielisyyttä. Käytetyt lyhenteet ovat mahdollisimman lyhyitä, 

aivan kuin tietokoneelle tehtyjä, mutta tavalliselle ihmiselle vaikeasti avautuvia ja 

aivan liian paljon muistia vaativia. Luetteloon on otettu paljon ainesta, jossa vain 

                                                                                                                                            

 Donner promovoitiin maisteriksi priimuksena vuonna 1913, filosofian tohtoriksi ultimuksena 

vuonna 1923. Hänestä tuli Helsingin yliopiston uralistiikan dosentti. Donner oli Setälän kuuliainen 

oppilas ja kannatti hänen astevaihteluteoriaansa. Hän yritti todistaa sen pitävän paikkansa myös 

etäisimmissä sukulaiskielissä, samojedikielissä, jolloin se olisi ollut kielikuntamme vanhimpia ilmiöitä. 

 Kai Donner oli myös ansioitunut kansatieteilijä. Hänen Siperian-kokoelmiaan on Kulttuurien 

museossa esillä 2000-luvulla. 

 1910-luvulla Donner työskenteli jonkin aikaa yliopiston kirjastossa. Sieltä lienee peräisin 

hänen innostuksensa bibliografioihin.  

 Kai Donnerilla oli tärkeä osa Sanakirjasäätiön alkuvaiheissa. Hän oli hallituksen sihteerinä 

1925–1931 sekä valtuuskunnassa Setälän varajäsenenä 1925–1933 ja jäsenenä 1934–1935. Vuonna 

1927 hän kirjoitti lausunnon Suomen kansankielen sanakirjatyötä koskeva mietintö.  
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toistetaan aikaisempaa tietoa. Moni tutkija on hermostunut lukuisiin viitteisiin 

jouduttuaan useammin kuin kerran tilaamaan yliopiston kirjastosta teoksen, johon on 

viitattu jo aikaisemmin eri lyhenteellä tai josta ei sitten löydy mitään uutta vaan jossa 

toistetaan vanhaa tietoa. Joskus vasta tilatun kirjan saadessaan tutkija voi huomata, 

että sama teos toisennimisenä onkin ollut hänen omassa kirjahyllyssään. Tutkijat ovat 

julkaisseet saman tekstin moneen kertaan tai eri kielillä tai sitten teoksesta on otettu 

eripainoksia. Aineiston poimijat eivät tietenkään ole pystyneet hallitsemaan kaikkea 

sitä, mitä jostakin sanasta on aikaisemmin kirjoitettu. Heillä ei myöskään ole voinut 

olla selvää kuvaa siitä, mihin kaikkeen viitteitä tulevaisuudessa käytetään. Setälän 

bibliografian Bibliographisches verzeichnis der in der literatur behandelten älteren 

germanischen bestandteile in den ostseefinnischen sprachen (Setälä 1912–1913) 

käyttö on paljon vaivattomampaa. Siinä käsiteltävän kirjallisuuden määrä on ollut 

huomattavasti suppeampi, ja sen lyhenteet ovat paljon helpompia lukea ja muistaa. 

Siinä myös annetaan hyvin lyhyt kuvaus etymologiasta ja otetaan kantaa etymologian 

uskottavuuteen. Aineisto on tutkimuksen ilmestymisvuoden mukaan järjestyksessä 

eikä mielivaltaisesti vain aakkosjärjestyksessä. Setälällä oli apunaan Toivo 

Kaukoranta. 

 Vuodesta 1965 lähtien aineistoa on edelleen kartutettu niin sanottuun ”punaiseen 

kortistoon” (kortistoliput ovat punaisissa laatikoissa). Viime vuosikymmeninä 

etymologista kirjallisuutta on julkaistu runsaasti. Etenkin lainasanoja on tutkittu 

paljon. Nyt myös niin sanottujen uusien deskriptiivisten ja onomatopoeettisten sanojen 

tutkimus on päässyt vauhtiin.  

 Suomen kielen etymologista sanakirjaa arvosteltiin aikanaan siitä, että siitä 

puuttui lähdekirjallisuusviitteet. Suomen sanojen alkuperä -sanakirjassa on artikkelin 

lopussa kokoava yhteenveto siihen saakka ilmestyneestä kirjallisuudesta. 
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9. Toisten etymologisia sanakirjasuunnitelmia 

Suomen suvun etymologisella sanakirjalla on ollut vähän kilpailevia hankkeita. 

Vuonna 1928 Werner Söderström osakeyhtiön puolesta Niilo Kärki tiedusteli Martti 

Rapolalta, mille kannalle hän oli asettunut etymologisen sanakirjan toimittamisessa. 

Kustantaja oli pyytänyt Aarni Penttilää neuvottelemaan Rapolan kanssa. Samassa 

kirjeessä Rapolaa pyydettiin myös uudistamaan isänsä F. O. Rapolan toimittamaa 

ainekirjoituksen oppikirjaa, josta tarvittiin uusi painos. (Tutkimuskeskuksen arkisto, 

Rapolan jäämistö 9). Muuta tietoa tästä sanakirjahankkeesta ei ole löytynyt.  

Seuraavalla vuosikymmenellä eräs Helsingin yliopiston klassisten kielten 

dosentti haki yliopistolta suurempaa matka-apurahaa ja Herman Rosenbergin stipendiä 

ruvetakseen niiden turvin valmistamaan suomen kielen etymologista sanakirjaa. Hän 

oleskeli Välimeren maissa. Historiallis-kielitieteellinen osasto pyysi vuonna 1938 

Toivoselta lausuntoa stipendianomuksesta. Toivonen tyrmäsi hakemuksen, koska 

hakija ei ollut hänen käsittääkseen opinnoilla eikä tieteellisellä tutkimustyöllä 

hankkinut eikä osoittanut edellytyksiä etymologiatyöhön, johon hän stipendejä anoi. 

Toivosen mielestä sanakirjaa ei myöskään voinut toimittaa ulkomailla, koska 

lähdeaineisto oli Suomessa. (TSS:n paperit.)  

  Myös Lauri Kettunen suunnitteli semanttis-etymologista sanakirjaa Suomen 

sanojen alkuperä, mutta suunnitelma ei koskaan toteutunut. 

  Aikaansaavin oli ruotsalainen Uppsalan yliopiston fennougristiikan professori 

Björn Collinder. Samana vuonna 1955, jolloin Suomen kielen etymologisen sanakirjan 

ensimmäinen osa ilmestyi, ilmestyi myös hänen uralilaista sanastoa esittelevä 

sanakirjansa Fenno-Ugric Vocabulary, An Etymological Vocabulary of the Uralic 

Languages. Koska Setälän suuri Etymologicum magnum fenno-ugricum -sanakirja ei 

ollut valmistunut 30 vuodessa, Collinder oli laatinut sille korvikkeen eli Etymogicum 

Fenno-Ugricum parvum [= pieni] -teoksen. Siinä on lyhyesti 149 sivulla selitetty 

kielikuntamme vanhin sanasto. Sanasto on jaettu uralilaisiin ja suomalais-ugrilaisiin 

sanoihin. Seuraavaksi on luettelo indoeurooppalaisista lainasanoista. Lopuksi on 
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kielten mukaiset sanahakemistot. Kaikilla vanhoilla sanoilla ei enää ole suomalaisia 

vastineita. Vuonna 1977 kirjasta ilmestyi toinen, korjattu ja laajennettu painos. 

 

10. Suomen kielen etymologisen sanakirjan näyteartikkelit ja 

julkaisusuunnitelmia, painatustyö ja oikaisuluku 

Toivonen julkaisi Virittäjässä vuonna 1938 Suomen kielen etymologisesta sanakirjasta 

39 erilaista näyteartikkelia. Hän esitteli kirjaan tulevien sanakirja-artikkelien 

rakennetta ja toimitusperiaatteita:  

 
Pyrkimyksenä näitä kirjoitettaessa on luonnollisesti ollut selvyys ja lyhyys. 
Yleiskielen sanojen tavallisia merkityksiä ei ole mainittu, vain harvinaisia, esim. 
yksityisissä murteissa, vanhassa kirjakielessä, kansanrunoissa ym. tavattavia 
merkityksiä on esitetty ja tarpeen tullen sitaateilla valaistu. Harvinaisten ja 
murteellisten sanojen lähde tai muistiinpanopaikka on mainittu varsinkin silloin, 
kun niiden tuntemisesta on apua sanan etymologian selvittelylle. Tämä on 
tietenkin tehty käyttämällä lyhennyksiä. – – Viittauksia kirjallisuuteen, missä 
asianomaisen sanan etymologiaa käsitellään, ei yleensä ole otettu mukaan, koska 
ne melkoisesti lisäisivät sanakirjan kokoa. Muidenkin kielten etymologisista 
sanakirjoista ne yleensä on jätetty pois, ja suomen kielestä on sitäpaitsi 
käytettävissä Kai Donnerin ”Verzeichnis der etymologisch behandelten 
finnischen Wörter”. Samalle sanalle esitetyistä useammista selityksistä on valittu 
se, joka allekirjoittaneen mielestä on oikea. Epävarmoissa tapauksissa on esitetty 
joskus useampiakin selitysmahdollisuuksia. (Toivonen 1938: 335.) 
 

 Koeartikkelit lähetettiin mm. opetusministeriöön. Oli tärkeää, että oli osoittaa 

tuloksia Suomen suvun vuosia jatkuneesta päätyöstä.  

 Varsinaiseen sanakirjaan verrattuna artikkeleissa on vain pieniä eroja, 

esimerkiksi vuonna 1938 aaja ja aajaton ovat eri artikkeleita, kun taas vuonna 1955 

sanat ovat samassa artikkelissa. Ortografiaa on karkeistettu, lyhenteitä on hieman 

muutettu (peräpohj. > Peräp., ka > karj., vi > vir.), vanhan kirjasuomen lähteitä ei enää 

ole kirjoitettu kapiteelilla. Varsinaisen sanakirjan artikkelit ovat koeartikkeleita jonkin 

verran selvempiä. 

 Sanakirjan kustantajaksi oli lupautunut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Teos 

oli tarkoitus julkaista enintään 10 arkin laajuisina vihkoina. Julkaisutyö toivottiin 

voitavan aloittaa vuoden 1938 aikana. (SSVK 1938: 11.) 
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 Toivosen aikatauluarviot vaikuttivat realistisilta. Tietenkään hän ei voinut 

ennustaa tulevia sotia ja niiden tuomia vaikeuksia, rahapulaa, työvoimapulaa, 

kirjastojen evakuoimista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ei pystynyt lunastamaan 

lupaustaan. Rahapulassaan se joutui 1930-luvun lopulla luopumaan myös ohjelmassa 

olleiden Karjalan kielen sanakirjan ja Kalevalan kielen sanakirjan teettämisestä. 

Sanakirjan kustannussopimus päätettiin kesäkuussa 1939 tehdä Kustannusosakeyhtiö 

Kiven kanssa. Kustantaja saisi käsikirjoituksen ilmaiseksi, mutta vastaisi kaikista 

ladonta- ja painatuskuluista. (Hallituksen ptk. 5.6.1939.)  

 Maaliskuun 14. päivänä 1946 Uuden Suomen artikkelissa kerrottiin, että 

Suomen suku neuvotteli uudelleen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa Suomen 

kielen etymologisen sanakirjan julkaisemisesta. Ilmeisesti neuvottelut kustannusyhtiö 

Kiven kanssa olivat kariutuneet, vaikka siitä ei ole tietoja. Vuonna 1946 Suomalais-

Ugrilainen Seura lupasi ottaa sanakirjan Lexica-sarjansa numeroksi XII. 

 ”Kun ainoa kirjapaino, joka tämän painatustyön laadun vuoksi voi tulla 

kysymykseen, nimittäin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapaino tätä nykyä 

kuitenkin on ankarasti muiden painatustöiden rasittama, ei ole varmuutta siitä, että 

aivan lähiaikoina saataisiin teoksesta ensimmäistä nidosta julkisuuteen.”  (SSVK 

1946.) Toivottiin, että Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapaino ehtisi monilta 

muilta kiireiltään saada julkisuuteen ensimmäisen osan. (Työsuunnitelma vuodeksi 

1947.) 

 

Tuohon aikaan painatustyö poikkesi paljon nykyisestä. Kirjapainoon vietiin käsin 

kirjoitettu käsikirjoitus. Latoja latoi ensin koneella tavallisen tekstin peilikuvana ja 

lisäsi myöhemmin irralliset valetut tarkkeet kirjaimiin käsin. Seuraavaksi kirjapaino 

toimitti tilaajalle tarkistusta varten palstaladelmasta palstavedokset, niin sanotut pitkät 

liuskat, jotka oli vedostettu makulatuuripaperille. Sovituin korjauslukumerkein (ks. 

Itkonen, Terho 2000: 51) kirjoittaja korjasi omansa ja kirjapainon painovirheet. 

Palstavedokset kiikutettiin takaisin painoon ja niistä tehtiin uudet vedokset, jotka vielä 

niitä tarkistettiin, minkä jälkeen kirjapaino teki sivutaiton ja koevedosti kirjan. 
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Taittovedos korjausluettiin, korjattiin, luettiin revideeri, vahvistettiin se 

nimikirjoituksella, ja annettiin painolupa.  

 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainossa oli eräs taitava latoja, joka 

latoi muun muassa vuonna 1948 ilmestyneen Toivosen toimittaman K. F. Karjalaisen 

ostjakin sanakirjan. Kerrotaan, että hän osasi kysyä akateemikolta, oliko tämä 

mahdollisesti unohtanut jostain kirjaimesta tarkkeen pois. Kirjan kirjoitusjärjestelmä 

on hyvin monimutkainen.  

 Tuntuu hieman haikealta, että näitä hienoja käsityöläisiä ei nykymaailmassa 

enää ole. Esimerkiksi Suomen sanojen alkuperä -teoksessa (1992–2000) kirjapainon 

osuus jäi paljon pienemmäksi. Kirjapaino sai valmiit painosivut ja painoi niistä kirjan. 

Kun Suomalaisen Kirjallisuuden Kirjapaino vuonna 1980 lopetti toimintansa, oli 

Suomen kielen etymologinen sanakirjan hakemisto-osa vielä kesken. Se oli ladottu, 

mutta korrehtuuria ei  ollut kokonaan luettu. Vedoksista saatiin kopiot 

mahdollisimman hyvälle paperille, joihin Frenckellin vanha perinteikäs kirjapaino 

pystyi tekemään korjaukset, taittamaan ja painamaan kirjan.  

 Suomalaisen Kirjallisuuden Kirjapainon85 toiminnan loppuminen oli suuri 

menetys. Monet seuraavan vuosikymmenen julkaisut ovat kovin omituisen ja käsin 

tehdyn näköisiä. Sivut kirjoitettiin parhaassa tapauksessa sähkökirjoituskoneella ja 

tarvittavat tarkkeet piirrettiin terävällä kynällä. Vasta uudet tietokoneet hieman 

helpottivat kirjojen tekoa. Saatiin selvät kirjaimet ja tarkkeet aina samalla lailla 

kirjaimiin nähden. Vähitellen tutkijat oppivat myös näkemään, miten sivu asetellaan 

sopusuhtaisesti ja mihin sivunumero pannaan. 

 Suomen kielen etymologisen sanakirjan korrehtuurien luku oli tarkkaa työtä. 

Jokainen kirjoittaja ja assistentit lukivat kaiken tekstin. Muistan, kuinka 1970-luvulla 

Marita Cronstedtin kanssa luin korrehtuuria Suomen suvun takahuoneessa samalla 

tavoin kuin esimerkiksi sanomalehdissä. Toinen luki ääneen ja toinen seurasi. Tämä 

                                                 
85 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino käytti joskus myös nimeä Suomalaisen 

Kirjallisuuden Kirjapaino. Kirjapaino ei ollut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran omistuksessa. 

Suomen kielen etymologisen sanakirjan 1. osa painettiin ensinmainitussa, 2. osa jälkimmäisessä. 
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oli silloin jo sen verran harvinaista, että satunnaiset huoneeseen tulijat eivät voineet 

olla hymyilemättä. Luimme lyhenteet tietenkin lyhyinä ja tarkkeet: ”Alla kulma oveen, 

yllä kaari, alla pieni pallo vai onko se piste. Anna suurennuslasi.”  

 Kerran huoneeseen tuli professori R. E. Nirvi ja sanoi kateellisena: 

”Ymmärrättekö te ollenkaan, kuinka valtavan pääoman tuossa saatte, kun saatte lukea 

koko osan alusta loppuun?” Valitettavasti mekaanisessa luvussa kaikki ei heti 

tarttunut päähän. 

 

11. Sota-aika  

Raskas sota-aika86 vaikeutti Suomen ja myös Sanakirjasäätiön sekä Suomen suvun 

elämää. Sotaa pelättiin 1930-luvun lopulla, ja siihen yritettiin varautua myös 

Hallituskatu 1:ssä. Siviilipuolustukseen kiinnitettiin huomiota. Toukokuussa 1939 

johtokunnan kokouksessa päätettiin hankkia koko talolle yhteisostona Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran kanssa pommihyökkäyksen varalta yleiseen käyttöön suositellut 

väestönsuojavälineet: kaasunaamarit, työpuvut, kypärät ja rukkaset (Hallituksen ptk. 

5.5.1939). Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 125-vuotisjuhlajulkaisussa Ladun 

hiihdin on valokuva talon suojelujoukosta. Katolla seisovat Hannes Teppo, Erkki 

Itkonen, vahtimestari ja väestönsuojelupäällikko J. E. Vihervaara, Aarne ja Jarmo 

Anttila, Jouko Vesikansa, talonmies Mauri Pasola, Lauri Hakulinen ja Kustaa Vilkuna 

suojapuvuissaan kypärät päässä. Edessä on talonmiehen pikkupoika. (Ladun hiihdin 

1956: 51.) 

 Syyskuussa 1939 päätettiin tilata tarpeelliset laatikot, joissa Sanakirjasäätiön 

pääkokoelma voitaisiin tarvittaessa siirtää ja sijoittaa talon pommisuojaan (Hallituksen 

ptk. 29.9.1939). Lokakuun lopulla ilmoitettiin, että Suomen suvun arkiston pääosa oli 

uhkaavan tilanteen takia 9.–14. lokakuuta siirretty pommisuojaan Suomalaisen 

                                                 
86 Ehdotuksessa Sanakirjasäätiön 50-vuotisjulkaisun sisällöksi oli yhtenä artikkelina säätiön 

pitkäaikaisen johtajan Lauri Hakulisen artikkeli otsikkona Säätiö sodassa ja sodan aikana (Hallituksen 

ptk. 13.2.1975). Valitettavasti aiheeltaan mielenkiintoinen artikkeli, jossa tapahtumissa mukana ollut 

olisi kertonut ajasta, ei valmistunut. 
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Kirjallisuuden Seuran kellariin. Väestösuojavalvojalle oli annettu selostus, joka 

samalla on luettelo Suomen suvun omaisuudesta:87  

 
(1) 6 metallikaappia, joissa oli Suomen kielen etymologisen sanakirjan 
aineksia. Näitä ei siirretty pommisuojaan, kuten seuraava aineisto:  
(2) N. 70 koteloa vanhan kirjasuomen aineksia 
(3) 283 pientä koteloa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keräyttämää vanhan 
kirjasuomen sanastoa 
(4) 69 koteloa Suomen Kansan Vanhojen Runojen sanastoa 
(5) Kirjaston harvinaisimpia kirjoja joku määrä 
(6) K. F. Karjalaisen alkuperäiset muistiinpanot ostjakin kielestä (3 laatikkoa, 1 
kapsäkki ynnä 10 pakettia) 
(7) K. F. Karjalaisen aineksista julkaistavan sanakirjan korrehtuurivedokset 
(8) Kapsäkillinen kirkkoherra E. Liljebladin ambolaisia keräelmiä.  
(Hallituksen ptk. 30.10.1939.)  

 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kellariin vietiin myös Sanakirjasäätiön 

kokoelmia.  

 Parhaalla tahdollakaan Suomen suvun aineistoja ei voitu sijoittaa niin, että ne 

olisivat olleet käytettävissä. Vain leikkaamalla ja liimaamalla tehty massiivinen 

metallikaappikokoelma88 oli saatavilla. Esimerkiksi vanhasta kirjasuomesta kerätty 

sanasto oli pommisuojassa, mikä vaikeutti artikkelien kirjoittamista (SSVK 1942). 

  

 Tavallisia töitä jatkettiin sota-aikana niin paljon kuin mahdollista. Toivonen 

kirjoitti artikkeleita, muut muokkasivat aineistoja, ja Elvi Erämetsä kokosi myös 

bibliografiaa. Vuonna 1939 käsikirjoitusta oli valmiina k-alkuisten sanojen loppuun, 

mutta suunnitelmat sanakirjan ensimmäisen vihkon julkaisemisesta teki levoton aika 

                                                 
87 Aineistot 1–5 ovat Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. Vuonna 2007 tätä sana-arkistoa 

on 13 metallikaapillista eli noin 52 hyllymetriä. Lisäksi on suuren suomalais-ugrilaisen etymologisen 

sanakirjan aineistoa sanoista, joilla ei ole etymologisia vastineita suomessa, noin 8 hyllymetriä. Kohtien 

2 ja 3 aineisto on Vanhan kirjasuomen sanakirjan toimituksessa, kohdan 4 Suomen Kansan Vanhojen 

Runojen sanastoa on 286 koteloa. Se on arkistossa. Kohtien 6 ja 7 ostjakkiaines oli Toivosella 

sanakirja-aineksena. Se on Suomalais-Ugrilaisen Seuran arkistossa Kansallisarkistossa. 

Lähetyssaarnaaja Emil Liljebladin ambolaisaineisto oli jätetty säilytettäväksi; se on yliopiston 

kirjastossa.  

88 Metalliset arkistokaapit eivät olleet paloturvallisia. Lukituissa laatikoissa aineisto oli vain 

suojassa pölyltä. 
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ja myöhemmin puhjennut sota mahdottomaksi toteuttaa. Piti tehdä kokoelmista 

riippumattomia rästitöitä, joista osa periytyi Toimelan ajoilta. Myös osa yliopiston 

kirjastoa oli evakuoitu. 

 Valtuuskunnan syyskokouksen aikoihin marraskuun 28. päivänä 1939 oli 

Sanakirjasäätiön keruutyöt keskeytetty ylimääräisten kertausharjoitusten vuoksi. 

Poikkeusajasta huolimatta tehtiin vuodeksi 1940 tavanmukaiset työsuunnitelmat, joista 

vain vähäinen osa voitiin toteuttaa.  

 Johtokunnan kokous oli tarkoitus pitää marraskuun viimeisenä päivänä 1939 

kello 14.15, mutta samoille minuuteille sattunut venäläisten ilmahyökkäys teki sen 

mahdottomaksi. Yleisestä kehotuksesta Erkki Itkonen ja Eila Haimi (ent. Lökström) 

siirtyivät maalle, Elvi Erämetsä ilmatorjuntavalvontaan ja Toivonen sotasensuurin 

palvelukseen. Joulukuussa 1939 maksettiin vielä täysi palkka. (Hallituksen ptk. 

1.1.1940.) 

 Poikkeuksellisten olojen vuoksi valtuuskunta ei pystynyt kokoontumaan 

sääntöjen mukaisesti maaliskuussa vaan vasta huhtikuun 29. päivänä 1940. 

Toukokuussa 1940 työt saatiin uudelleen säännölliseen käyntiin. Kokoelmat siirrettiin 

vanhanaikaisista pienistä avokoteloista niin sanottuihin saksankoteloihin. Jatkettiin 

leikkaamista ja liimaamista sekä järjestettiin leikkeleitä. Ahtian karjalan 

suurkokoelmat pidettiin erillään. 

 Erkki Itkonen työskenteli koko talvisodan ajan osaksi kotonaan, osaksi 

maaseudulla. Hän muokkasi vanhoista runoista tehtyjä sanapoimintoja hakusanoittaen 

niitä. Muu henkilökunta, Toivonen, Elvi Erämetsä ja Hortense Elg, oli vuoden 940 

huhtikuun lopulle asti osaksi vapaaehtoisina puolustusvoimien palveluksessa tai poissa 

kaupungista. Keväällä 1940 ilmestyi Gananderin sanakirjan viimeinen osa. 

 Kirjasto oli lahjoitusten varassa; niitä saatiin 74 nidosta. Raha ei riittänyt 

kirjojen ostoon. 

 Vuosikertomuksen mukaan elokuussa 1940 opetusministeriö ehdotti, että työt 

keskeytettäisiin toistaiseksi kokonaan, koska olot olivat epävakaat. Sanakirjasäätiö ei 

kuitenkaan halunnut suostua tähän, vaan se viittasi tehtäviensä tärkeyteen ja 
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laajuuteen. Varmaan pelättiin, että katko voisi olla kohtalokas eikä töitä sen jälkeen 

enää päästäisi jatkamaan. Opetusministeriö suostui jatkamiseen ja  myönsi tarvittavat 

varat. Vaikka useimmat työntekijät olivat sotatilan vuoksi muissa tehtävissä, 

työnantaja oli velvollinen maksamaan heidän toimeentulonsa.  

 Opetusministeriö kehotti säästämään niin paljon kuin mahdollista. 

Sanakirjasäätiö jätti anomuksen, joka oli yhteensä 9 sivua pitkä. 

  
Suomen suvun osuus. Suomen kielen etymologisen sanakirjan toimitustyö. 

Vuodeksi 1940 oli myös tutkimuslaitos ”Suomen suvulle” laadittava 
entistä suppeampi tulo- ja menoarvio, kun Opetusministeriön taholta 
ilmoitettiin, ettei raha-arpajaisten voittovaroista enää voitaisi laitokselle suomen 
kielen etymologisen sanakirjan toimitustöihin myöntää sitä 200 000 mk:n 
määrää, mikä lähinnä edellisinä neljänä vuonna oli saatu, vaan että tällä kertaa 
oli tyydyttävä 180 000 markkaan. Kun kuitenkin edellisinä vuosina suurta 
tarkkuutta noudattamalla oli saatu varoja säästymään sen verran, että aina 
vuoden kaksi ensimmäistä kuukautta tultiin toimeen edellisen vuoden saldolla – 
mikä oli välttämätöntä, koska ensimmäinen avustuserä saatiin nostaa vasta 
maaliskuun alussa –, toivottiin tätä säästövaraa käyttämällä ja esimerk. 
kirjastomenoja lykkäämällä voitavan tulla toimeen nyt kulumassa oleva vuosi. 
Marraskuun lopulla syttyneen sodan takia työt sitten yhtäkkiä melkein 
tykkänään oli keskeytettävä useammaksi kuukaudeksi, aina tämän vuoden 
toukokuun alkuun saakka ja tärkeimmät kokoelmat vietävä pommisuojaan. Vain 
yksi työntekijä [Itkonen] saattoi koko sota-ajan hoitaa tehtäviään, mutta kun 
eräille toisille, puolustuslaitoksen palvelukseen vapaaehtoisina siirtyneille vain 
maksettiin kuukausittain avustusta reserviharjoituksiin kutsuttujen valtion 
toimenhaltijain suhteen noudatettavien säännösten mukaisesti – – , säästyi täten 
sen verran rahoja, että tämä vuosi jotenkuten tullaan toimeen, vaikka 
saataneenkin vain puolet luvatusta avustusmäärästä. Tämä käy mahdolliseksi 
kuitenkin vain siten, että kolmen työntekijän palkkiota on alennettu – –  ja ettei 
kirjojen ostoon ja sidottamiseen voida käyttää todennäköisesti ollenkaan varoja. 
Kumpikin toimenpide on kuitenkin mitä arveluttavin ja vain äärimmäiseksi 
hätäkeinoksi kelpaava. 

Tutkimuslaitoksen henkilökunnan nykyisiä alennettuja palkkioita – – ei 
voida pitää korkeina, vaan päinvastoin esimerkiksi assistenttien kohdalla liian 
alhaisina. – – 

Kirjaston kartuttamisen ja kunnostamisen laiminlyöminen ei sekään 
ajanmittaan ole mahdollista. Pelkästään tieteellisiltä seuroilta ja laitoksilta sekä 
yksityisiltä tutkijoilta saaduilla lahjateoksilla ei voida kaikkia tarpeita tyydyttää 
ja aukkoja täyttää, niin arvokkaita lisiä kuin tällä tavoin, laitoksen johtajan 
persoonallisten suhteiden ansiosta onkin voitu hankkia. Ei voi olla kohtuutonta, 
että tähänkin tarkoitukseen suunnitellaan varattavaksi jokin vaatimaton summa. 

Vuokra-, valaistus- ja siivousmenoja on mahdoton saada vähennetyksi 
siitä määrästä (14 600 mk), miksi ne on aikaisemmin arvioitu. 

Erittäin vaikeata, jopa melkein mahdotonta, sekä laitoksen töiden 
edistämisen että asianomaisten työntekijäin toimeentulon kannalta, olisi 
laitoksen pienilukuisen henkilökunnan vähentäminen, henkilöiden poistaminen 
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vaativista töistä, joihin he ovat erityisesti kouliintuneita ja kaikin puolin sopivia. 
Vielä tuhoisampaa olisi tietenkin töiden keskeyttäminen. On nimittäin 
huomattava, että tutkimuslaitoksen suuri kirjasto ja runsaat, arvokkaat 
kokoelmat tarvitsevat jatkuvasti sijoituspaikan ja hoitoa. Olisihan ylen huonoa 
taloutta jättää niihin sijoitettu pääoma ja vuosien työ tieteen hyödyksi 
käyttämättä ja mahdollisesti pakata ne johonkin kellariin tai makasiiniin. Ja 
olisihan sitäpaitsi ainakin neljän henkilön työttömäksi joutuminen jo sinänsä 
sangen arveluttavaa, kun kerran on selviö, että ”pakollinen työttömyys – – on 
kirous yksityiselle, joka sen uhriksi joutuu, mutta myös mitä suurin menetys ja 
vaara koko yhteiskunnalle”, ”etttä työttömyys – – on onnettomuus, jota kaikin 
keinoin on pyrittävä torjumaan ja joka myös pystytään torjumaan.” (pääministeri 
Risto Rydin radiopuheesta 19.8.1940.) 

– – Maa, jonka kielitieteen aikakirjoissa loistavat Porthanin, Castrénin, 
Lönnrotin, Ahlqvistin ja Setälän nimet ja saavutukset, ei voi jättää kielensä 
sanaston keruu- ja toimitustyötä kesken. Suomen kielen tutkimus on Suomen 
valtakunnan asia. 

 

 Tähdennettiin sitä, että oli ollut onni, että Sanakirjasäätiö oli aikanaan kerännyt 

Moskovan rauhassa Venäjälle luovutettujen alueiden kansankieltä ja muistoja. Se oli 

ehtinyt saada talteen melkoisen runsaat kokoelmat. 

 Sanakirjasäätiön paperin olivat allekirjoittaneet Sanakirjasäätiön hallituksen 

puheenjohtaja Y. H. Toivonen, kansankielen sanakirjatyön johtaja Lauri Hakulinen ja 

hallituksen sihteeri Kustaa Vilkuna. (Hallituksen ptk. 21.8.1940.)  

  

Uusi Suomi julkaisi tammikuun 22. päivänä 1941 toiveikkaan artikkelin 

”Etymologisen sanakirjan ensimmäinen vihko valmistuu tänä vuonna”. Siinä kerrottiin 

julkaisuhankkeesta, jonka ilmestymistä talvisota oli lykännyt, koska poikkeuksellisten 

olojen vuoksi kokoelmat eivät olleet helposti käsillä. Suunnitelmissa oli kuitenkin 

saada ensimmäinen vihkonen julki ja edistää seuraavien laatimista. Hankkeen takana 

olivat Suomen suku ja Sanakirjasäätiö yhdessä. 

 Helmikuun 22. päivänä 1943 Uusi Suomi jatkoi artikkelilla ”Kaksi 

huomattavaa arkistokokoelmaa sijoitettu Sanakirjasäätiön huostaan. Kansankielen 

sanakirjan keräystyöt vaatinevat sodan päätyttyä vielä parin vuoden ajan. 

Etymologisen sanakirjan käsikirjoitus valmiina h-kirjaimen loppupuolelle”. 

Haastattelun oli antanut Martti Rapola. Sodan aikana oli varmaan tarpeen näyttää, että 

myös normaaleja rauhan ajan töitä jatkettiin. 
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 Vuonna 1941 oli tarkoitus täydennysosana Donnerin bibliografiaan julkaista 

Elvi Erämetsän laatima etymologisesta kirjallisuudesta poimittu suomen kielen 

sanojen lähdeluettelo vuodesta 1933. Siinä oli myös täydennyksiä jo käsiteltyyn 

ajanjaksoon. Sitä tarjottiin Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksissa julkaistavaksi 

lisävihkona. Laajennettuna se ilmestyi vuonna 1953 käsittäen pitemmän ajanjakson, 

vuodet 1933–1950 (Erämetsä 1953). 

 Menoja yritettiin karsia mahdollisimman paljon. Vuonna 1941 Kansankielen 

sanakirjan suurempi huone Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kolmannessa 

kerroksessa ja kaksi puhelinta vuokrattiin Valtion Tiedotuslaitoksen tarkastusjaoston 

käyttöön samasta summasta, minkä Sanakirjasäätiö itse maksoi. Myös kalusteista 

otettiin vähän vuokraa. Sanakirjasäätiön omat työt tehtiin pääasiassa Suomen suvun 

tiloissa, ja Sanakirjasäätiö maksoi osan Suomen suvun vuokrasta. (Hallituksen ptk. 

30.7.1941 ja 11.12.1941.) 

 Vuonna 1941 työskenneltiin säännöllisesti juhannuksen tienoille. Toivonen ja 

Itkonen siirtyivät jatkosodan alkaessa kesäkuussa puolustuslaitoksen palvelukseen. 

Vain Hortense Elg työskenteli koko vuoden sekä Eila Haimi syyskuun loppuun, jolloin 

hän sai pyynnöstään eron laitoksen palveluksesta. Toivonen vapautui armeijan 

palveluksesta marraskuun alussa ja tuli töihin. Koko ajan hän oli pystynyt hoitamaan 

juoksevia asioita. Elvi Erämetsä oli virkavapaalla maaliskuun alusta lokakuun 

puoliväliin. Tärkeimmät ja arvokkaimmat ainekset olivat edelleen Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran turvakellarissa. Edistettiin rästitöitä sekä kerättiin kansa- ja 

kielitieteellistä kirjallisuudesta huomattavat määrät suomalais-ugrilaisten kielten 

sanaleikkeitä, jotka liimattiin ja varustettiin hakusanoilla ja liitettiin entisiin 

kokoelmiin. Suomen Kansan Vanhat runot -teoksen sanaston keräämistä jatkettiin. 

Uusia artikkeleita kirjoitettiin vain jonkin verran.  

 Vuonna 1942 vain kolme työntekijää saattoi jatkaa toimintaa, Y. H. Toivonen, 

Elvi Erämetsä ja Hortense Kivekäs (ent. Elg). Erkki Itkonen oli koko vuoden 

puolustusvoimien palveluksessa. Vain sanakirjan suuri leikekokoelma oli 

käytettävissä; muu aineisto oli evakuoitu. Poimittiin ilmestynyttä kirjallisuutta. 
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Viimeisteltyä käsikirjoitusta oli h-kirjaimen loppupuolelle. Tarjottiin uudelleen 

etymologisesti käsiteltyjen sanojen kortistoa vuoden 1933–1942 kartunnasta 

julkaistavaksi. Ainekset olivat koossa ja käsikirjoituksen puhtaaksikirjoitus oli 

aloitettu. (SSVK 1942.) 

 Vuonna 1943 Itkonen oli edelleen koko vuoden puolustuslaitoksen 

palveluksessa, Elvi Erämetsä perhesyiden takia virkavapaana huhtikuun alusta 

syyskuun loppuun ja sitten puolia päiviä vuoden loppuun. Sopivia sijaisia ei löytynyt. 

Vain Toivonen ja Hortense Kivekäs olivat koko vuoden töissä. Sanakirjasäätiön 

tärkeimmät murrekokoelmat oli siirretty Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kellarista 

Sokoksen uuden talon kellariin Mannerheimintie 9:ään. Uudessa säilytyspaikassa ne 

olivat mukavammin käytettävissä, vaikka se oli aikaa vievää. Sanakirjan 

käsikirjoitusta oli valmiina j-alkuisten sanojen loppuun. Bibliografia vuosilta 1933–

1942 oli kirjoitettu puhtaaksi ja sitä tarkistettiin. Työ oli hidastunut Erämetsän 

virkavapauden takia. Kirjastoon saatiin 91 uutta teosta, edelleen etupäässä lahjoina ja 

vaihtoina. 

 Koko Sanakirjasäätiön huoneisto vapautui vuoden 1943 alusta Kansankielen 

sanakirjan käyttöön, ja Suomen suku sai pitää yksin omat tilansa (SSVK 1943). 

 Vuodeksi 1944 suunniteltiin, että voitaisiin aloittaa etymologisen sanakirjan 

alkuosan painattaminen, jos vain rauhanomainen tilanne jatkuisi. Olot kuitenkin 

vaikeutuivat. Itkonen oli koko vuoden virasta vapaana ja toimi puolustusvoimien 

palveluksessa. Elvi Erämetsä työskenteli puolia päiviä. Lokakuun puolivälissä 

Hortense Kivekäs, joka oli ollut alusta alkaen (1930–) laitoksen palveluksessa, erosi 

siirtyäkseen Helsingin kauppakoulun opettajaksi. Ahkeran, huolellisen ja taitavan 

työntekikjän ero oli laitokselle tuntuva menetys. Uusi amanuenssi joulukuun alusta oli 

ylioppilas Eija Laanti.  

 Kirjasto oli vuoden loppupuolelle Sokoksen kellarissa, muut kokoelmat 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pommisuojassa. Kirjastoa oli melko mahdotonta ja 

muita kokoelmia työlästä käyttää.  
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 Vuosikertomusten mukaan huomattavan paljon työtä pantiin Suomen Kansan 

Vanhat Runot -teoksen leikkeiden hakusanoittamiseen ja järjestämiseen. Etymologisia 

sana-artikkeleita oli kirjoitettu karitsa-sanaan asti, sikäli kuin se oli kokoelmien 

hajauttamisen vuoksi ollut mahdollista. Bibliografiaan ei voitu tarkistaa sellaisia 

Helsingin yliopiston kirjaston kirjoja, jotka oli siirretty maaseudulle. 

 Vuonna 1944 Sanakirjasäätiö teki Forssassa sijaitsevan Viksbergin kartanon 

omistajan Yrjö Salmisen kanssa sopimuksen, että sen toimisto ja kokoelmat olisi voitu 

siirtää Forssaan Suomen ja Venäjän89 välisen sodan ajaksi, mikäli niitä ei voitaisi enää 

pitää Helsingissä. Kartanossa oli Sanakirjasäätiön kokoelmille varattuna niin sanotun 

museorakennuksen päästä kolme asuinhuonetta. (Hallituksen ptk. 27.5.1944.) Tätä 

mahdollisuutta ei tarvinnut käyttää.  

 Syksyllä 1944 poikkeusaika oli ohi. Lokakuun 27. päivänä 1944 

Sanakirjasäätiön kokoelmat päätettiin siirtää Mannerheimintie 9:n kellarista 

paikoilleen. Normaalitila helpotti työskentelyä paljon. (Hallituksen ptk. 27.10.1944).90 

 

12. Tutkimus vallatulla alueella 

Suomalaiset tutkijat eivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta olleet päässeet yli 

pariin vuosikymmeneen Neuvostoliiton rajan yli tutkimusmatkoille. 

Maailmanpoliittinen tilanne oli kuitenkin muuttumassa. Vuonna 1942 oltiin 

mielenkiintoisessa tilanteessa, jota oli hieman osattu odottaa.91  Kansallisia tieteitä ja 

kansallistunnetta pyrittiin käyttämään hyväksi yleisen mielipiteen muokkauksessa.  

                                                 
89 Vielä tuohon aikaan Neuvostoliitosta käytettiin yleisesti nimitystä Venäjä. Uusi nimi vakiintui 

vasta sodan jälkeen. 

90 Sota-ajalta kerrotaan kaskuna, että Toivonen poisti Helsingin puhelinluettelosta Suomen suvun 

nimen, koska hän kyllästyi vastaamaan soittoihin, joissa nuoret naiset halusivat tilata sukuselvityksiä 

mennäkseen saksalaisten sotilaiden kanssa Saksaan. Nimi on hämännyt monia. 

91 Aulis J. Joen muistosanoissa Juha Janhunen kirjoitti 1930-luvun lopusta: ”Poissuljetulta ei 

varmasti näyttänyt sekään mahdollisuus, että pian koittaisi uuden aktiivisen kenttätutkimusvaiheen 

aika vanhoilla tutuilla alueilla Siperiassa ja Keski-Aasiassa (Janhunen 1989: 98).” 
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 Tammikuun 3. päivänä 1942 opetusministeriön asettama Valtion Tieteellinen 

Itä-Karjalan Toimikunta lähetti Sanakirjasäätiölle saman kiertokirjeen kuin 

tieteellisille seuroille. Kirjeessä esitettiin, että eri tahoilla suoritettava tieteellinen 

tutkimustyö Karjalassa kannattaisi yhdenmukaistaa:  

 
Saamansa ohjeen mukaisesti toimikunnan tulee järjestää tieteellisten yhtymien 
ja yksityisten henkilöitten suunnitteilla olevat tutkimukset Itä-Karjalan vallatulla 
alueella siten, että tutkimukset kohdistetaan etenkin sellaisiin tehtäviin, joiden 
ratkaisussa on Suomessa jo aikaisemmin saatu arvokkaita tuloksia ja jotka 
liittyvät maamme kannalta tärkeisiin tutkimusohjelmiin. Lisäksi tulisi 
toimikunnan ohjata puheenalaisia tutkimuksia niin, että niiden avulla pyritään, 
mikäli mahdollista, luomaan uusista alueista kokonaiskuva, josta selviäisi 
niiden ehdoton kuuluminen Suomeen, kuin myös aikaansaada 
tutkimusohjelmien tarkoituksenmukainen jako tieteellisten laitosten kesken.  
 

 Sanakirjasäätiötä pyydettiin ottamaan yhteyttä, mikäli sillä olisi harrastusta 

tähän yhteistyöhön, sekä selittämään lähiaikojen ja tulevaisuuden suunnitelmia ja 

selostamaan tähän mennessä tehtyjä aloitteita ja muita toimenpiteitä. Sitä pyydettiin 

myös esittämään kustannusarvio ja ehdottamaan, keitä se ajatteli töiden tekijöiksi. 

Mikäli he olisivat puolustusvoimien palveluksessa, olisi myös mainittava heidän 

kenttäpostiosoitteensa ja sotilasarvonsa. Toimikunta laatisi yhdessä Itä-Karjalan 

hallinnon kanssa suunnitelman vastaisia tutkimuksia varten ja toivoi, että tutkijat 

voitaisiin jo kesällä 1942 lähettää kenttätöihin. Opetusministeriöllä oli tähän varattuna 

erikoismääräraha. 

 Paperin olivat allekirjoittaneet Valtion Tieteellisen Itä-Karjalan Toimikunnan 

puheenjohtaja K. Linkola ja sihteeri Kustaa Vilkuna, joka oli myös Sanakirjasäätiön 

apulaisjohtaja ja sihteeri. 

 Sanakirjasäätiön johtaja ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran varaesimies 

Martti Rapola valittiin neuvottelemaan kirjelmästä muiden kansanperinteen 

tallentamisesta huolehtivien seurojen kanssa (Hallituksen ptk. 28.1.1942). Tarjous oli 

ainutlaatuinen. Kauan suljettuna ollutta Karjalaa pidettiin Kalevalan laulumaina, 

kansallisen kulttuurin kotina. Ilman muuta väestö oli suomalaista alkuperää.  
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 Helmikuun 11. päivänä 1942 tutkimussuunnitelma oli valmis, ja se lähetettiin 

toimikunnalle yhdessä Suomalais-Ugrilaisen Seuran, Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran, Suomen Muinaismuistoyhdistyksen ja Kalevalaseuran kanssa. Sanakirjasäätiö 

halusi edistää karjalan kielen keruuta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura oli luvannut 

luovuttaa sille arvokkaat karjalan sanastokokoelmansa, koska sillä itsellään ei ollut 

varaa täydentää niitä ja jatkaa karjalan kielen sanakirjan toimittamista, jonka se oli 

aloittanut 1930-luvulla.  

 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa suunniteltiin, että etymologinen 

sanakirja julkaistaan kolmena tai neljänä osana muutaman vuoden välein. Vuonna 

1944 kirjapainokustannukset olivat kallistuneet niin paljon, että seura ei uskaltanut tai 

halunnut ryhtyä kirjan kustantamiseen. (SSVK 1945.) Rahapulaan viitaten se luopui 

myös Kalevalan sanakirjan tekemisestä.  

 Karjalan kielen edistämiseksi oli välttämätöntä kerätä Itä-Karjalan 

kansankielestä sellaisia paikallismurteita, joista toistaiseksi oli vain vähän tai ei 

ollenkaan tietoja. Ennen muuta tulisi kyseeseen sanastus niin sanotulla 

etelälyydiläisten alueella, Kuujärven seuduilla eteläisessä Aunuksessa. 

Lyydiläismurteet kuuluivat enemmän karjalais- kuin vepsäläismurteisiin. Karjalan 

kerääjiksi ehdotettiin Sanakirjasäätiön Kiihtelysvaaran sanastajaa Ruben Nirviä ja 

Lemin sanastajaa Veikko Ruoppilaa, jotka molemmat olivat Sanakirjasäätiön 

assistentteja ja Aulis Ojajärvi tuli kyseeseen. (Hallituksen ptk. 11.2.1942, SSVK 

1942.) Vain Ojajärvi pääsi keräämään Paateneelle ja Porajärvelle vuosina 1943 ja 

1944 Suomen Kulttuurirahaston myöntämin varoin. Aunuksen ja lyydin sanastusta 

Sanakirjasäätiö ei pystynyt järjestämään.92 

                                                 
92 Itä-Karjalan kieliä tallensivat jatkosodan aikana myös muut kuin Sanakirjasäätiön kautta 

rahoituksensa saaneet. Kansatieteilijä Helmi Helminen keräsi aunukselaismurteita. Itä-Karjalan 

paikannimiä keräsivät Aulis J. Joki, Toivo Koilo, Reino Peltola ja Viljo Nissilä. Antti Sovijärvi tallensi 

Peltolan kanssa vepsän kielinäytteitä, E. A. Tunkelo äänneoppia. Pertti Virtaranta keräsi eteläkarjalan 

äänneopillisia aineksia. (KKS 1968: LX.) 
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 Muidenkin tieteellisten seurojen ja yhtymien mielestä ehdotettujen 

työohjelmien suorittaminen oli suorastaan kansallinen kunniavelvollisuus ja oli 

suhtauduttava suopeasti niiden toteuttamiseen. Toivomuksia oli paljon: 

 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura halusi keräyttää kansanrunoutta ja siihen 

liittyvää sanastoa Vienan läänissä ja Aunuksen lyydiläisalueella, kansanperinnettä, 

etenkin itäkarjalaisia asutus- ja sukutarinoita, sekä hankkia kirjoja kirjastoonsa.  

 Suomalais-Ugrilainen Seura halusi kerätä vepsää äänisvepsäläisten 

keskuudesta. 

 Suomen Muinaismuistoyhdistys halusi tutkijan kaivamaan rautakautisia 

kalmistoja Vitelen ja Olonkan suun väliselle alueelle ja etsimään mahdollisia 

muinaislinnoja, piirtäjän piirtämään vanhoja puukirkkoja ja tutkijan tutkimaan 

Akonlahden kivikautta. Samassa yhteydessä se esitti, että jos Itä-Karjala liitetään 

Suomeen, olisi Äänislinnaan93 perustettava tieteellinen instituutti, jonka jäsenistä yksi 

olisi arkeologi ja tällä assistentti huolehtimassa alueen muinaismuistojen 

suojaamisesta.  

 Kalevalaseura halusi lähettää taiteilija Alpo Sailon tekemään muoto- ja 

korkokuvia sekä etnografisia piirustuksia, jotka helpottaisivat Kalevalan 

ymmärtämistä. Se suunnitteli myös kansanmusiikin keräämistä Aunuksen Karjalasta.  

 Paikannimitoimikunta halusi tehdä seuduille tutkimusretken.  

 Seurat pystyivät rahoittamaan osan kustannuksistaan, kun taas Sanakirjasäätiön 

varat oli jo budjetoitu. 

 Maaliskuun 30. päivänä 1943 ilmoitettiin, että Suomen Kulttuurirahasto tukee 

äänisvepsän keruuta. Hanke oli ollut Suomalais-Ugrilaisen Seuran toivomuslistalla. 

Kerääjäksi valittiin maisteri Reino Peltola, joka huhtikuun 1. päivänä 1943 

vapautettiin sotilaspalveluksesta. Hän matkusti Soutjärvelle saman kuun 29. päivänä. 

Vepsän murteista toivottiin suomen murteille vertailuainesta. Y. H. Toivonen kertoi 

Uudessa Suomessa syyskuun 26. päivänä 1943, että Sanakirjasäätiön toimesta oli 

                                                 
93 Petroskoin silloinen suomenkielinen nimi. 
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lähetetty Itä-Karjalan vepsäläisalueille kerääjä sanastoa kokoamaan. Toivonen johti 

työtä. Suunnitelman mukaan keruuseen menisi normaaliaikana 3–4 vuotta.  

 Peltola keräsi vuoden 1944 alusta ainakin kesäkuun puoliväliin Metsämaan 

kylässä, joka sijaitsi noin viiden kilometrin päässä Äänisjärven rannalla olevasta 

Soutjärven keskuskylästä länteen. Onnettomuudeksi osa hänen keräilysaaliistaan, noin 

4 000 puhtaaksi kirjoitettua sanalippua, lähes kaikki alkuperäiset muistiinpanolehtiöt, 

joissa oli muun muassa koko äänisvepsän alueelta kerätty paikannimistö sekä 

yhtäjaksoiset kielennäytteet, sadut, runot ja taiat, joutui kadoksiin Itä-Karjalan nopean 

evakuoinnin yhteydessä. Säilynyt osa käsitti 7 500 sanalippua ja muutamia 

muistilehtiöitä. 

 Rauhanteon jälkeen Peltola saattoi kuitenkin ryhtyä jatkamaan sanastustaan ja 

täyttämään onnettomuuden hänen aineistoonsa jättämiä aukkoja, kun Suomeen oli 

asettunut muutama kielenoppaaksi sopiva henkilö. Vuoden 1945 lopussa hänen 

kokoelmansa oli 10 000 lipun suuruinen. Suomen Kulttuurirahasto rahoitti edelleen 

työtä. Peltolan keruukertomukset ovat Sanakirjasäätiön pöytäkirjojen joukossa. 

Vuonna 1946 sanakirjan teko siirrettiin Suomalais-Ugrilaiselle Seuralle. 

 Uudessa Suomessa oli 14.3.1946 artikkeli, jossa Toivonen kertoi, että vepsän 

sanaston keruu oli saatu päätökseen. Peltola ryhtyi toimittamaan sanakirjaa Suomalais-

Ugrilaisen Seuran tuen turvin. Sanakirjasäätiöön oli saatu Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuralta pari pientä vepsän sanastoa. 

 Vuonna 1943 pystyttiin sanastamaan myös Inkerin murteita. Sanakirjasäätiö 

hankki kahdelle vanhalle naiselle, joista toinen oli venjokelainen, toinen tuuterilainen, 

asunnon Helsingistä ja huolehti heidän toimeentulostaan. Heitä voitiin haastatella 2,5 

kuukautta ja saatiin tulokseksi yhteensä 1 454 sanalippua. 

 Seuraavana vuonna 1944 Sanakirjasäätiö olisi halunnut vielä jatkaa 

inkeriläisten haastatteluja Helsingissä. Tiedossa oli parikin hyvää kielenopasta. Kun 

sotatilanne kärjistyi ja Helsingissä oli suuret pommitukset, viranomaiset kieltäytyivät 

antamasta maaseudulle sijoitetuille inkeriläispakolaisille lupaa edes väliaikaisesti tulla 

Helsinkiin. (SSVK 1944.)  
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Olisi hartaasti toivottavaa, että mahdollisuuksia avautuisi vastaavanlaiseen 
keräykseen vatjan kielen sanaston alalla, tuon miltei suomen murteisiin 
luettavan kielenparren, jota puhuva Vatjan ”kansa” viranomaisten taholta saadun 
tiedon mukaan jo lähiviikkoina kokonaisuudessaan siirtynee ikivanhoilta 
asuinsijoiltaan Suomeen (SS:n työsuunnitelma vuodeksi 1944). 

 

13. Suomen suvun akateemikot 

Sodan jälkeen vuonna 1948 valtio perusti korkeinta hengenviljelyä varten Suomen 

Akatemian. Presidentti nimitti siihen erillisen akatemialautakunnan esityksestä 12 

jäsentä. Tiedemiehen tai taiteilijan tehtävänä oli alansa kaikinpuolinen edistäminen, 

nuoremman polven ohjaus ja ennen kaikkea luova työ. Jäsenellä oli tutkimusassistentti 

sekä määräraha aputyövoiman palkkaamiseen ja välineistön hankkimiseen. 

Ensimmäinen fennougristiikan edustaja oli Y. H. Toivonen vuosina 1948–1956, sitten 

Paavo Ravila vuosina 1956–1963 ja viimeinen Erkki Itkonen vuosina 1964–1983. 

Laki kumottiin tammikuun 1. päivänä 1970, mutta sitä ennen nimitetyt saivat pitää 

paikkansa. 

 Ensimmäisten Suomen Akatemian jäsenten eli akateemikkojen valinta herätti 

paljon huomiota. Turun yliopiston entinen sihteeri, yleisen historian professori Kaarlo 

Jäntere (1885–1957) oli ollut Suomen sukua perustamassa ja Turun-aikoina paljon sen 

kanssa tekemisissä. Hän tunsi laitoksen asiat hyvin ja katsoi asiakseen puuttua 

julkiseen keskusteluun tulevista akateemikkojen nimityksistä. Hän kirjoitti Suomen 

Sosialidemokraatissa marraskuun 5. päivänä 1946 otsikkona ”Suomen suku-laitos ja 

sen saavutukset”: 

 
Suuri kulttuuriohjelma on nykyään päiväjärjestyksessä ja vilkkaan keskustelun 
kohteena. Sellainen olisi voitu tehdä hyvinäkin aikoina, mutta niin paljon kuin 
silloin olikin hallituksessa ns. kulttuurihenkilöitä, ei välitetty sanottavasti tieteen 
ja taiteen tukemisesta ja niiden harjoittajien kohtuullisesta palkkaamisesta. Nyt 
on hallitus, jolta ei puutu kulttuurisia arvostelijoita ja parjaajia, ottanut asian 
raskaana aikana avarakatseisesti ohjelmaansa, mikä on sille kunniaksi. 
 On paljon kirjoitettu ”ruokahyödyllisten” ja ”pommitärkeiden” tieteiden, 
tähtitaivaan kartoittamisen yms. ensisijaisesta merkityksestä, eikä ole puuttunut  
arvovaltaisia ääniä humanististenkaan tieteiden kansallisen ja yleismaailmallisen 
arvon puolesta. Mutta mielestämme on myös tilittäydyttävä tähänastisten 
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velvollisuuksien täyttämisen edessä, ennen kuin uudelle taipaleelle lähdetään. Ja 
siitä pyydämme lausua muutaman sanan. 
 Suomen kansalle on miltei parin vuosikymmenen ajan valmistettu 
sanakirjoja, jotka työt lienevät erilaisina keskitetty Sanakirjasäätiöön. Tämän 
säätiön työstä kokonaisuudessaan emme tahdo kirjoittaa, vaan etymologisen 
sanakirjan hankkeesta, jonka perustajiin allekirjoittaneella on ollut kunnia 
kuulua. 
– – 
 Laitoksen johtaja, prof. Setälä pani alkuun järjestelytyöt hänelle 
ominaisella perinpohjaisuudella ja suurpiirteisyydellä, mitkä työt olivat 
havainnollisesti nähtävinä jo seuraavana vuonna hänen kodissaan Tuusulassa. 
Laitoksen ensimmäisenä julkaisuna ilmestyi v. 1932 E. N. Setälän kirjoittama 
monumenttaalinen teos ”Sammon arvoitus” (Isien runous ja usko I) joka – mitä 
siitä onkin sanottu tekijän kuoleman jälkeen, jolloin hän ei enää itse ole ollut 
työtänsä puolustamassa – on eräiden asiantuntijain mielestä suuri saavutus, 
vaikka se ei ratkaissutkaan Sammon arvoitusta, jos se yleensä onkaan sitovasti 
ratkaistavissa, sillä probleemithan ovat ikuiset, mutta saavutukset aina 
murentuvat. 
 Etymologisen sanakirjan työ käsitettiin kuitenkin Suomen suku-laitoksen 
päätyöksi. Ja sen vuoksi Setälältä, jolla oli työtä varten käytettävänään päteviä 
tieteellisiä apuvoimia, kiirehdettiin työn tuloksia – Setälähän ei ollut ainoastaan 
nerokas tutkija, vaan myös rehti mies, joka suoran, kunnioittavassa mielessä 
esitetyn sanan otti vastaan velvoituksena. Niinpä hän sanoi silloiselle 
päämisterille ja allekirjoittaneelle v 1933, että parin vuoden päästä ilmestyvät 
etymologisen sanakirjan ensimmäiset vihkot. Tuli kuolema väliin helmikuussa 
1935. Vaiheitten jälkeen, joita ei ole tarvis tässä selostaa, hanke siirtyi 
Sanakirjasäätiön yhteyteen.94 
 Oli kuitenkin jo v:n 1931 lopulla tai seuraavan vuoden alussa ennätetty 
toimittaa erääseen pääkaupungin lehteen prof. Setälää häväisevä uutinen 
etymologisen sanakirjan töistä taholta ja syistä, joita kumpiakaan emme tahdo 
kosketella tässä yhteydessä, eikä tämä ”haukku” ole lakannut Setälää vastaan 
senkään jälkeen, kun Setälä  on levännyt nurmen alla toistakymmentä vuotta. 
 Etymologisesta sanakirjasta ei ole yhtään vihkoa vieläkään ilmestynyt, 
mikä johtunee määrärahojen pienuudesta ja äskeisestä vaikeasta ajasta. 
 Kun nyt parjattu valtiovalta95 ryhtyy toteuttamaan suunnittelemaansa 
Suomen historiassa ainutlaatuista kulttuuriohjelmaa, pidettäköön huoli siitä, että 
etymologisen sanakirjan hanke saatetaan loppuun ja että sen toteuttajat voivat 
täyttää entiset velvoituksensa, ja ennen kaikkea muistettakoon apurahoja 
jaettaessa niitä tutkijoita, joita erinäiset rahastot ja säätiöt eivät ole muistaneet 
syistä, jotka jääkööt selvittämättä.” (Jäntere 1946.) 

                                                 
94 Vielä vuonna 2000 Karlsson paneutui asiaan teoksessaan E. N. Setälä vaarallisilla vesillä. 

Tieteellisen vallankäytön, käyttäytymisen ja perinteen analyysi. Harva tutkija on herättänyt niin suurta 

mielenkiintoa kuin Setälä. Osa kielteistä tunteista johtui kai siitä, että Setälä arvosteli opettajaansa 

Arvid Genetziä jyrkästi, pyrki itsevaltiaan tavoin hallitsemaan aikalaisiaan ja vaati opiskelijoiltaan 

uskollisuutta teorioilleen, joiden itse tiesi jo vanhentuneen. 

95 Vasemmistolainen hallitus herätti paljon kärkevää arvostelua. 
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 Jäntereen kanssa vastakkaista kantaa akateemikkojen valinassa edusti Lauri 

Kettunen. 

 Toivosen ja Erkki Itkosen tehtävänä akateemikkoina oli kirjoittaa Suomen kielen 

etymologista sanakirjaa. Paavo Ravila, vaikka ei työskennellyt etymologisessa 

sanakirjassa, oli lähellä ja hänen assistenttinsa Suomen suvun tiloissa. 

 

14. Lauri Kettunen ja Suomen suku 

Yleensä vierailevat tutkijat viihtyivät Suomen suvussa, jossa aherrettiin hiljaa. Siitä on 

todisteena lukuisia laitokselle lahjoitettuja teoksia, joissa on kauniit 

omistuskirjoitukset. Elvi Erämetsä opasti auliisti vierailijoita kirjojen ja etymologisten 

tietojen löytämisessä; myöhemmin Marita Cronstedt jatkoi perinnettä. Laitoksen 

sanottiin olevan fennougristin Mekka, jonne tultiin kaukaakin Japania ja Amerikkaa 

myöten.  

 Aina etsijä ei raaskinut häiritä ja pyytää rouva Erämetsältä apua kirjojen tai 

aineiston löytymiseksi, koska tämä otti kysymykset todella vakavasti ja kantoi aina 

vain lisää materiaalia vielä usean päivän päästä. Kirjoja ei tutkija itse palauttanut 

hyllyyn, vaan kirjastonhoitaja pani ne paikalleen, koska ahtaudessa hänellä oli oma 

järjestyksensä.  

 Poikkeuksiakin asiakkaissa oli. Itämerensuomalaisten kielten professori Lauri 

Kettunen96  oli kiivas mies. Hän tunsi itsensä kaltoin kohdelluksi eikä pitänyt Suomen 

suvusta. Kauna oli peräisin kaukaa 1910-luvulta. Se kohdistui alkuaan Setälään, jonka 

kuningasajatus oli 1890-luvulta lähtien astevaihteluteoria. Setälä ulotti sen 

vokaaleihinkin ja selitti sen kielikuntamme hyvin vanhaksi ilmiöksi. Heikki Paasonen 

ja K. B. Wiklund väittelivät Setälän kanssa, kun taas Yrjö Wichmann, K. F. 

                                                 
96 Lauri Einari Kettunen (1885–1963) oli Helsingin yliopiston dosentti vuodesta 1914, Tarton 

yliopiston itämerensuomalaisten kielten professori vuosina 1919–1924, Helsingin yliopiston 

suomalaisen filologian vt. apulainen (= apulaisprofessori) 1925–1929, suomen kielen ja kirjallisuuden 

vt. professori 1929–1931, Helsingin yliopiston itämerensuomalaisten kielten ylimääräinen professori 

1929–1938 ja lähisukukielten professori 1939–1953. Hänen muistelmansa antavat värikästä ja 

värittynyttäkin kuvaa tiedemiehen elämästä.  
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Karjalainen, Artturi Kannisto ja Toivo Lehtisalo kannattivat teoriaa. Enää 

itämerensuomalaisten kielten astevaihtelua ei pidetä kantasuomalaisena perintönä. 

(Korhonen 1986: 132–133.)  

 Kettunen julkaisi vuonna 1912 väitöskirjansa Lautgeschichtliche untersuchung 

über den vokalismus des kodaferschen dialekts 2 ja vuonna 1913 sen alkuosan 

Lautgeschichliche darstellung über den vokalismus des kodaferschen dialekts mit 

berüchsichtigung anderer estnischer mundarten 1. Samana vuonna hän haki 

dosentuuria Helsingin yliopistosta. Setälä päätyi asiantuntijalausunnossaan puoltoon, 

mutta lausunto oli hengeltään niin kielteinen, että dosentuuri myönnettiin vasta vuoden 

1914 lopulla. Kettusen ja Setälän välit kiristyivät lopuksi elämää. Kettunen pyrki 

entistä kiihkeämmin vastustamaan opettajaansa ja rikkomaan tabuja. (Nirvi 1965:172.) 

 Kun Turun yliopistossa täytettiin Heikki Ojansuun jälkeen suomen kielen ja sen 

sukukielten professorin virkaa, sitä haki kaksi Setälän oppilasta, Kettunen ja Martti 

Rapola. Kaksi asiantuntijaa kolmesta eli unkarilainen József Szinnyei ja ruotsalainen 

K. B. Wiklund asettivat Kettusen ensimmäiselle sijalle ja Rapolan toiselle. Setälän 

asettelu oli päinvastainen. Virkaan valittiin Kettunen. Kilpahakija valitti, ja 

humanistisen toimikunnan jäsenet muuttivat kantansa. Konsistori valitsi edelleen 

Kettusen, mutta kansleri J. R. Danielson-Kalmari palautti nimityspaperit. Konsistori 

muutti mielensä ja rehtorin äänen ratkaistessa Setälän suosikki Rapola valittiin. 

Kansleri nimitti hänet toukokuun 15. päivänä 1924. (TSYVK 1924: 10–12.)  

 Kettunen siis hävisi viranhaun, ja sen jälkeen hän joka paikassa asetti Setälän 

auktoriteetin kyseenalaiseksi.97  Sittemmin, kun Suomen suku perustettiin, Kettunen 

kohdisti kaunansa siihen ja sen henkilökuntaan. Suomen suvun johtajien vaihdos ja 

ajan kuluminen eivät parantaneet asiaa. 

 Toivosen tultua valituksi Suomen Akatemian jäseneksi savolainen Kettunen 

antoi kitkerän haastattelun sanomalehti Savoon maaliskuun 28. päivänä 1948:  

 

                                                 
97 Muita opportunisteja Setälän oppilaissa olivat muun muassa Aarni Penttilä ja Lauri Hakulinen. 

Kummankin urakehitystä Setälä vaikeutti. 
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Ensiksi täytyy paheksua sitä, että akateemikkoja on yritetty siivilöidä poliittisen 
värin perusteella.98  En ihmettele Vapaata Sanaa ja muita sen kaltaisia, mutta 
että tohtori Kekkonenkin, johon sentään on totuttu luottamaan. Onneksi hän 
jättää Virtasen rauhaan, miehen, joka on yhtä kunnioitettava tieteen 
huippukykynä kuin suorasukaisena värinsä tunnustajana ja totuudenpuhujana.99 
Pitäisikö akateemikoksikin löytää ”uusia kasvoja”? Luulen puolestani, että 
poliittisesta menneisyydestä moititut akateemikot kykenevät herättämään 
”varsinaisen kansan” kunnioitusta paljon suuremmassa määrin kuin ne, joiden 
on nähty kaikessa vain purjehtivan tuulen mukana tai kaiken varalta olevan aina 
ääneti. Eipä sillä, että politiikka kuuluisi yleensäkään oikeille tiedemiehille, 
mutta opiksi vain erehdykset. 

Hyvin pieni piiri tiesi akateemikkoehdokkaista mitään, ennenkuin nimet 
äkkiä tupsautettiin julkisuuteen. Varmasti olisi ollut ”demokraattisempaa” 
saada niistä ennakolta julkisuudesssakin keskustella. En tarkoita suinkaan 
mitään ”kansan mielipiteen” tiedustelua, vaan saman alan tai lähiaineiden 
edustajain lausuntoja, jotta valitsijalautakunnalla olisi ollut monipuolisempia 
tietoja omista ehdokkaistaan – sekä kilpailevia ehdokkaita. Tuskinpa esim. 
filosofian edustajista yksikään sai sanoa mielipidettään prof. Kailasta, ja eiköpä 
juuri häneen nähden olisi ollut muistuttamista jopa kristillisellä kirkollamme, 
sillä hänen hyvin yksipuolinen filosofiansa antaa lohduttoman kuvan 
ihmispoloisen sielunrakenteesta ja siihen vaikuttavista voimista.100  Sitäpaitsi 
tuon filosofian nerokkuudesta tunnutaan asiantuntijain kesken oltavan hyvin eri 
mieltä. Minun oma asiantuntemukseni rajoittuu vain Kailan ystävään Y. H. 
Toivoseen, suomalais-ugrilaisten kielten professoriin ja Setälän uskolliseen 
oppilaaseen, joka kieltämättä on lahjakas itsenäisenä tutkijanakin, mutta 
äärimmäisen rajoittunut, eikä hänellä ole v. 1927 julkaistun väitöskirjan lisäksi 
– sekin lopputuloksiltaan niin ja näin – mitään muuta varsinaisesti tieteellistä 
julkaisua, sensijaan kylläkin joukko sanojen alkuperää koskevia artikkeleita 
aikakauslehdissä. ”Inhimillisesti katsoen” olisi etymologisen sanakirjan pitänyt 
olla valmiina jo ainakin kymmenen vuotta sitten, mutta siitä ei ole ilmestynyt 
vielä vihkoakaan, niin välttämätön kuin se olisikin ollut jokaiselle tutkijalle. 
Olisi tosiaan ilahduttavaa, jos vauhti paranisi. Mutta nyt joudummekin 
kummallisimpaan asiaan. Mikä hän oikeastaan muutenkaan olisi kuin 
akateemikko? Hänen virkansa yliopistossa on äärimmäisen vähätöinen, 
virkavapauttakin saa tarpeen vaatiessa – ja kenellä meikäläisellä on 
käytettävänään tuollainen laitos, jossa on kaksi tieteellisesti koulittua apulaista 
[Erämetsä ja Itkonen] ja joka lisäksi saa eri palkkaa tästäkin työstä. Kun hänelle 
sitäpaitsi on annettu yksi noista kahdensadantuhannen markan vuotuisista 
valtionapurahoista, niin ei todellakaan parempia työmahdollisuuksia voida 
tarjota akateemikollekaan. Eiköhän koko järjestelmässä olisi tarkistamisen 
varaa? (Kettunen 1948.) 

                                                 
98 Ainakaan Toivonen ei ollut millään lailla poliittinen henkilö.  

99 Jo A. I. Virtasen saadessa Nobelin palkinnon osa Suomen kemisteistä arvosteli hänen 

nimittämistään jyrkästi, ja myöhemmin häntä on syytetty plagioinnista. 

100 Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian professori Eino Kaila (1890–1958) oli erittäin 

suosittu esitelmöitsijä ja luennoitsija. 
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 Tekstissä näkyy Kettusen kauna. Hän ei ollut aivan oikeassa väitteessään, että 

Suomen suku olisi tullut valtiolle kalliiksi. Ei Suomen suvun maksama palkka 

kummoinen ollut, eikä sanakirjaa olisi voitu kirjoittaa, ennen kuin sen ainekset oli 

saatu kokoon. Kaarlo Jäntereen kirjoitus antaa asiallisemman kuvan. Hänestä oli 

tärkeintä jatkaa aloitettuja hankkeita. Suomen kielen etymologisen sanakirjan 

valmistuminen 1930-luvulla, jolloin edes aineistoa ei ollut koossa, oli mahdotonta. 

Vuonna 1948 ensimmäinen osa olisi voinut ilmestyä, mutta kirjapainovaikeudet 

hidastivat työtä. Itse sanakirjan tarpeellisuutta Kettunenkaan ei kiellä, päinvastoin hän 

itsekin suunnitteli omaa etymologis-semanttista sanakirjaansa. Muistelmissaan 

Kettunen kertoi Helsingin yliopiston fennougristiikan professuurin täytöstä:  

 
Kun Suomen Akatemia perustettiin ja Y. H. Toivonen oli päässyt sen jäseneksi 
(1948), tuli suomalais-ugrilaisten kielten professorinvirka Helsingin yliopistossa 
avoimeksi, ja sitä haki tietenkin [Turun yliopiston professori] Paavo Ravila, 
kilpailijanaan nuori lappologi Erkki Itkonen. Oli jollain tavoin dramaattinen 
kilpailu. Itkonen oli Toivosen apulainen ja työtoveri Suomen suku -laitoksessa 
ja lähimmässä ystäväpiirissä hyvin suosittu mies. Asiantuntijat, prof. [Björn 
Collinder] Upsalasta ja [Konrad] Nielsen Oslosta, asettivat Ravilan 
ehdottomasti ensi sijalle, kieltämättä Itkosenkaan pätevyyttä. Osastossa slavisti 
Jalo Kalima ja suomen kielen professori Rapola hyökkäsivät kiivaasti näitä 
asiantuntijoita vastaan kirjallisissa lausunnoissaan – Kalima piti Collinderin 
lausuntoa suorastaan ”ala-arvoisena”. Ihmettelin mielessäni, mitä lappologeja ja 
Itkosen työn tuntijoita nuo herrat nyt äkkiä ovat olevinaan. Näkyi selvästi, 
etteivät he omin voimin olleet lausuntojaan laatineet. Jollei Erkki Itkonen olisi 
ennättänyt aikaisemmin kirjoittaa mielestäni jotakin hyvin arveluttavaa, kritiikin 
puutetta osoittavaa myös minun erikoisalaltani, olisin kenties pysynyt ääneti. 
Valmistin minäkin kirjallisen lausunnon, jossa – se minun on jälkeenpäin 
myönnettävä – kerrassaan yliarvioin Ravilan. Tulin sanoneeksi, että jos Suomen 
Akatemian perustaminen olisi vuosia aikaisemmin ollut uskottavissa ja 
kilpailuun olisi tiedetty valmistautua, niin lahjakas Ravila kenties nyt istuisi 
Akatemiassa. Historian professori, ärhäkkä Arvi Korhonen pahoitti mielensä ja 
sanoi panevansa pöytäkirjaan vastalauseensa, jos minun kirjallinen lausuntoni 
menee asiakirjoihin. Vähätpä minä hänen vastalauseistaan, mutta säyseä dekaani 
Aarne Anttila -vainaja, aina riitoja välttävä, kysyi ystävällisesti, voisinko jättää 
lausuntoni pois asiakirjoista. – No, tärkeintähän on minun puolestani, että 
osaston jäsenet sen kuulivat, vastasin. Ravila valittiin yksimielisesti, 
mahdollisest olisi ainakin äänestyksessä päässyt ensi sijalle ilman tuota 
kirjallista lausuntoanikin. Ja heti professoriksi päästyään Ravila gentlemannin 
tavoin ehdotti kilpailijaansa henkilökohtaiseksi ylimääräiseksi professoriksi 
kiittävässä lausunnossaan, jossa hän tosin Itkosen mainitsemaani tutkielmaa 
sanoi voitavan arvostella eri tavoin, siis kiitosta sinne ja tänne. Konsistorin 
istunnossa minäkin puheenvuorossani kannatin lämpimästi Ravilan ehdotusta, 
ja Itkosesta tuli professori. (Kettunen 1960: 387–388.) 
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 Jouduttuaan eläkkeelle vuonna 1953 Kettunen keskittyi etymologis-semanttisen 

sanakirjansa kirjoittamiseen. Hänellä oli vaikeuksia Suomen suvun kokoelmien 

käytössä. Hän kirjoitti Sanakirjasäätiön hallitukselle vuonna 1957: 

 
Niinkuin jokainen tietää, on ”Suomen suku” laitoksessa vuosikymmenien 
aikana syntynyt kokoelma, jossa on lipuille koottuna jokseenkin kaikki sanat, 
joiden etymologiaa kirjallisuudessa on käsitelty. Hyvin pikaisesti niistä selviää, 
kuka, missä ja milloin asiasta on kirjoittanut, samoin sanakirjalähteet. Tämän 
työn ovat suorittaneet laitoksen apulaiset (suurimman osan kai maist. Elvi 
Pakarinen-Erämetsä), ja yleensähän se on ollut varsin helppoa. Joskus näkee 
jälkeenpäin tehtyjä kysymysmerkkejä yhdistelmien kohdalla, joita nähtävästi 
apulaiset ovat pitäneet yhdistämisen arvoisina ja voisihan niitä olla enemmänkin 
itämerensuomen sanaston vertailuissa, mutta kenenkäpä mieleen johtuisi 
virheidenkään arvosteleminen, niin kauan kun niitä ei ole kantautunut 
kirjallisuuteen. Mitään etymologisen sanakirjan t o i m i t t a j i e n  s a l a i- 
s u u k s i a  siellä ei nähdäkseni ole, jollei sellaisina pidetä tietoa 
etymologioiden aikaisemmista tekijöistä, mikä kylläkin jää usein salaisuudeksi 
niille, jotka eivät riittävästi tunne julkaistua kirjallisuutta tai jotka eivät 
vaivaudu tutkimaan Donnerin ja Erämetsän luetteloita. Ne taas tosiaan vaativat 
– niinkuin jokainen niitä käyttänyt lienee kokenut – tutkimista ja suurta työtä, 
ennenkuin ydinkysymyksistä päästään perille, jopa erinäisissä tapauksissa hyvin 
perinpohjaista kirjastoa.101  

Lienee ollut ja lienee yhä edelleen yleinen käsitys, että ”Suomen suvun” 
kokoelmat ovat  j u l k i n e n   a r k i s t o, siihen kun on  v a l t i o n  v a r o j a  
uhrattu miljoonia ja miljoonia. Ja mikä ”tutkimuslaitos” se olisikaan, jos se olisi 
perustettu vain yhtä kahta miestä varten? Tietääkseni sekä koti- että eräät 
ulkomaalaiset tutkijat (myös usein opiskelijat tutkielmiaan tehdessään) ovat 
vuosien mittaan saaneet vapaasti käyttää puheenaolevaa sanalipustoa. Minä 
lienen ensimmäinen, jolta se joku vuosi sitten, prof. Toivosen vielä eläessä, 
yritettiin kieltää. Silloin luennoin yliopistossa suomen sanojen alkumerkityksistä 
ja samanaikaisesti ryhdyin kirjoittamaan tästä aiheesta tutkimusta (jonkinlaista 
laajempaa suomen kielen etymologista sanakirjaa), jota työtä olen siitä pitäen 
jatkanut. Prof. Toivosen oli kuitenkin lopulta sallittava minun työskentelyni 
arkistossa. Tilatkin olivat tosin silloin ahtaat, jotavastoin laitoksella nykyisin on 
käytettävissään tutkijoita varten kokonainen huone lipastoineen ja kirjastoineen. 

Kävi kuitenkin niin, että laitoksen uusi esimies prof. Erkki Itkonen viime 
keväänä k i e l s i  minulta tuon lipaston käytön, mikä minua hämmästytti sitä 
enemmän, kun hän nähdäkseni oli ihmetellyt Toivosen menettelyä. Kieltoaan 
hän perusteli sillä, että on keräämässä lisätietoja lipastoon Sanakirjasäätiön 
kokoelmista, joten minä voisin näpätä valmiiksi seulottua – ikäänkuin hänen 
olisi pakko liittää seulomaansa muiden nähtäväksi tuohon toiseen lipastoon ja 
ikäänkuin toisessa huoneessa olevat Sanakirjasäätiön kokoelmat olisivat 
kenellekään kovin vaikeakäyttöiset sieltä tietoja kaivattaessa. Toiseksi prof. 
Itkonen pahoitteli, että olisin muka menetellyt väärin kirjoittaessani kerran 

                                                 
101 Leikekokoelman lyhenteistä Elvi Erämetsä oli laatinut tarkat kirjallisuusluettelot. Kokoelmissa 

eivät ole mukana kaikki Donnerin ja Erämetsän bibliografioiden keräelmät vaan ne täydentävät toisiaan. 
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palvoa sanan alkumerkityksestä (Kalevalaseuran vuosikirja 31, 1951, s. 123)102 
mainitsematta Setälän nimeä, joka kuuluu sanalippuun omalla käsialallaan 
merkinneet palvata verbin lapinkielisen vastineen. Ikäänkuin tuo perin helppo 
yhdistelmä muuten olisi ollut kiven takana, eikähän Setälä siinä eikä tietääkseni 
muuallakaan ole palvomisen alkumerkitystä selvitellyt. Kummallisempaa 
tekosyytä minun on vaikea kuvitella. No, toki prof. Itkonen kuitenkin suostui 
siihen, että saan pääsyn tuohon lukittuun lipastoon siltä osalta, mikä sisältyy – 
josta tiedot on otettu – jo julkaistuun Suomen kielen etymologisen sanakirjan 
ensi osaan.103  Se onkin minulle toistaiseksi tärkeintä, mutta useinhan olisi ylen 
tärkeää semanttisia paralleeleja etsiessäni nähdä lipastosta jotain kauempaakin. 
Enkä toistaiseksi ole varma siitäkään ja haluaisin sen nähdä, mitä tietoja sieltä 
olen saanut palvomista – en kai mitään oleellista, sillä jo Eestin kielen 
oppikirjassani (s. 25) olen yhdistänyt sanan (eest. paluda) palvaamiseen. (Siellä 
tehdyt muutkin etymologiset havainnot puuttuvat lipastosta [sekä Donnerin] ja 
Erämetsän luettelosta.) 

Kysymys on nyt siitä, onko ”Suomen suvun” arkisto vain suljettu laitos, 
johon tutkijoilta pääsy on kielletty. Minulle on vastaus hyvin tärkeä, koska – 
kuten jo mainitsin – tekeillä on teos, jonka valmisteleminen alusta alkaen on 
edellyttänyt puheenaolevan arkiston vapaata käyttöä, ja mm. tätä työtä varten 
nautin paraillaan ns. akatemiastipendiä. En tiedä, tuleeko tutkimukseni pahasti 
”kilpailemaan” jo julkaistun Suomen kielen etymologisen sanakirjan ja sen 
jatkon kanssa (miltei valmista käsikirjoitusta minulla on hi:hin saakka), minä 
kun olen pitänyt silmällä etupäässsä sanojen semanttista kehitystä ja vain 
viittauksin kajoan etäsukukieliin, mutta viittailen myös etymologioiden 
tekijöihin, jollaisia viittauksiakaan valitettavasti ei ole Toivosen sanakirjassa, 
jotapaitsi sieltä puuttuu hyvästi etymologioituja tai etymologioitavia sanoja. 

Minun on siis pyydettävä tutkimuslaitos ”Suomen suvun” arv. 
Hallitukselta vastausta esittämääni kysymykseen. Lisään vielä, että olen 
maininnut ja tulen aina mainitsemaan käyttäneeni hyväkseni laitoksen arkistoa, 
vaikka yksityisten artikkelien julkaisijain – ei minunkaan – ole ollut tapana sitä 
aina mainita. 

Helsingissä 28.9.1957. Kunnioittaen Lauri Kettunen (Hallituksen ptk. 
31.10.1957.) 

 

 Edellisenä päivänä oli hallituksen kokouksessa keskusteltu Kettusen 

kysymyksestä, onko Sanakirjasäätiön ja Suomen suvun kokoelmien käyttöön nähden 

asetettava mitään rajoituksia. Katsottiin, että kokoelmista voi tutkimustyössä käyttää 

niitä osia, joita ei ole tieteellisesti ryhmitelty, tulkinnanvaraisissa tapauksissa asian 

ratkaisee laitoksen johtaja.  

                                                 
102 Suomen sanojen alkuperä -teoksen palvoa-artikkelissa on suomen ja lapin sanat yhdistetty. 

Vertailu oli jo Lindahlin ja Öhringin sanakirjassa vuonna 1780. Setälän nimi puuttuu lähdeluettelosta, 

kun taas Kettusen artikkeli on merkitty tärkeäksi. 

103 Jo julkaistussa aineistossa oli paljon tietoja, joista Kettunen olisi voinut hyötyä ja jotka eivät 

näy Suomen kielen etymologisen sanakirjan lyhyissä artikkeleissa.  



 141 

 Vuonna 1957 Virittäjän lukijoita piristi Kettusen ja Erkki Itkosen 

ajatustenvaihto, joka alkoi Erkki Itkosen virkaanastujaisesitelmästä otsikkona 

Suomalais-ugrilaisen kantakielen äänne- ja muotorakenteesta (Virittäjä 1957: 1–23). 

Kettunen kirjoitti vastineen ”Problemaattista kantakielen genetiivissä ja paljossa 

muussa” (Virittäjä 1957: 298–307). Itkonen jatkoi ”Lokatiivista ja genetiivistä ym.” 

(Virittäjä 1957: 308–320), Kettunen esitti ”Vastinetta Erkki Itkoselle” (Virittäjä 1957: 

428–434). Itkonen lopetti keskustelun vastineeseen ”Loppusanat prof. Kettuselle”. 

(Virittäjä 1957: 435–439). 

 Muistelmissaan, jotka ilmestyivät 1960, Kettunen selosti suhdettaan Suomen 

sukuun ja jatkoi keskustelua sen kokoelmien käyttövaikeuksista. Hän myös jatkoi 

Erkki Itkosen arvostelua. Hän valmisteli paraikaa suurta sanakirjaa Suomen sanojen 

alkuperä ja merkitysten kehitykset. Kirjan ensimmäisessä osassa oli 500 sanaperhettä, 

aakkosväli a–h. Kettunen olisi halunnut työhönsä apulaisen, koska Sanakirjasäätiön ja 

Suomen suvun kokoelmat teettivät niin paljon työtä.  

 Sanan riihi  etymologian julkaiseminen aiheutti kinaa: 

  
Yhden esimerkin mainitakseni: tarjosin joku vuosi sitten lyhyttä tutkielmaani 
riihi sanan kiistanalaisesta alkuperästä Suomalais-ugrilaisen seuran julkaisuihin. 
Professori Erkki Itkonen lykkäsi sen takaisin; en kuulema onnistunut asiaa 
”todistamaan”. (Kirjoitus julkaistiin sitten Göttingenissä Ural-altaische 
Jahrbücherissä 1956: 193–). Semantiikka, johon tämä tutkielma pohjaltaan 
kuuluu, on tosin meillä vähän tutkittu tieteenhaara, minkä vuoksi ”semanttista 
värisokeutta” on muuten hyvienkin tutkijoiden silmissä. Parhaiten sen on 
kokenut Lauri Hakulinen, joka esittäessään väitöskirjansa tuloksia Virittäjässä 
julkaisemassa kirjoitussarjassa (1941, 1942) pani motoksi: ”Meill’ on hanki ja 
jää, meill’ on halla ja yö…”. Kyllä tämä motto pätee monessa suhteessa 
yleisemminkin, ajateltaessa sitä kylmyyttä, jossa kielentutkija usein joutuu 
värjöttelemään, jollei lämpimikseen tee työtä vaikkapa tieteensä ulkopuolella. 
(Kettunen 1957: 434.) 
 

 Virittäjän päätoimittaja Hakulinen huomautti samalla sivulla: ”Väärinkäsityksen 

välttämiseksi saanen tässä todeta, että mainittu mottoni Virittäjässä 1941 s. 157 ei 

ollut ensinkään tarkoitettu miksikään kuvaannolliseksi, esim. tutkimuspoliittisiin 

oloihimme kohdistuvaksi vihjeeksi – se viittasi kirjaimellisesti pelkästään 
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itämerensuomalaisten asuma-alueen meteorologisiin luonnonsuhteisiin, joiden eräät 

vaikutukset kielenkäyttöön olivat käsiteltävissä.” 

 Kettunen lahjoitti omakustanteisen muistelmakirjansa omistuskirjoituksella 

” ’Suomen suvun’ kirjastoon”. Elvi Erämetsä ei kehdannut panna sitä kirjahyllyyn 

oikeaan paikkaan vaan pani sen Kettusen muiden teosten taakse. Sieltä Reino Peltola 

sen sitten jonain kauniina päivänä ilokseen löysi, luki ja kyseli sitten, mihin sen saa 

palauttaa. Itkonen vastasi ykskantaan: ”Hyllyyn, oikealle paikalleen.” 

 Peltolan kysyessä, miksi Kettunen ei saanut vapaasti käyttää kokoelmia, Itkonen 

vastasi taas hyvin lyhyesti: ”Ei osannut aakkosia.”   

 

Lauri Kettusella oli vaikeuksia myös muiden arkistojen kanssa. Sanakirjasäätiön 

johtaja Toivo Kaukoranta kirjoitti Setälälle toukokuun 5. päivänä 1929, että Kettunen 

oli riidellyt kokoelmien käyttömahdollisuuksista ja syyttänyt johtajaa mielivallasta 

Sanakirjasäätiön hallituksen vuosikokouksessa, jossa hän oli Kotikielen Seuran 

edustajana. U. T. Sirelius ja Kai Donner olivat koettaneet hillitä häntä. Asiaa ei 

merkitty pöytäkirjaan. Vielä samana iltana Kettunen pyysi anteeksi käytöstään. 

(Setälän kirjekokoelma KAY 5279.) 

 

15. Karjalan kielen kokoelmat, Karjalan kielen sanakirja 

Karjala, lähin sukukielemme, on suomen kielelle tärkeä vertailukieli. Suomen ja etenkin 

Kalevalan sanojen merkityksen ymmärtämisessä sen tunteminen on usein välttämätöntä. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura oli jo 1860-luvulta lähtien keräyttänyt karjalan kielen 

aineistoa sanakirjaa varten. Seuran hallussa oli suuret aineistot, joiden työstämiseen se 

oli käyttänyt omia varojaan. Sanakirjaa oli 1930-luvulla alkanut kirjoittaa maisteri Eino 

Leskinen. Vuosikymmenen lopulla seuran rahat eivät kuitenkaan enää riittäneet 

hankkeeseen. Asiaa pohdittiin Sanakirjasäätiön johtokunnan kokouksessa tammikuussa 

1942. ”Keskustelussa lausuttiin – viimeaikaisiin yksityisiin keskusteluihin viitaten – 

ajatus, että Itä-Karjalan murteiden sanavarain keruu olisi siirrettävä 

Sanakirjasäätiölle, mikäli Suomalaisen Kirjallisuuden Seura siihen suostuu ja mikäli se 
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tähänastiset ’karjalankielen’ sanakokoelmansa haluaa tallettaa säätiön arkistoon.” 

(Hallituksen ptk. 28.1.1942.) Tieto opetusministeriön tukemasta kansanperinteen 

tallentamisesta oli tullut aikaisemmin samassa kuussa. Maaliskuussa 1942 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ilmoitti virallisesti antavansa kaikki keräyttämänsä 

Itä-Karjalan ja Aunuksen murteiden kokoelmat Sanakirjasäätiön hoidettaviksi. Omistus 

säilyisi kuitenkin edelleen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralla. Seura edellytti, että 

kokoelmia ei yhdistetä muihin suomen kielen murteiden sanakokoelmiin vaan ne 

säilytetään erillisenä Itä-Karjalan sanastona, jonka täydentämiseen ja julkaisemiseen 

Sanakirjasäätiön olisi mikäli mahdollista löydettävä keinoja.104 Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran johtokunta oli puoltanut esitystä ja Sanakirjasäätiö hyväksyi sen. 

Paperin oli allekirjoittanut Aarne Anttila, ja asian esitteli Rapola. Valtuuskunnan 

kokouksessa pohdittiin myös mahdollisuuksia kerätä lisää aineistoa. (Valtuuskunnan 

ptk. 24.3.1942.)105  

 Kun sodan aikana päästiin kenttätöihin Itä-Karjalaan, Aulis J. Ojajärvi keräsi 

Paateneen alueelta vienalaismurteita. Hän sai tehtävää varten lomaa armeijasta, ja 

Suomen Kulttuurirahasto rahoitti työn. (SSVK 1943.) 

 Karjalan suursanastaja, lehtori  E. A. Ahtia, sai vuonna 1944 henkilökohtaisen 

apurahan Suomen Kulttuurirahastolta itäkarjalaisten kokoelmiensa muokkaus- ja 

järjestelytöihin. Sanakirjasäätiö suostui valvomaan työtä. (SSVK 1944.) 

 Vuonna 1946 Ojajärvi keräsi siirtolaisilta Itä-Karjalan Porajärven murretta 

tuntemattoman lahjoittajan turvin. Myös Ahtia jatkoi työtään.  

 Sodan jälkeen tammikuun 14. päivänä 1946 tuntematon lahjoittaja antoi 

Sanakirjasäätiölle ja Suomen suvulle valtionlainaobligaatioita 80 000 markan 

nimellisarvosta käytettäväksi Sanakirjasäätiön oman harkinnan mukaan esimerkiksi 

                                                 
104 Karjalalan kieli laskettiin tuohon aikaan usein suomen murteeksi. Jo 1890-luvulla Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura oli päättänyt, että karjalan aineistoja ei oteta Kansankielen sanakirjan yhteyteen. 

(Ks. KKS 1 LXXVI–LXXVII.) 

105 Päätös olla yhdistämättä karjalan kokoelmia suomen murteiden kokoelmiin oli varmaan viisas. 

Onhan kyse eri kielestä, vaikka ero joskus onkin pieni. Sanastojen yhteen liittäminen olisi vaikeuttanut 

Suomen murteiden sanakirjan tekemistä ja paisuttanut sitä vielä entisestään. 
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”menetetyn Raja-Karjalan olojen ja sen murteiden talteen saamiseksi” karjalan kielen 

sanakirjan tekoa varten. Lahjoittajan henkilöllisyys herätti tietenkin Sanakirjasäätiön 

hallituksen uteliaisuuden. Kirjeen konekirjoituskirjainten jälkiä tutkittaessa pidettiin 

todennäköisenä, että lahjoittaja on Sanakirjasäätiön monivuotinen avustaja Pekka 

Pohjanvalo Salmista. (Hallituksen ptk. 22.2.1946.) Päättely osui oikeaan. Vaasalainen 

kultasepänliikkeen toimitusjohtaja Pekka Pohjanvalo oli kotimurteestaan hyvin 

innostunut. Hän myös laati Salmin murteen sanakirjan, jonka Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura julkaisi vuonna 1947. Kirjan johdannossa Nirvi kertoo 

lahjoittajan nimen. 

  

Kun karjalan kokoelmat tuotiin Suomen sukuun, ne olivat monena pienkokoelmana, 

jotka olivat hankalat ja työläät käyttää. Jotta niitä olisi voitu käsitellä helpommin 

suomen kielen etymologisessa sanakirjatyössä, ne oli järjestettävä 

tarkoituksenmukaisesti. Vuonna 1949 toukokuusta elokuuhun Toivonen ja hänen 

Akatemian assistenttinsa maisteri Sylvia Varis yhdistivät erilliskokoelmia. Ahtian 

suurkokoelmat pidettiin kuitenkin erillään. Sanaliput siirrettiin vanhanaikaisista 

pienistä avokoteloista kannellisiin lippaisiin, niin sanottuihin saksankoteloihin. 

Seuraava akateemikon assistentti oli Väinö Tala ja hänen jälkeensä Osmo Hormia. 

Myös E. A. Ahtia jatkoi työtään. 

 Sanakirjasäätiö harkitsi sanakirjan toimittamisen ottamista Suomen suvun 

työohjelmaan. Jotta karjalan ja aunukselaismurteiden sanakirjaan olisi saatu kaksi 

pätevää toimittajaa, olisi tarvittu korotettu valtionapu. ”Ja tuntuu kohtuulliselta 

olettaa, että valtiovalta tulee suopeasti suhtautumaan näihin suunnitelmiin, kun ne 

aikanaan sille esitetään. Onhan kysymyksessä Kalevalan runoston säilyttäjäheimon 

kielen sanakirja, teos, jolla on ensiarvoinen merkitys suomalaiselle kielen, 

kansanrunouden ja kansankulttuurin tutkimukselle, vieläpä varmasti suomen 

kirjakielen viljelylle. Ja onhan maallamme ollut varoja saattaa julkisuuteen, tieteelle 

suureksi hyödyksi, kaksikin itäruotsalaisten murteiden suurta sanakirjaa, jotka 
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yhteensä ovat laajemmat kuin suunniteltu itäkarjalaismurteiden sanakirja.” (SSVK 

1950.)106  

 Y. H. Toivonen laati itäkarjalaismurteiden sanakirjan suunnitelman 

valtioneuvoston asettamalle komitealle, jonka tehtävänä oli valmistella ohjelma 

kansanperinteen jatkuvasta keruusta, arkistoinnista ja julkaisemisesta 

(Kansanperinnekomitean mietintö 1951: 201–202).  

 Karjalan murteiden ei katsottu voivan saada arvonsa ja tärkeytensä edellyttämää 

edustusta varsinaisten suomen murteiden jo muutenkin suureksi paisuvassa 

sanakirjassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura oli 80 vuodessa saanut aineiston 

keräystyöt suurin piirtein loppuun. Tuloksena oli lähes puoli miljoonaa sanalippua. 

Sanakirjan käsikirjoitustakin seura ehti vuoteen 1939 mennessä teettää noin 350 

foliosivua (koko a-alkuisten sanojen osuuden ja suuren osan b-alkuisista). Kun seuran 

taloudellinen tila sotien vuoksi olennaisesti huononi, se keskeytti artikkelityön ja 

luovutti vuonna 1942 kaiken keräyttämänsä aineksen Sanakirjasäätiölle, jonka se toivoi 

voivan löytää mahdollisuuksia tämän tärkeän tehtävän jatkamiseen. Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura ei koskaan ollut saanut tähän työhön valtionapua, vaan se oli 

maksanut omista varoistaan silloiseksi rahaksi laskien runsaasti toistakymmentä 

miljoonaa markkaa. Sanakirjasäätiön ei ollut onnistunut hankkia varoja 

itäkarjalaismurteiden sanakirjatyöhön. Suomen suku oli kuitenkin voinut vuodesta 1942 

lähtien suorituttaa sen hyväksi erinäisiä välttämättömimpiä arkistoteknisiä järjestelyjä, 

niin että koossa oleva aineisto oli käyttökelpoisena odottamassa käsikirjoituksen 

laatijaa.  

 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kielitieteen valiokunnan perusteellisesti 

harkitseman ja vuonna 1939 viimeistelemän suunnitelman mukaan 

itäkarjalaismurteiden sanakirjan pienin tarkoituksenmukainen koko olisi 135 

painoarkkia eli suunnilleen sama kuin Lönnrotin Suomalais-Ruotsalainen Sanakirjan. 

                                                 
106 Ruotsalaismurteiden sanakirjat, Herman Vendellin laatima Ordbok över östsvenska 

dialekterna (Vendell 1904–1907) ja V. E. V. Wessmanin laatima Samling av ord ur östsvenska folkmål 

(Wessman 1925–1932) olivat usein vertailukohtia, kun puhuttiin murresanakirjoista.  
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Käsikirjoituksen valmistamiseen Toivonen arvioi kuluvan kahdelta toimittajalta vielä 

yhteensä yhdeksän vuotta. 

 Toivosesta itäkarjalaismurteet olivat jo Kalevalan välityksellä suuresti 

rikastuttaneet suomen yleiskieltä. Paljon suuremmat mahdollisuudet olivat hänestä 

kuitenkin vielä käyttämättä. Toivosen mukaan karjalaismurteiden tutkijat olivat sitä 

mieltä, että karjalaismurteet ovat äänne-, muoto- ja merkitysopillisilta 

ominaisuuksiltaan Euroopan kielien rikkaimpia ja tyylillisesti varmaan ainakin 

itämerensuomalaisten kielten murteista pisimmälle kehittyneitä. Yksistään Säämäjärven 

pitäjän aunukselaismurteen sanasto, jonka E. V. Ahtia oli parin vuosikymmenen 

kuluessa kerännyt, käsitti noin 120 000 sanalippua.107 Se oli suurempi kuin minkään 

vastaavankokoisen alueen kokoelmat mistään muusta suomensukuisesta kielestä.108  Jos 

nämä aarteet pääsisivät painetun sanakirjan avulla vaikuttamaan, voitaisiin suomen 

kirjakieleen löytää niistä runsaasti uutta ja rikastavaa ainesta.  

 Toivosen mielestä itäkarjalaismurteiden sanakirja olisi myös kansanrunouden ja 

kansatieteen sekä yleensä talonpoikaiskulttuurin tutkimukselle erinomainen, miltei 

ehtymätön lähde. Kun tutkijat voisivat helposti käyttää hyväkseen sana-arkiston 

käsikirjoituksia – olihan aines melkein kauttaaltaan sellaista, ettei sitä voitaisi enää 

tulevaisuudessa kerätä – , oli selvää, että vasta painettu sanakirja voisi kulttuurillemme 

ja kansalliselle tutkimuksellemme antaa kaiken sen täydennyksen, mitä 

itäkarjalaismurteista on saatavissa.  

 Koska Suomella oli ollut varoja julkaista, tieteen suureksi hyödyksi, tulevaa 

sanakirjaa laajempi itäruotsalaisten murteiden sanakirja, Toivosesta tuntui 

kohtuulliselta odottaa, että Suomen suvun käytettäväksi asetettaisiin niin paljon 

silloisesta korotettu vuotuinen valtionapu, että suunniteltuun itäkarjalan murteiden 

                                                 
107 Myöhemmin vuonna 2006 KKS:n toimitus on laskenut, että Ahtian Säämäjärven sanalippuja 

on 163 500. 

108 Suomen murteiden määrällisesti suurimman pitäjänkokoelman keräsi Samuli Paulaharju 

Kurikasta (46 903 sanalippua), toiseksi suurimman Matti Vilppula Vihdistä (43 995 sananlippua) ja 

kolmanneksi suurimman Ruben Nirvi Kiihtelysvaarasta (43 217 sanalippua) (Tuomi 1989: 19, 21). 
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sanakirjaan voitaisiin ottaa kaksi pätevää työntekijää toimittajiksi yhdeksän vuoden 

ajaksi. (Kansanperinnekomitean mietintö 1951: 201–202.) 

 Valtion vastaus oli myönteinen. Vasta muutaman vuoden päästä ruvettiin 

puhumaan karjalan kielestä; sitä ei enää laskettu suomen murteeksi. Sota-aikana ja sen 

jälkeen oli tärkeää painottaa karjalan murteenomaista suhdetta suomeen ja Karjalan 

kuulumista emo-Suomen yhteyteen; nyt oli toinen aika.  

 Maaliskuussa 1954 Sanakirjasäätiön leksikografit Ruben Nirvi ja Veikko 

Ruoppila vertasivat  Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 1930-luvulla Eino Leskisellä 

teettämää käsikirjoitusta alkuperäiseen aineistoon. He olivat sitä mieltä, että työtä 

jatkettaessa olisi tarkoituksenmukaista tehdä eräitä muutoksia toisaalta niiden 

käytännöllis-teknisten kokemusten vuoksi, joita Kansankielen sanakirjan laadinnassa oli 

tullut esiin, toisaalta kielitieteen tällaisille lähdeteoksille asetettavissa vaatimuksissa 

tapahtunutta kehitystä silmällä pitäen. Heidän mielestään oli enemmän otettava 

huomioon sanojen merkityksiä ja kansatieteellisten asioiden selittämistä kuin sanojen 

teemamuotoja. 

 Huhtikuun alussa 1954 Sanakirjasäätiön johtaja Lauri Hakulinen esitti karjalan 

kieltä koskevan mietinnön (Hallituksen ptk. 3.4.1954). Toivonen ei enää tuolloin 

puuttunut hallintoon; hän oli jättänyt Suomen suvun johtajan viran ja keskittyi 

yksinomaan etymologiseen sanakirjaan. Sanakirjasäätiön hallitus asettui yksimielisesti 

sille kannalle, että pitkään keskeytyksissä ollut karjalan sanakirjatyö olisi 

mahdollisimman pian saatava uudelleen käyntiin.  

 Sanakirja tarvitsi neuvottelukunnan. Itäkarjalaismurteiden sanakirjan toimitustyö 

tulisi Sanakirjasäätiön sääntöjen mukaan kuulumaan Suomen sukuun, kuten sanakirjan 

aineskokoelmien tähänastinen hoitokin on kuulunut, joten sen edistymisestä olisi 

vuosittain tehtävä selkoa tutkimuslaitoksen vuosikertomuksessa. Sanakirjatyön 

pääsuuntaviivoja, teoksen laajuutta ja painatusta sekä henkilökunnan kiinnittämistä ja 

palkkausta koskevat ratkaisut neuvottelukunnan tulisi Suomen suvun johtajan 

välityksellä alistaa hallituksen hyväksyttäviksi, mutta teknisiä yksityiskohtia koskevissa 

yms. pienemmissä asioissa neuvottelukunnalla tulisi olla itsenäinen päätäntävalta. 
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Edelleen tuntui tarkoituksenmukaiselta, että neuvottelukuntaan jäseniä valittaessa 

otettaisiin huomioon ainakin sanakirjan ensimmäinen monivuotinen toimittaja ja alan 

erikoistuntija yliopistonlehtori Eino Leskinen. Muita sopivia jäseniä olisivat esimerkiksi 

viron ja sen lähisukukielten professori Lauri Posti, jonka alaan itäkarjalaismurteet 

kuuluivat, sekä Sanakirjasäätiön leksikografi dosentti R. E. Nirvi, joka tutkimus- ja 

keräystyössään oli erityisesti perehtynyt kysymyksessä oleviin murteisiin. 

 Koska sanakirja olisi lyhytkestoinen hanke – sen laskettiin valmistuvan 

yhdeksässä vuodessa – , voitaisiin palkkoja maksaa myös stipendeinä, mikä olisi 

edullista sekä työn teettäjälle että tekijöille.109  

 Tämäntapaisessa työssä sattuu aina ennalta arvaamattomia viivytyksiä, joten olisi 

tarkoituksenmukaista lisätä toimitusvoimia kaavaillusta vähimmäismäärästä, kun olisi 

saatu kokemusta työssä. 

 Toukokuussa 1954 todettiin, että Humanistinen toimikunta oli myöntänyt 

karjalan kielen sanakirjan toimittamista varten kuusi miljoonaa markkaa. Tällä 

määrärahalla toimitustyö oli pidettävä käynnissä kolme vuotta. Sanakirjan 

päätoimittajaksi kutsuttiin tohtori Pertti Virtaranta Lundista. Häneltä oli ennakolta 

tiedusteltu ehtoja, joilla hän tähän työhön ryhtyisi. Virtaranta otettiin sanakirjan 

päätoimiseksi päätoimittajaksi toukokuusta 1955 lähtien edellyttäen, että työn teettäjä 

huolehtisi rahoituksesta myös ensimmäisen kolmivuotiskauden jälkeen. Virtaranta 

halusi itse valita neljä tuntia päivässä työskentelevän apulaisensa saadakseeen 

sanakirjatyöhön vauhtia. Toinen työnsä toukokuun 15. päivänä 1955 aloittava olisi 

hänen vaimonsa Helmi Virtaranta, joka tunsi hyvin itäkarjalaiset murteet. Hän oli ollut 

muistiinpanomatkoilla Virtarannan mukana yhteensä joitakin kuukausia ja oli nopea 

kirjoittamaan myös foneettista tekstiä. 

 Sanakirjan neuvottelukuntaan tulivat Suomen suvun esimies Erkki Itkonen sekä 

Lauri Posti, R. E. Nirvi ja Eino Leskinen. Sanakirjasäätiö hallituksen kokouksessa 

Itkonen selosti Virtarannan laatimaa ehdotusta siitä, miten työtä olisi 

tarkoituksenmukaisinta jatkaa seuraavan vuoden puolella. (Hallituksen ptk. 19.5.1954.)  

                                                 
109 Nykyään katsotaan, että stipendinnauttijan sosiaaliturva on mitätön. 
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 Joulukuussa 1954 Itkonen ilmoitti, että Karjalan kielen sanakirjan 

aineskokoelmia järjestämään tammikuun alusta 1955 toistaiseksi oli otettu ylioppilas 

Esko Immonen Hänen vakituisempi kiinnittämisensä sanakirjatyöhön jäi 

neuvottelukunnan ja Virtarannan ratkaistavaksi. Ylioppilas Heikki Leskinen oli 

suorittanut järjestelyjä jo lokakuun alusta 1954 lukien. (Hallituksen ptk. 8.11.1954 ja 

22.12.1954.) 

 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlakirjassa Ladun hiihdin on kaksi Erkki 

Ala-Könnin Karjalan kielen sanakirjan toimituksesta ottamaa valokuvaa ajalta, jolloin 

toimitus vielä oli Hallituskadulla. Kuvat on otettu vuonna 1955 tai alkuvuodesta 1956. 

Toisessa päätoimittaja Pertti Virtaranta neuvoo assistenttiaan Helmi Virtarantaa, 

toisessa Esko Immonen seisoo selaamassa sanalippuja ja Heikki Leskinen kirjoittaa 

artikkelia. Tekstissä iloitaan, että kauan pysähdyksissä olleeseen sanakirjatyöhön on 

saatu vauhtia. (Ladun hiihdin 1956: 50.) 

 Aineiston keruuta jatkettiin. Karjalan kielen sanakirjan toimittajat tekivät kesällä 

1956 murteiden tallennusmatkoja: Virtarannat olivat Ruotsissa Vienan pakolaisten 

luona, maisteri Esko Immonen Suomussalmen vienalaiskylissä Kuivajärvellä ja 

Hietajärvellä sekä maisteri Heikki Leskinen Etelä-Pohjanmaalla asuvien 

Vuokkiniemestä kotoisin olevien vanhusten parissa. Tuloksena oli noin 8 000 

sanalippua. Lehtori Juho Kujola lahjoitti Tverin ja Novgorodin läänien 

karjalaismurteista vuosina 1911–1913 tekemänsä sanamuistiinpanot, noin 7 100 lippua.  

 Vuonna 1956 Karjalan kielen sanakirja itsenäistyi omaksi hankkeekseen ja teki 

omat työkertomuksensa.  
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D. Erkki Itkosen johtajakausi 1954–1976 

1. Erkki Itkonen Suomen suvun johtoon 

Erkki Itkonen (1913–1992) tuli Suomen sukuun Toimelaan etymologisen sanakirjan 

assistentiksi nuorena maisterina E. N. Setälän aikana syyskuussa 1934. Sitä ennen hän 

oli jo ollut Sanakirjasäätiössä omien sanojensa mukaan ”viraapelihommissa”. Erkki 

Itkonen kirjoitti Toimelan ajasta Sanakirjasäätiön 50-vuotisjulkaisuun (Sanojen 

taivalta 1976) ja kertoi työstään nauhalle kevättalvella 1992 haastattelijana Pertti 

Virtaranta.  

 Itkonen väitteli vuonna 1939, oli Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisten 

kielten dosentti vuosina 1939–1950, henkilökohtainen ylimääräinen professori 1950–

1956, suomalais-ugrilaisten kielten professori 1956–1963 ja Paavo Ravilan jälkeen 

Suomen Akatemian jäsen 1964–1983. Hän oli Lapin sivistysseuran lapinkielisten 

julkaisujen toimittaja 1934–1966, seuran puheenjohtaja 1947–1972 ja kunniajäsen 

vuodesta 1972, Virittäjän toimitussihteeri 1938–1947, Suomalais-Ugrilaisen Seuran 

sihteeri 1952–1956, esimies 1968–1978 ja kunniajäsen vuodesta 1978, suomalais-

unkarilaisen kulttuurikomitean varapuheenjohtaja 1959–1967 ja Finnisch-Ugrische 

Forschungen -aikakauskirjan päätoimittaja 1964–1988. Jo tästä luettelosta näkyy, että 

hän oli työssään pitkäjännitteinen ja alaansa keskittynyt.  

 Itkonen oli aikansa arvostetuimpia tutkijoita. Hän oli erinomainen luennoitsija, 

joka valmisteli sanottavansa huolellisesti. Luennoillaan hän puhui paljon sellaista, 

mitä ei koskaan julkaissut. Fennougristiikan opiskelijoita ei koskaan ollut paljon, 

mutta he olivat sitä kiinnostuneempia. Monet kuulijoista olivat ulkomaalaisia 

stipendiaatteja.  

 Keväällä 1988 yliopiston fennougristiikan professori Raija Bartens, 

akateemikon entinen assistentti, kirjoitti: ”Symbioosissa elävien Helsingin yliopiston 

suomalais-ugrilaisen laitoksen ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 

tutkimusarkiston Suomen suvun työntekijät kokevat työyhteisönsä kunniaksi ja onneksi 
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sen, että akateemikko Itkonen jatkuvasti tekee päivätyötään heidän parissaan (Bartens 

1988: 1)”.110 

  

Kun Suomen kielen etymologisen sanakirjan arkistoaineisto oli suurin piirtein ajan 

tasalla 1950-luvun alussa, Erkki Itkonen saattoi muutaman vuoden keskittyä 

inarinlapin sanakirjan toimittamiseen. Kiinnostus Lappiin, sen kieliin ja ihmisiin oli 

sukuperintöä. Itkonen keräsi inarinlapin kieltä nuoruudestaan lähtien. Jouduttuaan 

Suomen kielen etymologisen sanakirjan päätoimittajaksi hänen täytyi jättää inarinlappi 

sivummalle. Virtarannalle hän kertoi, että yliopiston työhuoneessaan hän kirjoittti 

etymologisen sanakirjan artikkeleita ja kotona  osittain samaa (SKNA 15 680: 1). 

 Inarinlapin sanakirjan Itkonen sai valmiiksi vuonna 1991. Suomen kielen 

etymologisessa sanakirjassa hän oli vuodesta 1934, sen päätoimittaja vuodesta 1957 

teoksen valmistumiseen vuoteen 1978 ja vuonna 1981 ilmestyneen hakemiston eli 7. 

osan ohjaajana. Sen jälkeen hän oli Suomen sanojen alkuperä -teoksen päätoimittajana 

vuoteen 1992, jolloin ensimmäinen osa oli jo painettavana. Hän ehti kirjoittaa myös 

toisen osan artikkeleita. Viikkoa ennen kuolemaansa hän hyvästeli nuoremmat 

työtoverinsa. Hetki oli hyvin liikuttava. Oli selvää, ettei hän enää palaisi.  

 

2. Suomen kielen etymologisen sanakirjan ensimmäinen osa ilmestyy 

Suomen suvun kolmannen julkaisun, Suomen kielen etymologisen sanakirjan, 

ensimmäinen osa ilmestyi monien viivytysten jälkeen vuonna 1955. Julkaisijana oli 

Suomalais-Ugrilainen Seura, jolle teossarja on ollut myyntimenestys. Kirjapainona oli 

maineikas Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino, joka ainoana maassa pystyi 

latomaan teoksessa käytettävää vaativaa kielitieteellistä tekstiä. Tosin silläkään ei ollut 

halutun kokoisia kirjaimia, vaan täytyi tyytyä isompaan kokoon. Kirjaa ei julkaistu 

vihkoina, kuten alun perin oli tarkoitus, vaan niteinä.  

                                                 
110 Tämä yhteiselo kuitenkin katkesi kesällä 1988, kun Kotimaisten kielten tutkimuskeskus muutti 

Sörnäisten rantatie 25:een. Ero oli haikea. 
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 Suomen kielen etymologisessa sanakirjassa on ensin 10-sivuinen alkulause, 

jonka lopussa Y. H. Toivonen kiittää kauniisti työn aloittajaa, valtioneuvos Setälää:  

 
Setälä pani alulle sen [sanakirjan] valmistelutyöt, hän suunnitteli, ohjasi ja 
omakohtaisesti suoritti niitä monien muiden tärkeiden tehtävien ohella ja 
vihdoin, saatuaan siihen tilaisuuden ja mahdollisuuden kerätä ympärilleen 
tarpeellisia apulaisia, omistautui kokonaan näille ja näihin liittyville 
tutkimustöille. Hänen monipuolisessa tieteellisessä toiminnassaan olivat 
etymologiset tutkimukset tärkeällä sijalla. Niiden piiriin hän allekirjoittaneenkin 
jo varhain ohjasi, ja vuosien mittaan hän aina oli valmis antamaan oppilaalleen 
viisaita ja hyviä neuvoja, jotka ovat olleet suureksi hyödyksi tämänkin teoksen 
toimitustyössä. Suurta etua on tälle työlle ollut myös siitä, että aineksen keruussa 
ja analysoinnissa sekä artikkelien suunnittelussa jatkuvasti on ollut mukana 
henkilöitä, jotka työskentelivät jo valtioneuvos Setälän apulaisina. Professori 
Erkki Itkosen asiantuntemus on ollut mainiota, usein ratkaisevana apuna usean 
suomen ja lapin välisen pulmallisen suhteen selvittelyssä. Ja lukuisista muistakin 
tähän työhön liittyvistä seikoista allekirjoittanut on voinut hänen kanssaan 
neuvotella. Maisteri Elvi Erämetsä on monella tavalla tehokkaasti edistänyt 
toimitustyötä, mm. seuraamalla tieteellistä kirjallisuutta ja tekemällä siitä 
poimintoja. (SKES 1955: XIV.) 

 

 Samalla Toivonen kiittää kaikkia niitä henkilöitä, jotka olivat vuosien kuluessa 

auttaneet, muiden nimiä mainitsematta. Alkulause on päivätty Helsingissä joulukuun 

20. päivänä 1954.  

 Äänteiden merkinnästä on oma lukunsa (5 sivua). Lyhenteitä ja selityksiä on 

samoin 5 sivua. Varsinaisia sana-artikkeleita on 204 sivua, aakkosväli aaja–knaappu. 

Kirjan ulkoasu oli Suomalais-Ugrilaisen Seuran tavan mukaan vaatimaton. Niihin 

aikoihin ostajat usein itse sidottivat kirjansa haluamiinsa kansiin. Kustantaja huolehti 

kirjan mainostuksesta ja jakelusta.  

 Aulis J. Joki, joka oli Tukholman yliopistossa suomen kielen lehtorina, kirjoitti 

Virittäjään opettajansa Y. H. Toivosen elämäntyöstä oppineen, ymmärtäväisen ja 

kauniin esittelyn Etymologicum Fennicum. Viimeinen virke kuuluu: ”Toivomme 

hartaasti, että tekijä ennen pitkää saa suunnitelmansa mukaan onnelliseen päätökseen 

tämän suurtyönsä, joka on varmistava hänelle kauas ja kauan näkyvän kunniasijan 

Suomen humanistisen tutkimuksen historiassa (Joki 1955: 283).”111 Tämä kirjoitus 
                                                 
111 Kyllä Jokikin jo tiesi, etteivät Toivosen voimat riittäisi paljoa pitemmälle. Hän kertoi siitä 

Adám T. Szabólle. (SKNA 14 372: 2.) 
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ratkaisi Joen seuraavat vuosikymmenet, koska juuri hänet Itkonen tahtoi kanssaan 

sanakirjatyötä jatkamaan.  

 Ruotsinvirolainen professori, etymologi Julius Mägiste kirjoitti Teataja-lehteen 

syyskuun 11. päivänä 1955 arvostelun, jonka otsikkona oli Soome keele 

etümoloogiline sõnaraamat. Hän vertasi sanakirjaa samana vuonna ilmestyneeseen 

Björn Collinderin Fenno-Ugric Vocabularyyn, joka hänestä oli paremmin kurssikirja. 

Mägiste kiitti Suomen kielen etymologista sanakirjaa suurtyöksi, jonka arvo tulisi 

säilymään, ja odotti sille jatkoa.112  

 Lauri Kettunen kirjoitti vuonna 1958 ilmestyneeseen Ural-Altaische 

Jahrbücheriin arvostelun otsikkona Bemerkungen zum Etymologischen Wörterbuch 

Y. H. Toivonens. Artikkelissa hän korjaa lukuisia itämerensuomalaisia etymologioita. 

Etäsukukielten vertailuista hänellä ei ole huomautettavaa. Hän ihmettelee 

lähisukukielten aineistossa ilmenneiden virheiden määrää. Lopuksi Kettunen 

huomauttaa, että ilman niitä kai tällainen kirja ei synny, ja kirjasta pitää kuitenkin olla 

kiitollinen. Hänen arvostelunsa on tarkkaan otettu huomioon Suomen sanojen 

alkuperä -teoksessa.  

 

3. Erkki Itkosesta sanakirjan uusi päätoimittaja, Aulis J. Joki toiseksi 

kirjottajaksi 

Y. H. Toivosen kuoleman jälkeen Suomen suvun johtaja Erkki Itkonen tiedusteli 

hallitukselta kesäkuussa 1956, millä tavalla olisi tarkoituksenmukaisinta jatkaa 

Suomen kielen etymologisen sanakirjan artikkelityötä siitä, mihin työ Toivoselta oli 

jäänyt. Jos työ jäisi Itkosen jatkettavaksi, hän toivoi toiseksi kirjoittajaksi Aulis J. 

Jokea, mikäli se vain olisi mahdollista. Itkosen mielestä olisi tiedusteltava, millä 

ehdoilla Joki suostuisi ottamaan tehtävän vastaan, ja harkittava keinoja työn 

                                                 
112 Lundin yliopiston professori Julius Mägiste (1900–1978) kirjoitti itse viron kielen 

etymologista sanakirjaa (Estnisches etymologisesches Wörterbuch), jonka käsikirjoitus painettiin 

monisteena Helsingissä vuosina 1982–1983. Valitettavasti Mägiste ei ehtinyt käyttää sanakirjatyössään 

lähteenä kaikkia Suomen kielen etymologisen sanakirjan osia.  
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rahoittamiseksi. Paavo Ravila ehdotti, että käännyttäisiin Valtion humanistisen 

toimikunnan puoleen ja tiedusteltaisiin, voidaanko hanke rahoittaa kuluvan vuoden 

osalta humanistisen toimikunnan käytettävissä olevilla varoilla. Kustaa Vilkuna kysyi, 

eikö ollut aiheellista asettaa neuvottelukunta sanakirjan toimituksen avuksi. Itkonen 

vastasi tähän, että hän mielellään soisi sellaisen asetettavaksi. (Hallituksen ptk. 

2.6.1956.) 

 Jo Setälä oli halunnut sanakirjaan samojedikielten spesialistia, ja Joella oli tätä 

pätevyyttä. Joki oli toimittanut Kai Donnerin kamassin sanakirjan (Kai Donners 

Kamassisches Wörterbuch nebst Sprachproben und Hauptzügen der Grammatik. 

Lexica 8, 1944) sekä väitellyt Pohjois-Euraasian kielistä ja kielikontakteista. Hän tutki 

myös uralilaisten kielten vanhoja indoeurooppalaisia lainoja, mihin Y. H. Toivosen 

vanhojen sivistyssanalainojen luentosarja oli hänet innostanut. Joen yleissivistys oli 

laaja. Työhönotostaan Joki kertoi Adám T. Szabólle syyskuussa 1983. Itkonen ja Joki 

työskentelivät parivaljakkona yli 30 seuraavaa vuotta (1957–1988). Lopulta Joen 

sairaus katkaisi yhteistyön. 

 Lokakuussa 1956 Itkonen selosti Sanakirjasäätiön hallitukselle toimenpiteitä, 

joilla Suomen kielen etymologisen sanakirjan tekemistä voitaisiin hänen mielestään 

jatkaa. Hän oli neuvotellut Joen kiinnittämisestä leksikografiksi, ja tämä oli lupautunut 

työkumppaniksi. Säätiön hallitus hyväksyi Itkosen toimenpiteet. Etymologisen 

sanakirjan toimittajien avuksi päätettiin asettaa edellisessä kokouksessa puheena ollut 

neuvottelukunta. Siihen nimitettiin jäseniksi Sanakirjasäätiön johtaja Lauri Hakulinen, 

hallituksen jäsenet Paavo Ravila ja Kustaa Vilkuna sekä varajäsen Lauri Posti. 

(Hallituksen ptk. 25.10.1956.) 

 Vuoden 1957 työsuunnitelmassa kerrottiin, että Suomen suvun toiminnassa 

keskityttäisiin Suomen kielen etymologisen sanakirjan jatkamiseen. Julkaistuna oli 

vasta ensimmäinen osa: aaja–knaappu. Y. H. Toivonen oli ehtinyt valmistaa sana-

artikkeleita m-kirjaimen loppuun; näitä oli jo ladottuina artikkelit ko-–köötti. 

Pieteettisyistä Itkonen ja Joki eivät kajonneet Toivosen käsikirjoitukseen, vaikka he 
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eivät aina yhtyneetkään Toivosen tulkintoihin.113  Mikäli käsiteltyjen sanojen 

varovainen karsinta tuntui aiheelliselta, toimitus mielellään alisti kysymyksen 

neuvottelukunnan harkintaan.  

 Sanakirjan loppuosan tulisivat Itkonen ja laitoksen henkilökuntaan 

leksikografina liittynyt Joki tekemään siten, että molemmat tekijänoikeuteen nähden 

tasa-arvoisina ottivat vastatakseen kaikista yhteistyön aikana kirjoitettavista 

artikkeleista.114  Itkosen työaika tulisi edelleenkin olemaan kolme tuntia päivässä. Joen 

tarkoituksena oli vuoden 1957 alkupuoliskolla tulla kirjoittamaan artikkeleita kolmena 

kahden viikon pituisena jaksona, kahdeksan tuntia päivittäin. Hän asui vielä 

vakituisesti Tukholmassa, jossa hoiti yliopistossa suomen kielen lehtoraattia. 

Kotimaahan muutettuaan hän työskentelisi noin kuusi tuntia päivässä. (Hallituksen 

ptk. 25.10.1956.) 

 Jotta Joelle olisi voitu suorittaa edes jonkinmoinen korvaus artikkelityöstä, 

lakkautettiin Suomen suvun toimistotöistä huolehtivan amanuenssin virka, joka 

sinänsä olisi kyllä ollut edelleenkin hyödyllinen. Vaativasta tieteellisestä työstä 

amanuenssin palkka on kuitenkin kohtuuttoman pieni, eikä tämä muutos vielä 

riittänyt. Tarvittiin lisää rahaa. Opetusministeriölle kirjoitettiin, että Joki aloitti työnsä 

laitoksen leksikografina 1. päivänä tammikuuta 1957. Tämä merkitsi laitokselle uutta 

menoerää, sillä Toivonen oli tehnyt viime vuosinaan sanakirjatyötä Suomen 

Akatemian jäsenenä, saamatta laitokselta palkkaa.  

 

4. Muutto yliopistoon 

Suomen suku, samoin kuin koko Sanakirjasäätiö, oli Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran talossa Hallituskatu 1:ssä vuokralaisena vuosina 1935–1956. Alkuaankin 

                                                 
113 Itkonen halusi ensin, että seuraavankin etymologisen sanakirjan, Suomen sanojen alkuperä      

-teoksen, toimittajakunnassa olisi mainittu myös Y. H. Toivosen nimi. Suostuttelun jälkeen hän pyörsi 

kantansa. Katsottiin, että tehtiin kokonaan uutta sanakirjaa eikä sen edeltäjän täydennysosaa. 

114 Itkonen oli Suomen kielen etymologisen sanakirjan päätoimittaja, mutta korosti usein, että hän 

ja Joki olivat tasa-arvoiset. Y. H. Toivosen viimeinen artikkeli oli napata. Itkonen ja Joki jatkoivat 

sanasta napista. 
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pienet tilat olivat käyneet ahtaiksi. Kansallisten tieteiden omasta talosta oli 

Sanakirjasäätiössä uneksittu vuosikymmeniä. Esimerkiksi vuonna 1937 Kauppalehti 

kirjoitti, että Sanakirjasäätiö suurine arkistoineen olisi sijoitettava Kansallismuseon 

uuteen lisärakennukseen. Se olisi ratkaissut tilaongelmat. Samalla huomautettiin, että 

museon henkilökunnan asema oli vakaampi kuin sanakirjasäätiöläisten. (Kauppalehti 

27.1.1938.) Kansallismuseon lisärakennusta ei koskaan rakennettu. 

 Jo 1920-luvulla oli pohdittu mahdollisuutta saada Sanakirjasäätiö Helsingin 

yliopiston tiloihin. Se ei ollut onnistunut. Vuonna 1949 Sanakirjasäätiön hallitus teki 

yliopistolle esityksen, että säätiö voisi muuttaa yliopiston suunnitteilla olevaan 

instituuttirakennukseen, Porthaniaan, kokoelmineen, jotka olivat välttämättömiä 

suomen kielen opiskelijoille. Suomen suku ilmoitti professori Lönnrotille tilatarpeensa 

seuraavasti: työ- ja tutkijansali, kahden professorin ja toimistonjohtajan työhuoneet, 

assistentin työhuone, kirjasto yhdessä fonetiikan laitoksen kanssa sekä varasto- ja 

komerotiloja.  

 Muutosta Porthaniaan ei tullut mitään. Sen sijaan vuonna 1955 neuvoteltiin 

uudelleen yliopiston kanssa Sanakirjasäätiön murrekokoelmien, paikannimijaoston ja 

Suomen suvun kokoelmien siirtämisestä yliopiston päärakennukseen. Kysymys 

päätettiin esittää valtuuskunnan käsiteltäväksi syyskokouksessa. (Hallituksen ptk. 

23.9.1955.) 

 Yliopiston päärakennuksen uudelle puolelle, Fabianinkatu 33:een, neljänteen 

kerrokseen pienen juhlasalin viereen perustettiin vuonna 1956 Castrenianum, laitos, 

johon kuuluivat yliopiston suomen kielen ja sukukielten oppiaineet, viron kielen 

laitos, suomalais-ugrilainen laitos, unkarin kielen laitos ja kansatieteen laitos sekä 

Sanakirjasäätiön suomen kansankielen sanakirjan toimitus, paikannimijaosto, 

kansatieteen jaosto, Suomen suku ja itäkarjalaismurteiden sanakirjan toimitus. 

Laitokset pääsivät kauniiseen arvorakennukseen aivan Helsingin ydinkeskustaan.  
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 Yliopiston rehtori Paavo Ravila,115 etevä hallintomies, oli yhteisön perustaja ja 

johtaja. Hän antoi sille nimen Castrenianum tutkimuksen uranuurtajan ja ensimmäisen 

suomen kielen professorin M. A. Castrénin mukaan. (Hämäläinen 1975: 5.)  

 Castrenianumiin syntyi kiinteä yhteisö, josta kaikki osapuolet hyötyivät. 

Toisiaan tukevat aineet pääsivät lähekkäin ja joskus ehkä hieman päällekkäinkin. 

Monet työntekijät työskentelivät osan päivästä yliopistossa ja osan Sanakirjasäätiössä. 

Näin yliopiston opetus ja sanaston tutkimus olivat lähekkäin. Suomen kielen 

opiskelijat tekivät usein opinnäytteensä Sanakirjasäätiön aineistoista.  

 Muuton varjopuoli oli läheisen yhteyden purkautuminen Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran kirjaston ja kansanrunousarkiston, Nykysuomen sanakirjan 

toimituksen ja Akatemian kielitoimiston kanssa. Nykysuomen sanakirjan arkisto oli 

tarkoitus myöhemmin siirtää Castrenianumiin, kun sanakirjan toimitustyö olisi saatu 

valmiiksi, ehkä noin 3–4 vuoden kuluttua.116   

           Liittymissopimuksen mukaan Sanakirjasäätiö ja Suomen suku saivat tilat ja 

kaluston ilman vuokraa. Vastineeksi sen tieteellisiä kokoelmia ja kirjastoa sai 

yliopiston opetuksessa käyttää kuten yliopiston omia aineistoja. Lupauduttiin 

hoitamaan myös yliopiston kokoelmia. Jos Sanakirjasäätiö lakkautettaisiin, kokoelmat 

siirtyisivät kokonaisuudessaan Helsingin yliopiston haltuun. Samantapainen ehto 

Suomen suvulla oli ollut ennenkin. Jos se olisi Turun-aikana joutunut lopettamaan 

toimintansa, kokoelmat olisivat joutuneet Turun yliopistolle. Sopimuksen Helsingin 

                                                 
115 Paavo Ravila (1902–1974) oli Turun yliopiston suomen kielen ja sen sukukielten professorina 

vuosina 1934–1949, Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professorina 1949–

1956, Helsingin yliopiston rehtorina 1953–1956, Sanakirjasäätiön hallituksen jäsenenä 1954–1963, 

valtuuskunnan puheenjohtajana 1953–1970, Valtion humanistisen toimikunnan puheenjohtajana 1953–

1961, Suomalais-Ugrilaisen Seuran esimiehenä 1954–1968, akateemikkona Y. H. Toivosen jälkeen 

1956–1963 ja Helsingin yliopiston kanslerina 1963–1968. Aikoinaan hän oli mukana Turun 

kunnallispolitiikassa ja ammattiyhdistyspolitiikassa Akavan perustajia. Ravila oli siis keskeinen 

vaikuttaja. – Kerran 1960-luvulla Suomalais-Ugrilaisen Seuran kokouksen jatkoilla Ravila kertoi 

totisen näköisenä kaipaavansa näköistään vahanukkea, jonka voisi joskus puolestaan lähettää tylsiin 

edustustilaisuuksiin, ja hän itse pääsisi rauhassa saunaan.  

116 Nykysuomen sanakirjan arkisto on nyt Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. 
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yliopiston kanssa allekirjoittivat yliopiston puolesta vararehtori Erkki Kivinen ja 

yliopistonsihteeri Heikki Rauramo sekä Sanakirjasäätiön puolesta hallituksen 

puheenjohtaja Martti Rapola ja sihteeri Veikko Ruoppila. (Hallituksen ptk.19.1.1956.)  

 Suomen suku tuli samoihin tiloihin suomalais-ugrilaisen laitoksen kanssa. Erkki 

Itkonen oli Suomen suvun johtajana ja yliopiston professorina kummankin laitoksen 

esimies. Muuton jälkeen elämä Suomen suvussa vilkastui huomattavasti. Opiskelijat, 

opettajat ja tutkijat löysivat laitokseen useammin kuin ennen Hallituskadulle. 

Kirjaston käyttäjämäärä kasvoi. Elvi Erämetsän aikaa meni aikaisempaa enemmän 

opastukseen ja valvontaan. Käytössä laitoksilla oli kaksi isoa huonetta, kirjasto ja 

takahuone. Etuhuoneessa oli kirjastonhoitajan työpöytä ja kaksi pitkää opiskelijain ja 

tutkijain pöytää. Toisen päässä istuivat Martti Rapolan Vanhan kirjasuomen sanakirjan 

assistentit. Myöhemmin johtajalla oli pieni huone ja professorilla hieman isompi 

huone, jossa oli myös suuri osa Suomalais-Ugrilaisen Seuran arkistoa.  

 Alkuun ei ensimmäisessä kirjastohuoneessa saanut olla edes kirjoituskonetta, 

koska haluttiin taata mahdollisimman hyvä lukurauha. Elvi Erämetsä kirjoitti kaiken 

käsin. Takahuoneeseen mahtui hyvin Suomen suvun yli viisi metriä pitkä rautainen 

arkistokaappi, Roneo. Siellä oli myös pitkä tutkijainpöytä ja akateemikon assistentin 

kirjoituspöytä. Samassa tilassa työskentelivät lisäksi Suomalais-Ugrilaisen Seuran 

assistentit ja suomalais-ugrilaisen laitoksen assistentti. Suomen suvun omat aineistoa 

poimivat assistentit olivat enimmäkseen Sanakirjasäätiön tai Karjalan kielen 

sanakirjan tiloissa kokoelmien parissa.  

 Käytännössä vieraat eivät aina edes huomanneet, että huoneissa oli kaksi eri 

laitosta. Uudet kirjat leimattiin aina maksajan leimalla. Opiskelijoiden ja tutkijoiden 

opastus oli hyvää. Heinäkuuta lukuun ottamatta Suomen suvun kirjasto oli auki, myös 

lauantaisin työskenneltiin. Kun Elvi Erämetsä työskenteli vain osan päivästä, vanhan 

kirjasuomen sanakirjahankkeen työntekijät auttoivat vierailijoita. Laitoksella oli virka-

aikaan lähes jatkuva päivystys. 
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5. Sanakirjatyön uudelleenjärjestelyjä 

Suomen kielen etymologisen sanakirjan uudet kirjoittajat Erkki Itkonen ja Aulis J. Joki 

muuttivat hieman E. N. Setälän ja Y. H. Toivosen toimitusperiaatteita. Toisen osan 

takakannen sisäpuolella vuonna 1958 he selittivät muutoksia sanakirjan toisen osan 

lukijoille. Sidottaessa pahvikansi on usein poistettu, teksti on hävinnyt, joten tämä: 

 
Sanakirjan v. 1955 ilmestyneen I osan tekijän, akateemikko Y. H. Toivosen 
kuoltua 16.5.1956 ryhtyivät allekirjoittaneet jatkamaan työtä v:n 1957 alusta. 
Nyt julkisuuteen tuleva teos on prof. Toivosen käsialaa (lukuun ottamatta 
jälkeenpäin lisättyä artikkelia naa) hakusanaan napista asti, josta alkaa 
nykyisten toimittajien osuus. Pieteettisyistä emme ole tehneet periaatteellisia 
muutoksia edeltäjämme laatimiin sana-artikkeleihin. Korrehtuuriluvun ohessa 
paikka paikoin suorittamamme, lähinnä teknillisluonteinen viimeistely ei ole 
vaikuttanut artikkelien asiapuoleen. 

Eräät suuntaviivat, joita olemme uusia artikkeleita kirjoittaessa 
noudattaneet, merkitsevät vähäistä muutosta sanakirjan rakenteessa. Suomen ja 
osittain lähisukukielten sanojen määritelmissä on pyritty entistä suurempaan 
yksityiskohtaisuuteen. Suomen kielen sanojen ja sanavarianttien sekä niiden 
merkitysvivahdusten levinneisyydestä on vallankin harvinaisempien sanojen 
kohdalta annettu, tosin täydellisyyttä tavoittelematta, enemmän tietoja kuin 
aikaisemmin, minkä vuoksi artikkeleissamme esiintyy lukuisia pitäjien, 
maakuntien tai murrealueiden nimiä tai nimilyhenteitä; uusista lyhenteistä, joita 
ei tavata I osaan painetussa ”Lyhennysten selityksissä”, tulee luettelo sanakirjan 
viimeisen osan loppuun. Johdettuja sanoja verrattain tarkkoine selityksineen on 
otettu mukaan runsaammin kuin teoksen alkupuolella. Näiden periaatteiden 
toteuttaminen on vaatinut melkoisessa määrin lisäaineiston poimintaa suomen ja 
karjalan murteista turvautumalla Sanakirjasäätiön ja Karjalan kielen sanakirjan 
laajoihin kokoelmiin. Tästä taas on ollut seurauksena, että sana-artikkelien 
keskimääräinen pituus on kasvanut. 

Prof. Toivosen tavoin olemme jättäneet pois sellaiset suomen 
yleiskielenkin – tosin erittäin harvalukuiset – sanat, joiden alkuperästä ei 
ainakaan toistaiseksi voida mitään sanoa. Myöhäisiä vierasperäisiä 
sivistyssanoja, joiden kansainvälisestä luonteesta yleisesti ollaan selvillä, emme 
ole katsoneet tarpeelliseksi ottaa mukaan aina edes siinäkään tapauksessa, että 
joku tämänlaatuinen tulokas tavataan jo vanhemmassa kirjallisuudessamme. 
Tärkeimpien uudissanojen alkuperästä on voitu antaa tietoja vain sikäli kuin 
niitä on tieteellisessä kirjallisuudessa käsitelty. Toisaalta on murteidemme 
nuoriakin ruotsalaisia tai venäläisiä lainasanoja otettu artikkeleissamme 
huomioon ehkä runsaammin kuin sanakirjan alkupuolella. Teokseen sisältyvän 
sanaston kansanomainen luonne lienee tämänkin johdosta jossain määrin 
korostunut. – Esitettäessä suomen sanoille vastineita etäsukukielistä on 
arvosteluperusteita pyritty tarkistamaan äännehistorian viimeaikaisten tulosten 
mukaisiksi. (SKES 1958.) 

 Kerätessään Sanakirjasäätiön murrekokoelmista aineistoa Itkonen ja Joki olivat 

puolessa vuodessa turhautuneet sanalippujen runsauteen ja selaamisen hitauteen. 
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Siihen aikaan kokoelmat olivat monena pienenä osana, muun muassa koulutettujen 

stipendiaattien sanaliput oli aakkostettu 23:een eri aluekokoelmaan. Itkonen ehdotti 

toisen assistentin viran perustamista: jo Y. H. Toivosella ja sitä ennen Setälällä oli 

ollut kaksi assistenttia, Elvi Erämetsä ja Itkonen itse.117  Uusi työntekijä auttaisi 

Suomen kielen etymologisen sanakirjan aineiston keruussa Sanakirjasäätiön ja 

Karjalan kielen kokoelmista. Toimi olisi väliaikainen. Sanakirjan kirjoittajat Itkonen ja 

Joki olivat joutuneet käyttämään työaikaansa aineistojen etsimiseen: ”Moinen 

ajanhukka on valitettavaa jo siitäkin syystä, että suomen kielen perusteoksiin kuuluvan 

etymologisen sanakirjan valmistuminen on haitallisesti myöhässä, sen 

kirjoittaminenhan on ollut käynnissä 1930-luvun puolivälistä asti. Assistentin 

saaminen tietäisi työn suurta nopeutumista ja samalla ajan oloon valtiolle säästöä, 

kun materiaalin keruuseen täten voitaisiin käyttää tehtävän laatua vastaavaa halpaa 

työvoimaa.” (Hallituksen ptk. 22.4.1958.) Aikaisemmin Suomen suvussa oli ollut 

myös amanuenssin virka, joka oli jouduttu lopettamaan, kun Joki tuli töihin. 

Assistentille tulisi myös hänen töitään. 

 Ensimmäiseksi kerääjäassistentiksi tuli toukokuussa 1958 suomen kielen 

ylioppilas Silva Sola (myöhemmin dosentti Silva Kiuru). Kuten Elvi Erämetsä ja 

Itkonen hänkin oli aikaisemmin ollut töissä Sanakirjasäätiössä, Toivonen taas sen 

edeltäjässä Sanakirjaosakeyhtiössä. Suomen suvussa Silva Sola poimi murreaineistoa 

ja laati koosteita etymologien laatimien listojen mukaan Sanakirjasäätiön ja Karjalan 

kielen sanakirjan kokoelmista sekä tarpeen vaatiessa myös nimikokoelmista ja Suomen 

Kansan Vanhat Runot -teoksen sanapoiminnoista. Sanapoiminnoilla täydennettiin 

leikearkiston sanatietoja.  

 Maaliskuussa 1966 Itkonen tiedusteli hallituksen kantaa siihen, tulisiko 

vuosikertomuksesta tai ehkä paremmin sanakirjasta ilmetä, mitkä artikkelit kukin 

leksikografeista oli kirjoittanut (Hallituksen ptk. 8.3.1966). Kuudennen osan 

jälkilauseessa sitten lueteltiin kunkin kirjoittajan artikkeliosuudet. Samalla kerrottiin, 

                                                 
117 Assistentista ei voinut käyttää apulainen-nimitystä, koska yliopistomaailmassa se tarkoitti 

apulaisprofessoria, joka oli arvossa jotain aivan muuta. 
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että Y. H. Toivosen kuoleman jälkeen jokainen kirjoittaja oli käsikirjoitusvaiheessa 

käynyt läpi myös toisten osuuden ja tarvittaessa oli yksityiskohdista neuvoteltu 

yhteisesti. (SKES 1978: 1897–1898.)118   

 

6. Suomen suvussa vuonna 1961 – ajankuvaa 

Huhtikuun 2. päivänä 1961 Uusi Suomi esitteli Suomen suvun elämää artikkelissa 

Sajaanin vuorille ja 6.000 vuoden taakse. Tutkimuslaitos ”Suomen suvun” arkipäivää. 

Ensimmäisessä kuvassa unkarilainen professori Béla Kálmán ja dosentti Joki tutkivat 

kirjaharvinaisuutta vuodelta 1598, Ambrosius Calapinuksen Dictionariumia, joka on 

yhdentoista kielen sanakirja. Setälä oli hankkinut tämän komean teoksen Wienistä 

1921.119  Toisessa kuvassa on Itkonen työympäristössään.  

 Artikkelissa ihmetellään, että kielentutkijalle uusi lainasana voi olla 400–500 

vuoden ikäinen. Maallikosta sellainen sana on jo vanha. ”Kielentutkija, sanojen 

alkuperän ja historian selvittäjä, pyrkii kuitenkin etäämmäksi, vuosituhansien taakse, 

kansojen kulttuurin alkuhistoriaan ja kehitykseen, mistä muiden tieteiden avulla ei ole 

juuri mahdollista saada tietoja. Näin sanahistorian tutkiminen on aivan 

perusluonteista kansan kulttuurihistorian selvittämistä.” 

 Suomen suku olisi voinut artikkelin mukaan viettää edellisenä vuonna 1960 30-

vuotisjuhliaan, mutta tieteellä ei ole tapana pitää ääntä itsestään. 

                                                 
118 Nimien merkitsemisen otti uudelleen esiin 14.12.1968 Lauri Hakulinen. Hän ehdotti, että 

Kansankielen sanakirjassa ja Suomen kielen etymologisessa sanakirjassa merkittäisiin artikkelit siten, 

että niiden kirjoittaja ilmenisi (Hallituksen ptk. 14.12.1968). Etymologinen sanakirja noudatti tätä 

käytäntöä. Eri kirjoittajien jaksot ilmoitettiin myös Suomen sanojen alkuperä -teoksessa. Tapaa puoltaa 

se, että etymologista sana-artikkelia voi pitää tieteellisenä tutkimuksena. Nimet on mainittu myös 

esimerkiksi Ruotsin akatemian suuressa sanakirjassa Ordbok över svenska språket (1898–, SAOB) sekä 

Suomi–viro-suursanakirjassa (2003) ja Karjalan kielen sanakirjassa (KKS). Esimerkiksi Nykysuomen 

sanakirjasta (NS), Suomen kielen perussanakirjasta (PS), Suomen murteiden sanakirjasta (SMS) ja 

Vanhan kirjasuomen sanakirjasta (VKS) ei ilmene, kuka minkin artikkelin on kirjoittanut.  

119 Joki mainitsi joskus, että Ambrosius Calapinuksen sanakirja kelpasi vain kuvausrekvisiitaksi. 

Sen arvo on kauneudessa. 
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 Laitoksella vieraili vuosittain 700–800 opiskelijaa ja tutkijaa, myös 

unkarilaisia tutkijoita. Lehtiartikkelin julkaisemisen aikoihin maassa olivat Béla 

Kálmán ja Péter Hajdú.120  He olivat samalla tutustumassa Suomalais-Ugrilaisen 

Seuran arkistoon. Béla Kálmán kävi läpi seuran omistuksessa olevaa Artturi 

Kanniston vogulinkielistä jäämistöä selvitelläkseen unkarilaisen Bernát Munkácsin 

samankielisiä kielennäytteitä. Aineistosta oli hänelle apua. Hän toivoi voivansa 

perehtyä myös yliopiston tutkintovaatimuksiin. Laitoksen kirjastosta hän antoi 

Uudelle Suomelle asiantuntijalausuntonsa: ”Parempaa suomalais-ugrilaisen 

kielitieteen kirjastoa ei ole muualla maailmassa.”  

 Artikkelissa kerrottiin, että  etymologinen sanakirjatyö oli tuolloin Suomen 

suvun töistä suurin ja aikaavievin. Lainakerrostumista vanhin, indoeurooppalainen 

kerrostuma, ajoittuu suomalais-ugrilaiseen kantakieleen. Germaaniset lainasanat ovat 

eri-ikäisiä. Jos balttilaisilla lainoilla on esiintymiä myös lapissa, ne ovat 

varhaiskantasuomesta eli noin ajalta 500 eKr. Itkonen huomautti, että etymologinen 

sanakirja ei ole sivistyssanakirja. Kirjallisia kulttuurilainoja ei yleensä otettu mukaan, 

koska ne oli usein selitetty muualla. 

 Vuodesta 1957 oli Sanakirjasäätiön murrekokoelmista ja Karjalan kielen 

sanakirja-aineistosta kerätty ainesta säännöllisesti etymologisen sanakirjan tarpeisiin. 

Suomen suvun vanhan kirjasuomen kokoelmat oli luovutettu Martti Rapolan käyttöön 

sanakirjaa varten. 

 Joki kertoo, että vanhimmat lainasanat ovat 5 500–6 000 vuoden ikäisiä ja ne 

ulottuvat maantieteellisesti Suomesta Aasiaan Sajanin vuorille. Uralilaisia sanoja on 

suomessa säilynyt ehkä parisataa, tuhat vuotta nuorempia suomalais-ugrilaisia sanoja 

kolmisensataa. Suurin osa sanastosta on sellaista, jolla on vastineet lähisukukielissä. 

                                                 
120 Unkarilaiset vieraat olivat tuolloin harvinaisia, koska heidän kotimaansa poliittiset olot olivat 

sodan jälkeen vaikeat. Matkustusluvan saaminen oli vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Budapestissa oli 

ollut vuonna 1960 ensimmäinen kansainvälinen fennougristikongressi, jossa kollegat olivat tavanneet 

toisiaan pitkästä aikaa. Nyt nämä Unkarin huomattavimmat fennougristit olivat päässeet Suomeen. 
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Nuorehkot ruotsalaiset ja venäläiset lainat ovat 400–500 vuotta vanhoja. Lapista on 

saatu suomen yleiskieleen viisitoista sanaa; murteissa lappalaislainoja on enemmän.  

 Suomi oli viimeisiä sivistysmaita, joilla ei vielä tuolloin ollut etymologista 

sanakirjaa.  

 
Etymologisen sanakirjan teko on monin verroin mutkallisempaa kuin tavallisen 
sanakirjan laatiminen. Jokainen sana-artikkeli on tulos tarkasta vertailevasta 
tutkimustyöstä, joka toisinaan ulottuu kauas meidän oman kielikuntamme 
ulkopuolellekin. Lähdekritiikki on usein vaivalloista, ja jostakin sanasta esitetyt 
eri käsitykset on huolellisesti punnittava. Vaikeaa on usein esim. sanan 
lainakohteen tarkka määrittäminen ja alkuperäisen asun entistäminen. Tämä 
vaatii usein perehtymistä mm. skandinaavisten kielten historiaan, jopa 
turvautumista näiden kielten tutkimiseen erikoistuneiden tiedemiesten apuun.121 
– – Suurena etuna on pidettävä lähisukukielten – karjalan, vepsän, vatjan, viron, 
liivin – tarjoamaa vertailumahdollisuutta, jollainen esim. unkarin tutkijoilta 
puuttuu. (Uusi Suomi 2.4.1961.) 
 

 Työhön ryhtyessään Itkonen oli arvellut sanakirjasta tulevan kolmiosainen, nyt 

vuonna 1961 hän epäili sanakirjan vaativan viisi osaa. Mukaan oli otettu enemmän 

murteita ja muuta vertailuainesta. Viimeiseen osaan suunniteltiin bibliografista 

sanahakemistoa, josta ilmenisivät tärkeimmät sanojen alkuperää käsittelevät lähteet. 

Ensimmäisessä ja toisessa osassa oli yhteensä 3 700 sana-artikkelia; koko kirjaan tulisi 

noin 8 000 artikkelia. Teos tulisi valmistuttuaan olemaan osoitus suomalaisesta 

kulttuuritahdosta.  

 

7. Vieraita Suomen suvussa 

Nykyisessä monikulttuurisessa Suomessa on vaikea kuvitella, millaista elämä oli 

1960- ja 1970-luvulla, jolloin jopa suomenruotsalaiset tuntuivat eksoottisilta – jos 

hiukan liioitellaan. Ulkomaalaisia oli maassa vähän. Piristävänä poikkeuksena oli 

Suomen suku. Osa sen viehätystä oli siellä vierailevat monet mielenkiintoiset tutkijat 

ja opiskelijat eri puolilta maailmaa. Heitä vetivät Suomeen hyvä luennoitsija, kirjasto, 
                                                 
121 Vuonna 1978 ilmestyneen Suomen kielen etymologisen sanakirjan kuudennen osan 

jälkilauseessa kiitetään avusta monia tiedemiehiä, jotka olivat auliisti antaneet tietoja suullisesti tai 

kirjallisesti: Olav Ahlbäck, Lars Huldén, Valentin Kiparsky, Jorma Koivulehto, Lauri Posti, Carl-Eric 

Thors, Igor Vahros ja Pertti Virtaranta. 
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sanakirjan aineskokoelmat ja laitoksen suojissa ollut Suomalais-Ugrilaisen Seuran 

arkisto. Vähitellen itäblokin maiden elämä hieman vapautui, ja nimekkäät tutkijat 

pääsivät matkustamaan. Myös pitemmälle ehtineet unkarilaiset fennougristiikan ja 

kansatieteen opiskelijat saattoivat saada vierailustipendin. He virkistivät tavallisesti 

perin hiljaista kirjastoa. 

 Odotetuin vieras oli varmaan silloin tällöin Suomessa käynyt amerikkalainen 

professori Robert Austerlitz, joka hauskoilla ja terävillä puheillaan ilahdutti kaikkien 

tasaista arkea: ”Kuinka te kestätte täällä? Eikö täällä ole äärettömän tylsää?” 

Vanhoine farmarihousuineen ja varvastossuineen hän ei lainkaan vaikuttanut 

arvokkaalta New Yorkin Columbia-yliopiston professorilta. 

 Unkarilainen ostjakin tutkija tohtori Edit Vértes oleskeli vierailijana pitkiä 

aikoja. Hän toimitti Suomalais-Ugrilaiselle-Seuralle K. F. Karjalaisen ja Heikki 

Paasosen ostjakin tekstejä vuosisadan vaihteesta. Ne olivat olleet Suomalais-

Ugrilaisen Seuran julkaisulistalla jo kauan. 

 Vilkkaan ja puheliaan Edit Vértesin kanssa jokainen päivä oli erilainen. 

Kerrankin eräänä lauantaina hän tuli kirjastoon hyvin pelästyneenä. Hänen 

nuoruudenystävättärensä, unkarilainen fyysikko, oli miehensä ja kolmen poikansa 

kanssa ollut työssä Leningradissa, josta äiti ja pojat olivat muuttaneet Tukholmaan. 

Nyt ystävätär oli luvannut tulla Suomeen Edit Vértesiä tervehtimään. Tämä oli mennyt 

satamaan vastaan, mutta odotettua vierasta ei näkynyt, vaikka vastaanottaja odotti 

viimeisen matkustajan maihinnousuun asti. Mielikuvituksessaan Edit Vértes oli jo 

nähnyt, kuinka neuvostoliittolaiset olivat kaapanneet etevän tiedenaisen. 

Epätoivoisena hän juoksi Suomen sukuun ja aloitti puhelinsoitot: hän soitti vieraansa 

pojille Ruotsiin, USA:n lähetystöön sekä kaikkiin muihin mahdollisiin ja 

mahdottomiin paikkoihin.  

 Myös Joen, Itkosen ja Virtarantojen piti heti tulla laitokselle pohtimaan, mitä 

nyt tehtäisiin. Parin tunnin päästä Suomen suvun ovella seisoi hauskannäköinen vanha 

rouva kainosti hymyillen ja kysyi tohtori Vértesiä. Hän oli kaapattu ystävätär, jota Edit 
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Vértes oli mennyt vastaan väärälle laivalle ja väärään satamaan. Aikansa odotettuaan 

vieras oli lähtenyt omin neuvoin yliopistolle ottamaan selvää emännästään.  

 Toisen kerran Edit Vértes oli ollut laitoksessa ja lähtiessään kotiin Unkariin 

unohtanut Suomen suvun naulakkoon kesämekkonsa. Vaikka meillä oli jo syksy, 

Unkarissa oli vielä kaunis kesä. Olimme sitä mieltä, että hänen pitäisi saada 

vaatteensa takaisin. Joki ehdotti, että assistentti veisi sen helsinkiläiseen hotelli 

Marskiin, josta täällä vieraileva unkarilainen tiedemiesvaltuuskunta oli juuri lähdössä 

kotimatkalle. Herrat istuivatkin matkatavaroineen hotellin ala-aulassa. Änkyttäen 

assistentti kysyi, eivätkö he ottaisi mukaan pientä pakettia tohtori Vértesille, joka oli 

unohtanut kauniin mekkonsa Suomen suvun kirjastoon. He räjähtivät nauruun. Péter 

Hajdú vastasi nopeasti: ”Tottakai! Ja tietäisittepä, mitä kaikkea muuta hän on 

unohtanut!” 

 Neuvostoliittolainen akateemikko Boris Serebrennikov oli myös tutustumassa 

Suomen sukuun. Kirjastoon hän toivoi jonkin lisän tietosanakirjaosastoon. Kirja 

tilattiinkin hänen toiveensa mukaisesti, mutta ei sen enempää. Mikko Korhonen122 

näet kertoi, että Serebrennikov oli hyvin ihastunut erilaisiin tietosanakirjoihin ja 

haluaisi pian ne kaikki.  

 Toisella vierailulla Serebrennikov huomasi, ettei laitoksessa ollut norjalais-

ruotsalaista sanakirjaa. Hän meni kirjakauppaan ja osti kirjan käyttöönsä. Lähtiessään 

hän antoi kirjan Suomen sukuun, koska hänellä oli jo oma kotona. 

 Komilaissyntyinen Serebrennikov puhui tavattoman hyvää suomea ja ruotsia. 

Hän luki tarkkaan päivän lehdet. Kerran hänelle kuitenkin tuli ymmärtämisvaikeuksia: 

”Mikä on hirvikolari?” Tätä tavallista lehtikielen sanaa ei ole uudessakaan suomalais–

venäläisessä sanakirjassa. 

                                                 
122 Mikko Korhonen (1936–1991) oli Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen 

kielentutkimuksen henkilökohtainen ylimääräinen professori 1973–1991. Toimittaessaan Suomalais-

Ugrilaiselle Seuralle Yrjö Wichmannin keräelmiin perustuvaa votjakin eli udmurtin sanakirjaa 

(Wotjakischer Wortschatz 1987, Lexica 21) hän työskenteli paljon Suomen suvun takahuoneessa.  
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 Englantilainen Michael Branch viimeisteli Suomen suvussa muutaman 

kuukauden tutkimustaan A. J. Sjögren: Studies of the North (SUST 152 1973). Menin 

aamulla töihin samaan takahuoneeseen, sanoin huomenta ja illalla näkemiin enkä 

mitään muuta. Hän oli työrauhasta niin kiitollinen, että oli minulle Lontoossa 

käydessäni loistava isäntä.  

 Hampurilainen Angela Plöger valmisteli Suomen suvun takahuoneessa 

väitöskirjaansa suomen kirjakielen venäläisistä lainasanoista. Hän oli jättänyt pienen 

kolmivuotiaan tyttärensä Antjen miehensä hoitoon kotiin Hampuriin ja poti ankaraa 

koti-ikävää. Hän katseli kaihoisasti valokuvaa, jossa pikku tyttö kylpi ammeessa.  

  Laitoksen vakiokalustoa oli unkarilainen ylioppilas István Kecskeméti (1938–

1975), joka oli koulupoikana vuonna 1956 ottanut osaa Unkarin kansannousuun. Sen 

jälkeen hän oli lähtenyt veljensä kanssa maanpakoon Itävaltaan. Koti-ikävää poteva 

Pista oli lukenut Hungaria Magnasta ja sen innoittamana tuli Suomeen 

kansallisromanttisia sukujuuria etsimään. Hän opiskeli altaistiikkaa ja 

fennougristiikkaa, opetti unkaria, toimi tulkkina ja avusti vanhaa altaistiikan 

professoria Martti Räsästä vertailevan turkkilaisen sanakirjan viimeistelytyössä. Hän 

oli suuri kirjojen ystävä, hyvin vilkas ja nopeaälyinen keskustelija. Vaikka hänellä oli 

suomalainen perhe, hän ei koskaan oikein kotiutunut Suomeen. Kerran hän sanoi 

väsyneenä: ”Täällä minun latinanikaan ei ole latinaa!” 

 

8. Uuden organisaation tarve 

Sodan jälkeen opiskelijoiden määrä kasvoi suureksi. Suomen korkeinta opetusta 

uudistettiin paljon 1950- ja 1960-luvuilla. Ennestään maassa oli Helsingin ja Turun 

yliopistot ja Åbo Akademi. 1950-luvun lopulla ryhdyttiin maakuntiin perustamaan 

uusia yliopistoja. Vuonna 1966 saatiin Jyväskylään ja Tampereelle yliopistot sekä 

Joensuuhun korkeakoulu, joissa kaikissa opiskeltiin myös suomea. Nämä kaikki 

kilpailivat samoista työntekijöistä kuin Sanakirjasäätiö. Vuonna 1967 Sanakirjasäätiön 

sääntöjä muutettiin niin, että valtuuskuntaan saivat asettaa ehdokkaita myös 
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Tampereen yliopisto, Suomen Kielen Seura ja Oulun yliopisto. Jyväskylän 

yliopistoyhdistyksen paikan peri Jyväskylän yliopisto.  

 Martti Rapolalta oli pyydetty vuonna 1959 lausunto Valtion humanistiselle 

toimikunnalle tieteellisen tutkimuksen organisaatiokomitean kokoukseen. Siinä hän toi 

esiin laitoshankkeen, jota oli kannattanut jo 1920-luvulla. Rapola laati ehdotuksen 

valtion suomalais-ugrilaiseksi tutkimuslaitokseksi ja luovutti sen vuonna 1960. 

Samana vuonna se julkaistiin Virittäjässä (Rapola1960: 120–130).  

 Koska tutkimuslaitosratkaisua vaikeuttivat muun muassa kokoelmien omistus- 

ja sijoitussuhteet, Rapola ehdotti valtion suomalais-ugrilaisen toimikunnan 

perustamista ja sen alaisuuteen asetettavia vakinaisia leksikografien ym. virkoja 

edistämään sanakirja- ja kokoelmatöitä. Lausuntonsa kohtalosta hän ei kuullut ennen 

kuin maaliskuussa 1964, jolloin opetusministeriö lähetti hänelle vuotta aikaisemmin 

valmistuneen organisaatiokomitean laatiman kolmannen osamietinnön. 

 Aikaisemmin oli jo toteutettu osa komitean ehdottamista uudistuksista, muun 

muassa uudet tieteelliset toimikunnat ja tutkijanvirat. Nämä uudistukset heikensivät 

Rapolan mielestä hänen ehdotuksensa pohjaa. Kuitenkin juuri tuon ehdotuksen 

pohjalta komitea oli pyytänyt vastaavat selvitykset professori Olav Ahlbäckilta ja 

tohtori Terho Itkoselta.123 Valtio halusi muuttaa ehdotusten toimikunnat humanistisen 

toimikunnan alaisuuteen jaostoina. Organisaatio tuntui olevan tärkeämpi kuin kiireistä 

kohennusta kaipaava asia, jota Rapola ajoi. 

 Rapola oli huolissaan etenkin kansankielen sanakirjan asemasta. Hänen 

huolensa ymmärtää. Juuri hän oli Sanakirjasäätiön hallituksen puheenjohtaja vuosina 

1946–1966. Toteutetut uudistukset eivät olleet parantaneet Sanakirjasäätiön tilannetta, 

päinvastioin. Työvoimapula ja työntekijöiden epävarmuus paikastaan olivat vain 

                                                 
123 Terho Itkonen (1933–1998) oli lappologi ja kansatieteilijä T. I. Itkosen poika ja Erkki Itkosen 

veljenpoika. Hän oli Sanakirjasäätiön leksikografi vuosina 1955–1956 ja arkistosihteeri 1961–1964, 

Helsingin yliopiston suomen kielen professori 1965–1989. (Sanojen taivalta: 86, Suutari & Salo 2001: 

28–29.) 
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kasvaneet. Yliopistojen uudet assistentinvirat ja lehtoraatit olivat suositumpia. Rapola 

luetteli useita epäkohtia. Suomen kielen etymologisesta sanakirjasta hän kirjoitti: 

 
Suomen kielen etymologista sanakirjaa on ilmestynyt kolme nidettä, kaksi on 
vielä julkaisematta, mutta nyt jo tajutaan, että niin ensiluokkaisissa käsissä kuin 
työ on ollutkin, niin varsinkin teoksen alkupuoli on kiireisen uusimisen 
tarpeessa124, edelleen että suuri yleisö tarvitsee oman, nykysuomea lähemmin 
selittävän etymologisen sanakirjansa ja että se osa oppinutta maailmaa, joka ei 
lue suomea, kaipaa tarkoituksenmukaista vieraskielistä versiotansa125  
(Hallituksen ptk. 30.12.1964). 

 Yleisen palkkatason noustessa myös säätiöläisten palkkoja olisi pitänyt korottaa, 

jotta olisi voitu kilpailla pätevistä työntekijöistä. Esimerkiksi oppikoulujen lehtoreille 

maksettiin huomattavasti paremmin.126  Palkankorotusesitykset opetusministeriö oli 

kuitenkin torjunut ehdottaen, että Sanakirjasäätiö alkaisi käyttää omia varojaan. 

Niitähän ei ollut. Päteviä työntekijöitä oli jo siirtynyt muualle, joten kaivattiin lisää 

työvoimaa, mutta siihen ei ollut varoja. Valtion asettaman Kansanperinnekomitean 

                                                 
124 Ensimmäisestä osasta puuttuu sanoja, muun muassa aakkonen, aari, altis, alue, alve, ansari, 

appelsiini, arho, Aunus, haaveri, haima, haitari, hakkapeliitta, hanakka, hanuri, harha, harhailla, 

harmonikka, hassu, hehtaari, hehto, heijastaa, heila, hemmotella, hempeä, hento, hete, heti, hidas, 

hiekka, hieta, hiippa, hila, hillitä, hinata, hintelä, hirssi, hohtimet, holhota, hotelli, huhu, huhuta, 

huntu, huumata, huurre, huuru, hyönne, hyönteinen, häijy, häiritä, hökkeli, höperö, höpistä, ihvi, 

iljanne, iljanko, Inkeri, inttää, kaakao, kaakeli, kalenteri, kalsonki (Aulis J. Joen muistiinpanoista). Osa 

on sivistyssanoja, osa sellaisia, joista Toivosella ei ollut mitään sanottavaa. 

125 Etymologinen tutkimus oli huomattavasti lisääntynyt, sanakirjan alkuosasta puuttui suomen 

sanoja ja sanojen murrelevikit olivat vajaita ja sukukielten sanat oli kirjoitettu hyvin monin tarkkein. 

Myös vanhan kirjasuomen aineskokoelmat olivat täydentyneet. Etenkin kaivattiin artikkeleihin 

bibliografisia viitteitä; Kai Donnerin ja Elvi Erämetsän luettelot olivat liian työläitä käyttää. Itkonen ja 

Joki eivät voineet kovin perusteellisesti muuttaa sanakirjan toimitusperiaatteita; artikkeleihin ruvettiin 

kuitenkin lisäämään aineksia. Vasta Suomen sanojen alkuperä -teokseen pystyttiin tekemään suurempia 

muutoksia. Siihen tuli mm. hakusanojen saksankieliset merkitykset. Vieläkään ei ole suomen kielen 

etymologista sanakirjaa käännettynä jollekin indoeurooppalaiselle kielelle kuten esim. Unkarissa on 

Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen (1992–1995). Naapurikielikunnan kielitieteilijät olisivat 

sellaisesta kiinnostuneita. 

126 Samaa vertailukohdetta oli aikanaan Setälä käyttänyt esittäessään Elvi Erämetsälle 

palkankorotusta. 
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mietintö (Virittäjä 1951: 183–208)127  oli edelleen pätevä, vaikka sen laskelmat olivat 

vanhentuneet. 

 Rapola korosti, että sanakirja ei ollut sillä valmis, että se painettiin. Esimerkiksi 

Nykysuomen sanakirjan viimeinen osa oli painettu vuonna 1961, ja sanakirja oli jo 

1964 alkanut vanhentua. Kokoelmien kartuttamista oli syytä jatkaa, jotta pysyttäisiin 

kielen kehityksen tasalla. Uusinta kirjallisuutta piti seurata ja sanastaa. 

 Rapola halusi, että perustettaisiin ”suomalais-ugrilaisten kansojen ja kielten 

tutkimuslaitos” tai ”suomen kielen instituutti” (suomen kieli tarkoitti tässä 

itämerensuomea, johon kuuluvat suomi, inkeroinen, karjala, lyydi, vepsä, vatja, viro ja 

liivi). Laitos jakautuisi työryhmiksi osastoineen. Aikaa ei saisi hukata 

tilapäisratkaisuihin. 

 
Olen kirjoittanut nämä ajatukseni vanhana miehenä seurattuani umpeensa 50 
vuotta Setälän sanakirjaohjelmaan pohjautuvia töitä läheltäkin, viimeksi 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pitkäaikaisena esimiehenä ja 
Sanakirjasäätiön hallituksen puheenjohtajana ja sen tiedon vakavasti 
velvoittavana, että vuoroni on luonnon sanelemassa järjestyksessä ennen pitkää 
poistua aktiivisten työntekijäin riveistä (Hallituksen ptk. 30.12.1964). 
 

 Rapola lähetti seitsensivuisen kirjeen omissa nimissään Valtion humanistiselle 

toimikunnalle. Hän korosti, että Sanakirjasäätiön työntekijöiden palkkojen piti olla 

kilpailukykyiset, toimet piti saada vakituisiksi ja eläke-etujen piti olla samat kuin 

valtion viran- ja toimenhaltijoilla.  

 Lauri Hakulisen mielestä Sanakirjasäätiön muuttaminen yhdeksi osastoksi 

jonkinlaisessa kieli- ja kirjallisuusinstituutissa ei toisi mukanaan pelkästään 

myönteisiä puolia. Säätiö voisi menettää sen suhteellisen riippumattoman aseman, 

mikä sillä oli, eikä sitä voitaisi valtion virastona hoitaa enää yhtä joustavasti kuin 

aikaisemmin. Kaikki kuitenkin pitivät Rapolan kirjeen lähettämistä tärkeänä ja 

kannattivat sitä. Kokouksessa olivat Rapola, Lauri Hakulinen, Kustaa Vilkuna, 

Sanakirjasäätiön johtaja Simo Hämäläinen ja Erkki Itkonen. (Hallituksen ptk. 

30.12.1964.) 

                                                 
127 Mietinnössä ei mainita Suomen kielen etymologista sanakirjaa. 
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9. Tulevaisuudentoiveita: lisää rahaa ja vakansseja 

Sanakirjasäätiö lähetti vuonna 1966 opetusministeriölle esityksen 

kehittämissuunnitelmistaan. Asiakirjasta näkyy selvästi, ettei Suomen suvun virkoja 

pantaisi haettaviksi, vaan työhön kutsuttaisiin sellaisia, jotka tunnettiin etukäteen. 

Suomen suvulla oli seuraavanlaisia toiveita:  

 Inarinlapin sanakirjaan tarvittiin leksikografi, jonka tehtävänä olisi kirjoittaa 

sanakirjan artikkeleita. Laaja aineisto oli kerätty vuosina 1886–1955. Sanakirja kuului 

jo 1950-luvulla Suomen suvun ohjelmaan, kun Itkonen pystyi keskittymään siihen 

vain muutaman vuoden ajan. Hanke keskeytyi vuoden 1957 alussa Suomen kielen 

etymologisen sanakirjan hyväksi, jota pidettiin Suomen suvun päähankkeena. Vuonna 

1964 ryhtyi se henkilö [filosofian lisensiaatti Raija Bartens], jolle perustettavaa 

leksikografin tointa oli ajateltu, jatkamaan sanakirjan laatimista Suomen Akatemian 

assistenttina.128  Koska hän silloisessa tehtävässään jäi vaille sellaisia taloudellisia 

etuja, joita tutkintonsa perusteella olisi voinut aiheellisesti toivoa, oli ehdotetun toimen 

perustamiseen Suomen suvun mielestä täysi syy. 

 Suomen kielen etymologiseen sanakirjaan haluttiin assistentti, joka poimisi 

sanakirjan artikkelien kirjoittamiseen tarvittavaa tutkimusaineistoa Sanakirjasäätiön ja 

Karjalan kielen sanakirjan kokoelmista. Työtä oli jo usean vuoden ajan tehnyt kaksi 

assistenttia, joista toinen oli vakinainen ja toinen tilapäinen. Viimeksi mainitun työ oli 

rahoitettu suureksi osaksi niistä varoista, joita laitokselle oli vuosien varrella lähinnä 

virkavapauksien johdosta säästynyt. Koska vuotuinen säästö oli sittemmin palautettava 

valtiolle, laitoksen varat kuluivat nopeasti loppuun, mikä taas merkitsi sitä, että 

                                                 
128 Vuonna 1964 Erkki Itkonen oli nimitetty akateemikoksi. Raija Bartens oli ollut jo hänen 

edeltäjänsä Paavo Ravilan assistentti. Bartens oli Reino Peltolan jälkeen lyhyen aikaa Kotimaisten 

kielten tutkimuskeskuksen sukukielten toimiston johtaja ja sitten Aulis J. Joen jälkeen Helsingin 

yliopiston fennougristiikan professori vuosina 1980–1997. – Kaikki Helsingin yliopiston 

fennougristiikan professorit Y. H. Toivosesta lähtien lukuun ottamatta Paavo Ravilaa ovat jossain 

vaiheessa olleet Suomen suvussa tai sen jatkajassa. 
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ylimääräisen assistentin toimi olisi välttämättä vakinaistettava ehdotetulla tavalla. 

Toimeen Suomen suku oli ajatellut sen silloista hoitajaa maisteri Marita Cronstedtia.  

 Kolmantena listalla oli assistentti, joka keräisi aineistoa kokonaan uuteen 

hankkeeseen. Suomen suvun tutkimusalaa haluttiin laajentaa. Nimensä mukaisesti 

laitos voi ottaa suorittaakseen muihinkin suomensukuisiin kieliin ja kansoihin 

kohdistuvia tutkimuksia. Kauan oli suunniteltu, että etäsukukielistä ryhdyttäisiin 

keräämään muoto- ja lauseopillista esimerkkikokoelmaa, joka olisi kaikkien sellaisista 

kysymyksistä kiinnostuneiden tutkijoiden käytettävissä. Suunnitelmaa ei aikaisemmin 

voitu toteuttaa siitäkään syystä, ettei tiedetty ketään, joka olisi pystynyt 

tarkoituksenmukaisella tavalla poimimaan aineistoa esimerkiksi mordvan- ja 

tšeremissinkielisestä kaunokirjallisuudesta. Vuonna 1965 olisi tällaiseen tehtävään 

ollut saatavissa sopiva henkilö, joka oli hiljattain suorittanut filosofian kandidaatin 

tutkinnon pääaineenaan suomalais-ugrilainen kielentutkimus. Suomen suvun mielestä 

työstä ajan oloon varmaan koituisi huomattavaa hyötyä suomalaiselle 

fennougristiikalle.  

 Paperin oli allekirjoittanut Martti Rapola. (Hallituksen ptk. 23.4.1966.) 

 

10. Akateemikon työtilat 

Suomen suku ei olisi ollut mitään ilman akateemikkojaan. Y. H. Toivonen ja Erkki 

Itkonen olivat samaan aikaan myös laitoksen johtajia. Paavo Ravilan assistentilla 

Osmo Hormialla ja hänen jälkeensä Raija Bartensilla oli Suomen suvussa työtilansa. 

Akatemia oli ostanut assistentille samanlaisen kauniin kirjoituspöydän kuin oli Elvi 

Erämetsällä. 

 Vuonna 1967 opetusministeriö pyysi lausuntoa akatemiakomitean mietinnöstä 

(Opetusministeriön toimituksia 9703). Silloista tilakäytäntöä voitaisiin 

Sanakirjasäätiön mielestä jatkaa. Mikäli Akatemiaan valittaisiin ensisijaisesti suomen 

kielen aineksella operoiva tutkija, hän ja hänen assistenttinsa saisivat edelleen tilat 

kansankielen arkiston suojista.  
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 Samassa vastauskirjeessä Sanakirjasäätiöllä oli hyvä tilaisuus huomauttaa 

opetusministeriölle, ettei se voinut silloisin rahajärjestelyin tyydyttävästi hoitaa 

keskeneräisiä ja pysyväisluonteisia tehtäviään. Rahojen myöntäminen vain vuodeksi 

kerrallaan arpajais- ja veikkausvoittovaroista esti pitkäjänteiset suunnitelmat. 

Sanakirjasäätiö toivoi, että se voisi uutta kokonaisjärjestelmää hahmoteltaessa esittää 

siitä oman käsityksensä. Allekirjoittajina olivat hallituksen puheenjohtaja Lauri Posti 

ja sihteeri Veikko Ruoppila. (Hallituksen ptk. 26.4.1967.)  

 

11. Viisivuotiskauden 1968–1972 taloussuunnitelma 

Mikäli rahatilanne sallisi, Suomen suku jakautuisi seuraavan viisivuotiskauden aikana 

vuosina 1968–1972 kolmeen osaan:  
 
1. Suomen kielen etymologinen sanakirja, joka, ellei odottamattomia viivytyksiä 
ilmene, saataisiin viisivuotiskauden aikana valmiiksi kaikkiaan 1 600–1 700-sivuisena 
teoksena. 
2. Inarinlapin sanakirjan valmistaminen; tämä vähintään 1 000-sivuinen teos ehtisi 
viiden vuoden aikana pitkälle yli puolenvälin. 
 3. Suomen etäsukukieliä koskevan muoto- ja lauseopillisen tutkimusaineiston keruu 
pääsisi alkuun. 
  

 Laitoksessa tulisivat olemaan johtaja ja leksikologi, jotka kirjoittaisivat 

etymologista sanakirjaa; johtaja johtaisi myös inarinlapin sanakirjatyötä; leksikografi, 

joka kirjoittaisi inarinlapin sanakirjaa; assistentti, jonka tehtävänä olisi hoitaa laitoksen 

kirjastoa ja kokoelmia ja samalla avustaa tutkijoita ja opiskelijoita niiden käytössä 

sekä laatia suomen kielen sanastoa käsittelevien etymologisten tutkimusten 

bibliografiaa; kaksi assistenttia, jotka avustaisivat suomen kielen etymologisen 

sanakirjan kirjoittajia tutkimusaineiston kerääjinä, korrehtuurin lukijoina ynnä muissa 

tehtävissä; assistentti, joka keräisi muoto- ja lauseopillista aineistoa suomalais-

ugrilaisista kielistä. (Hallituksen ptk. 13.12.1967.)  

 Muoto-opin assistentin palkkaukseen saatiin rahat vuodeksi 1968, mutta silloin 

ei ollut työhön soveltuvaa henkilöä. 
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 Lapin kielen sanakirjan toimittajan tointa ei perustettu Suomen sukuun useista 

yrityksistä huolimatta. Niinpä lapin sanakirjan leksikografi oli Itkosen 

henkilökohtainen assistentti, ja hänelle palkan maksoi Suomen Akatemia.  

 

12. Vanhan kirjasuomen sanakirja 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sanakirjajulistuksessa vuodelta 1896 oli mukana 

vanhemman kirjallisuuden sanakirja. Sen aloittaminen oli mahdollista vasta 1950-

luvulla, vaikka yrityksiä oli tehty aikaisemminkin.  

 Vanhemman, myöhemmin vanhan, kirjasuomen sanakirjaan kuuluu ajanjakso 

kirjakielen vanhimmista muistomerkeistä vuoteen 1810. Suuren hankkeen 

tarpeellisuus oli ollut kiistanalaisin. Artturi Kannisto oli pitänyt sanakirjan laatimista 

toisarvoisena, vähemmän kiireellisenä, koska aineisto oli painettua eikä katoaisi yhtä 

nopeasti kuin vanhat kansanmurteet. Nykysuomen sanakirjan ja murresanakirjan 

aineistojen kartuttaminen vaati hänestä lähes kaiken huomion.  

 E. N. Setälä taas piti vanhemman kirjallisuuden huomioimista ensiarvoisen 

tärkeänä. Ilman tietoja sanojen varhemmista esiintymistä ei etymologista sanakirjaa 

voitu toimittaa. Sanojen merkitykset olivat jo 400 vuodessa muuttuneet niin paljon, 

että vanhimmat merkitykset saattoivat olla avain sanan vastineiden löytymiseen muista 

kielistä. 

 Vanhan kirjasuomen aineiston keruu ja sanastus vaati työtä ja aikaa. Suomen 

suvussa on sinne kerätyn vanhan kirjasuomen aineiston luettelo lokakuulta 1938. 

Vuodesta 1957 eli Erkki Itkosen tultua etymologisen sanakirjan päätoimittajaksi 

ruvettiin sanakirja-artikkeleihin säännöllisesti ottamaan mukaan vanhan kirjasuomen 

sanastoa. 

 Helsingin yliopiston suomen kielen professori Martti Rapola, joka oli paljon 

tutkinut vanhaa kirjasuomea, ehdotti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle vuonna 

1956, että Vanhan kirjasuomen sanakirjaa ryhdyttäisiin tekemään sen tuella. Aineistoa 

oli Suomen suvussa jo valmiiksi kerättynä etymologista sanakirjaa varten noin 70 000 

sanalippua. Vuoden 1957 helmikuussa Rapola jäi eläkkeelle yliopiston virasta, ja 
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maaliskuussa 1957 aloitettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran alaisena ja Rapolan 

johdolla sanakirjatyö. Opetusministeriö antoi hankkeeseen vuosittain rahat. Rapola piti 

vanhan työhuoneensa Castrenianumissa. Sanakirjan assistentit, vuodesta 1966 

toimittajat, työskentelivät Suomen suvun tiloissa. Aloitettiin vanhan kirjasuomen 

aineiston järjestelmällinen kartuttaminen, etenkin sanojen käyttöä kuvaavia 

esimerkkilauseita oli aikaisemmin puuttunut. Vasta ne paljastavat sanan eri 

merkitykset.129   

 Varsinaisen työnsä ohella Vanhan kirjasuomen sanakirjan henkilökunta päivysti 

Suomen suvun kirjastoa Elvi Erämetsän ja myöhemmin Marita Cronstedtin apuna 

auttaen asiakkaita.  

 Vuoden 1968 maaliskuussa Martti Rapola ehdotti Sanakirjasäätiön hallitukselle, 

että vanhan kirjasuomen sanakirjatyö siirrettäisiin pois Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran hallinnasta ja liitettäisiin erillisenä työyksikkönä hallinnollisesti 

Sanakirjasäätiöön. Sen asema tulisi olemaan samantapainen kuin Suomen suvun. 

Hallinnollisia suhteita koskevaa johtosääntöä valmistelevaan neuvotteluelimeen hän 

                                                 
129 Vanhan kirjasuomen sanakirjan palveluksessa olivat assistentteina Toini Pääkkönen (1956–

1960), Maija-Liisa Heikinmäki (1957–1959), Laura Sivula (1959–1965), Ritva Salonen (1960–1961), 

Arto Ingervo (1961), Irene Hellemaa (1962–1997, myöhemmin leksikografi), Paula Sajavaara (1962–

1970, myöhemmin leksikografi), Anna-Liisa Karikoski (1963–1964), Marita Cronstedt (1965, 

myöhemmin Suomen suvun palveluksessa), Meri Puromies (1965–1966, myöhemmin Suomen suvun 

palveluksessa), Pirjo Särkkä (1966), Mirja Kattelus (sittemmin Heininen; 1967; myöhemmin 

murresanakirjassa), Taru Harjula (sittemmin Kolehmainen; 1968; myöhemmin Kielitoimistossa), Riitta 

Suhonen (sittemmin Palkki; 1970–, myöhemmin leksikografi, toimitussihteeri ja päätoimittaja), Maija 

Kivekäs (1966, 1971–1974, myöhemmin leksikografi), Liisa Nyberg (1974–1976, myöhemmin 

Kielitoimistossa). Esko Koivusalo oli sanakirjatyössä vuosina 1966–1974.  

 Usein assistenttia ei voitu pitää työssä täysiä päiviä eikä koko vuotta. Paikka oli kuitenkin 

haluttu, koska samalla assistentti saattoi jatkaa opintojaan yliopistossa. Taru Kolehmainen muistelee, 

että palkkapolitiikka kannusti opintoihin. Leikkaus- ja liimaustyöstä maksettiin ylioppilaalle kolme 

markkaa tunnilta, humanististen tieteiden kandidaatille viisi markkaa. 
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valtuutti toimitussihteeri Esko Koivusalon,130 joka esitteli sanakirjan hallinnollista 

uudelleenjärjestelyä. (Hallituksen ptk. 9.3.1968.)  

 Lokakuussa 1968 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura suostui siirtämään 

hankkeen Sanakirjasäätiöön. Koska työ kuului läheisesti Suomen suvun yhteyteen, se 

tuntui parhaalta ratkaisulta. ”Tällä tavoin sanakirjahanke saataisiin sellaisen elimen 

alaisuuteen, jolla on mahdollisimman suuri suomen kielen tutkimuksen ja 

leksikologian asiantuntemus.” Toimittajakunta siirtyisi omia tehtäviään vastaaviin 

toimiin Sanakirjasäätiöön perustettavaan Vanhan kirjasuomen jaokseen. Seura lahjoitti 

Vanhan kirjasuomen sanakirjan toimitustyössä kertyneen omaisuuden 

Sanakirjasäätiölle niillä ehdoilla, että se perustaa Vanhan kirjasuomen jaoksen, jonka 

tehtävänä on varojen mukaan toimittaa Vanhan kirjasuomen sanakirjaa ja ”laatia 

tarvittaessa sanakirjatyöhön liittyviä selvityksiä vanhan kirjallisuuden 

erityisongelmista kulloinkin vahvistettavan suunnitelman mukaisesti”. Marraskuun 14. 

päivänä 1968 Sanakirjasäätiön hallitus päätti ottaa lahjoituksen vastaan, ja vuodesta 

1969 Vanhan kirjasuomen jaos kuului Sanakirjasäätiöön.  

 

13. Kolmas etymologi 

Suomen kielen etymologisesta sanakirjasta oli ilmestynyt ensimmäinen osa vuonna 

1955 (aaja–knaappu, sivut 1–204), toinen osa 1958 (ko- –palvoa, sivut 205–480) ja 

kolmas osa 1962 (pamata–roska, sivut 481–840). Neljäs alkoi olla valmis (roskooli–

teili, sivut 841–1256), ja se ilmestyi 1969. Osa osalta artikkelit olivat laajentuneet. 

Sanakirjan loppuun tuntui olevan vielä pitkä matka. Oli huoli, etteivät Erkki Itkonen ja 

Aulis J. Joki jaksaisi kahdestaan tehdä etymologista sanakirjaa valmiiksi. He olivat 

molemmat jo yli 55-vuotiaita. Itkosella oli etymologisen sanakirjan ohella tekeillä 

                                                 
130 Maisteri Esko Koivusalo (1936–) oli ensin Sanakirjasäätiössä leksikografina, sitten Vanhan 

kirjasuomen sanakirjan toimitussihteeri, Martti Rapolan jälkeen sen päätoimittaja, Nykysuomen 

laitoksen vt. johtaja, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielitoimiston päällikkö (1974–1990), 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen vt. johtaja (1976, 1988–1989) ja Alfred Kordelinin yleisen 

edistys- ja sivistysrahaston asiamies (1990–2001). Hän on lääketieteen ja kirurgian tohtori h.c. sekä 

professori. 
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myös inarinlapin sanakirja. Joki hoiti samalla fennougristiikan professuuria. Hänen 

suuri uralilaisten ja indogermaanisten lainakosketusten monografiansa oli kesken.  

 Itkonen esitti Sanakirjasäätiön hallitukselle lokakuussa 1968, että työn 

valmistumisen jouduttamiseksi otettaisiin kolmas leksikografi. Mikäli kukin kolmesta 

kirjoittaisi noin 150 sana-artikkelia vuodessa, laskettiin sanakirjan olevan valmis noin 

viidessä vuodessa. Sopiva henkilö työryhmään tällaiseen vaativaan ja monessa 

mielessä epäkiitolliseen työhön oli maisteri Reino Peltola, jolla oli kokemusta 

sanakirjatyöstä. Hänelle piti saada työn vaativuutta vastaava palkka. Hän oli käydyissä 

neuvonpidoissa ilmoittanut olevansa valmis ottamaan toimen vastaan. Hallitus 

hyväksyi ehdotuksen.  Samalla Itkonen ehdotti myös, että Suomen suku saisi palkata 

assistentin, jonka tehtävänä olisi poimia suomalais-lappalaisia kosketuksia valaisevaa 

aineistoa Sanakirjasäätiön kokoelmista. Tämä oli uusi hanke. Maisteri Ritva Salonen 

olisi sopiva ja valmis työskentelemään tuntipalkalla. Palkkaukseen voitaisiin käyttää 

edellisen vuoden säästöjä. Hallitus hyväksyi tämänkin ehdotuksen. (Hallituksen ptk. 

3.10.1968.)  

 Opetusministeriölle muistutettiin, että Suomen suku oli jo pitkään yrittänyt 

perustaa uuden leksikografin toimen, mutta hanke oli säännöllisesti rauennut, koska ei 

saatu työhön riittävän pätevää henkilöä. Etymologisen sanakirjan toimitustyö katsottiin 

mitä suurimmassa määrin tutkimustyöksi, joka edellytti tekijöiltään perusteellista lähi- 

ja etäsukukielten sekä naapurikielten rakenteen tuntemusta ja tieteellistä 

kombinaatiokykyä.  

 Toimeen saatiin vuoden 1969 alusta Reino Peltola, joka jätti hoitamansa 

Helsingin yliopiston suomen kielen lehtoraatin (Hallituksen ptk. 24.4.1969). Omaa 

työhuonetta Peltolalle ei kyetty järjestämään. Itkonen ja Joki vaihtoivat huoneita, ja 

Peltolan kirjoituspöytä tuotiin Itkosen suurempaan huoneeseen. Vastaanottoja varten 

Joki tarvitsi oman huoneen. Molemmat huoneet olivat aivan kirjaston ja kokoelmien 

yhteydessä. 
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 Kolmannen etymologin mukaantulo nopeutti aikanaan sanakirjan valmistumista. 

Vuonna 1975 ilmestyi 5. osa (teini–vatoa, sivut 1257–1676). Artikkeleista oli tullut 

entistäkin perinpohjaisempia ja laajempia. 

 

14. Suomen suvun rahantarve vuosina 1973–1977 

 Sanakirjasäätiö esitti opetusministeriölle Suomen suvun valtionavun tarpeesta 

vuosiksi 1973–1977, ettei sen varsinaiseen ehdotukseen sisältynyt uusia virkoja, mutta 

palkkamenojen nousu ehdotuksessa johtui siitä, että yksi tilapäisen assistentin toimi 

olisi saatava kokopäiväiseksi. Sanakirjan eri osien kirjoittaminen oli yleensä kestänyt 

etukäteen arvioitua kauemmin, ei niinkään sen tähden, ettei käsikirjoitus olisi edistynyt 

normaalisti, vaan koska materiaalista oli kertynyt useampia ja osittain myös laajempia 

sana-artikkeleita kuin oli osattu odottaa. Koko sanakirja tulisi käsittämään vähintään 

2 000 sivua.131  

 Suomen kielen etymologisen sanakirjan valmistuminen ei kuitenkaan merkitsisi 

työn päättymistä, sillä mahdollisimman pian olisi ryhdyttävä laatimaan teoksen uutta 

painosta. Sanakirjan alkuosa, aakkosväli a–m, olisi näet kokonaan uusittava ja sitä 

olisi laajennettava. Mainituilla kirjaimilla alkavat sana-artikkelit mahtuivat teoksessa 

362 sivuun, mutta myöhemmissä osissa noudatetun periaatteen mukaan käsiteltynä 

kyseisestä alkupuolesta tulisi 1 200–1 500-sivuinen. Alkuosan laajennustyöhön 

tarvittaisiin kolme leksikografia noin 10 vuoden ajaksi. Se varmaan aiheuttaisi 

huomattavia muutoksia sanakirjan toimituskunnan kokoonpanossa, mutta ne voitaisiin 

parhaiten suorittaa seuraavan viisivuotiskauden alussa. Joka tapauksessa silloiseen 

toimituskuntaan kuuluneen yhden leksikografin ja kahden materiaalia keräävän 

assistentin työ voisi keskeytyksittä jatkua vuoden 1977 loppuun.  

 Jo edellisessä viisivuotissuunnitelmassa ehdotettiin laitoksen työohjelmaan 

otettavaksi suomen etäsukukieliä koskevan muoto- ja lauseopillisen tutkimusaineiston 

keruu. Jos edellä esitetty osapäiväisen assistentin toimen muuttaminen 

                                                 
131 Suomen kielen etymologisen sanakirjan sivumäärä on 1 899, hakemistoineen 2 293. 
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kokopäiväiseksi toteutuisi, niin kyseinen tärkeä työ voitaisiin nyt panna käyntiin. 

(Hallituksen ptk. 7.10.1971.) 

 

15. Uutta tutkimuslaitosta suunnitellaan 

Valtion välitön johto ei ollut aikoinaan E. N. Setälän mieleen, koska hän pelkäsi sen 

tuovan liikaa byrokratiaa ja holhoamista.132  Hän kuitenkin hyväksyi ja halusi valtion 

maksajaksi ilman määräämisvaltaa. Toiminnat Suomen suvussa, kuten koko muussa 

Sanakirjasäätiössä, olivat täysin riippuvaisia siitä määrärahasta, jonka säätiö sai 

valtiolta arpajais- ja veikkausvoittovaroista. Tulevaisuus oli kuitenkin aina hieman 

epävarmaa, eikä uskallettu päättää uusista suunnitelmista. Valtion tutkimuslaitos 

tuntui taloudellisesti turvallisemmalta ratkaisulta. 

 Opetusministeriölle annettiin vuonna 1969 niin sanottu Sadeniemen133  

komitean lausunto eräiden suomen ja ruotsin kielen tutkimuksen ja huollon alalla 

toimivien laitosten kehittämiseksi.  

 Uuteen laitokseen suunniteltiin tulevan muun muassa Sanakirjasäätiön, jonka 

tehtäviä oli tutkituttaa kulloinkin vahvistetun työohjelman puitteissa suomea ja 

suomen sukukieliä sekä Suomen kansan ja suomensukuisten kansojen alkukantaisen 

kulttuurin alkuperää ja ilmenemismuotoja.  

 Suomen suvun henkilökuntaa oli vuonna 1969 seuraavasti: sivutoiminen johtaja 

(Itkonen), sivutoiminen leksikografi (Joki), leksikografi (Peltola), kaksi assistenttia 

(Elvi Erämetsä ja Marita Cronstedt) ja vt. assistentti (Heli Ailio). 

 Suomen suku oli koko olemassaolonsa ajan keskittynyt valmistamaan Suomen 

kielen etymologista sanakirjaa. Vuonna 1969 vielä suunniteltiin, että teos tulisi 

valmistuessaan käsittämään viisi varsinaista sanakirjaosaa sekä yhden suppeamman, 

                                                 
132 Joskus myöhemmin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen byrokratiaa päiviteltäessä Peltola 

tokaisi: ”Älkää huolehtiko! Kyllähän tutkimuskeskus sen kestää, pysyyhän Neuvostoliittokin!” 

133 Professori Matti Juho Sadeniemi (1910–1989) oli Nykysuomen sanakirjan päätoimittaja 

vuodesta 1939 sen valmistumiseen vuoteen 1961, Suomen Akatemian kielitoimiston johtaja 1950– ja 

sen jatkajan, vuonna 1970 perustetun Nykysuomen laitos -nimisen pienoisinstituutin johtaja vuoteen 

1974. Samalla hän oli Helsingin yliopiston suomen kielen dosentti. (Terho Itkonen 1989: 543–544.) 
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bibliografisia viittauksia, hakemistoja ja mahdollisesti täydennyksiä sisältävän osan, 

yhteensä noin 1 700 sivua. Viidennen osan piti valmistua 5–6 vuodessa. Heti 

viimeisen osan valmistumisen jälkeen oli tarkoitus aloittaa teoksen toisen painoksen 

laatiminen, ja alkupuolen (aakkosväli a–m) laajentaminen ja nykyaikaistaminen 

tarjoaisi kolmelle toimittajalle työtä noin kymmeneksi vuodeksi.  

 Etymologisen sanakirjan ohella voitiin suorittaa muitakin tehtäviä. Meneillään 

oli  esimerkiksi inarinlapin sanakirjatyö, jota vuonna 1969 teki pääasiallisesti Suomen 

Akatemian assistentti. Työ oli ollut Suomen suvun ohjelmassa 1950-luvulla 

muutaman vuoden, ja se voitiin ottaa uudelleen ohjelmaan.  

 Kolmantena tehtävänä, jota oli suunniteltu, oli suomen etäsukukieliä koskevan 

muoto- ja lauseopillisen esimerkkikokoelman kerääminen tutkijain käyttöön. Tätä 

työtä oli jo jonkin verran teettänyt kansleri Paavo Ravila ollessaan akateemikkona.  

 Laitoksen hyvää fennougristista ja yleistä kielitiedettä käsittelevää kirjastoa, 

johon oli vuodesta 1956 liitetty myös Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen 

kielentutkimuksen laitoksen hankkimat teokset, olivat käyttäneet monet koti- ja 

ulkomaiset tutkijat. Suomen suvun yhteen huoneeseen oli sijoitettu Suomalais-

Ugrilaisen Seuran käsikirjoituskokoelmia, joista tutkijat olivat laitoksen johtajan 

harkinnan mukaan saaneet tehdä muistiinpanoja. Samoin Vanhan kirjasuomen 

sanakirjan toimitus salli muidenkin käyttää aineistoaan, josta oli suurta hyötyä muun 

muassa etymologisen sanakirjan artikkelien laadinnassa.  

 Laitoksen ohjelmaan oli mahdollista ottaa muitakin kuin jo mainittuja 

suomalais-ugrilaisiin kansoihin ja kieliin liittyviä tutkimustehtäviä, joten jatkuvalle 

toiminnalle oli tässä mielessä olemassa täydet edellytykset.  

 Suunnitellussa Kotimaisten kielten ja sukukielten laitoksessa olisi Suomen 

kielihistorian ja sukukielten osastossa kaksi toimistoa, tutkimuslaitos Suomen suku, 

jonka nimi periytyi Setälän säädekirjasta, ja karjalan kielen toimisto (Karjalan kielen 
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sanakirja). Suunnitelman oli allekirjoittanut 21. päivänä toukokuuta 1969 Matti 

Sadeniemi.134 

 Vuonna 1970 opetusministeriö supisti Sanakirjasäätiön rahoitusta 

huomattavasti, ja Suomen suku oli loppuvuodesta suurissa rahavaikeuksissa. Kirjoja 

voitiin hankkia hyvin vähän eikä lainkaan sidottaa. (SSVK 1970.) Ministeriölle 

kirjoitettiin, että laitoksen toiminta joutuisi lähiaikoina sekasortoon, ellei valtionapua 

koroteta. Työntekijät eivät voineet tehdä täysiä päiviä, ikälisiä ei voitu maksaa eikä 

kokoelmia kartuttaa. (Hallituksen ptk. 13.5.1970.) Uusia kirjoja voitiin ostaa vain 

jokunen suomalais-ugrilaiselle laitokselle. Pitkään sellainen tilanne ei voinut jatkua, 

koska myös uusin tutkimus oli otettava huomioon.  

 

16. Uuden komitean ehdotus: Kotimaisille kielille yhteinen tutkimuslaitos 

Valtioneuvosto asetti huhtikuun 22. päivänä 1970 uuden komitean, jonka tehtävänä oli 

laatia ehdotus suomen ja ruotsin kielen tutkimusta ja huoltoa sekä suomen sukukielten 

tutkimusta harjoittavien laitosten hallinnolliseksi yhdistämiseksi (Hallituksen ptk. 

13.5.1970). 

 Helsingin Sanomissa oli 25.1.1971 uutinen ” Komitea ehdottaa: Kotimaisille 

kielille yhteinen tutkimuslaitos” . Kuvassa olivat komitean puheenjohtaja 

opetusministeriön toimistopäällikkö Matti L. Aho, muina jäseninä professorit Matti 

Sadeniemi, Lauri Posti, Osmo Ikola, Carl-Erik Thors, maisteri Esko Koivusalo, vt. 

hallintotarkastaja Jukka Wuolijoki ja hallintosihteeri Raimo Nenonen.  

 Uuden keskuksen ytimenä olisivat yleissuomen osasto, suomen murteiden 

osasto, sukukielten osasto ja ruotsin kielen osasto. Komitea ehdotti, että laitos 

perustettaisiin asteittain vuodesta 1972 alkaen. Tutkimuskeskukseen koottaisiin 

Nykysuomen laitos, Sanakirjasäätiö, Suomen suku, Nimiarkisto, Karjalan kielen 

                                                 
134 Silloinen budjettipäällikkö Jukka Wallenius kertoi, että hän oli ollut hyvin pettynyt, kun 

Sadeniemen suunnitelma ei aikanaan toteutunut. Wallenius kertoi, että kirjavassa poliittisessa työssä oli 

virkistävä poikkeus tavata herrasmiehiä, joilla oli asiaa ja kannatettava ehdotus. Aivan 

budjettivalmistelujen viime vaiheessa jokin puolueiden poliittinen lehmänkauppa oli mennyt tämän 

suunnitelman edelle. (Yksityinen keskustelu Satu Tannerin kanssa.) 
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sanakirja, Svenska språkvårdsnämnden i Finland, Folkmålskommissionen i Finland ja 

Svenska Litteratursällskapetin kansankulttuuriarkiston paikannimiosasto. Lisäksi 

siihen kuuluisi eräitä sukukielten sanakirjoja sekä suomen murteiden muoto- ja 

lauseopillisen aineiston keruu. Fennougristiikan laitoksen tehtävänä olisi myös lapin 

kirjakielen kehittäminen ja huolto. Nimistössä kiinnitettäisiin erityisesti huomiota 

suomen sukukieliin kohdistuvan tutkimustyön tehostamiseen. (Helsingin Sanomat 

25.1.1971.) 

 Samantapainen uutinen oli ollut Uudessa Suomessa jo muutamia päiviä 

aikaisemmin (Uusi Suomi 21.1.1971). 

 

17. Töitä Kotimaisten kielten tutkimuskeskukselle 

Sanakirjasäätiön hallitus sai Kotimaisten kielten tutkimuslaitoskomitean mietinnön  

(Komiteanmietintö 1970: B 113). Siltä pyydettiin helmikuun 1971 loppuun mennessä 

periaatteellista kannanottoa säätiön hallinnassa olevan omaisuuden siirtämisestä 

valtion omaisuudeksi tutkimuskeskusta perustettaessa.  

 Suomen suvun vastauksessa Erkki Itkonen totesi, että komitean kaavailema 

”Suomen murteiden ja sukukielten osasto” oli varsin heterogeeninen. Hänestä 

aikaisempi Matti Sadeniemen ehdottama ”Suomen kielihistorian ja sukukielten 

osasto” olisi ollut selvärajaisempi.  

 Itkonen kirjoitti, että Suomalais-Ugrilaisen Seuran kaikki pitkäaikaiset 

suomalais-ugrilaisten ainesten toimittamistyöt olisi voitava siirtää perustettavaan 

tutkimuskeskukseen, sillä seuran stipendiaateilla ei ollut eläketurvaa.135  Mietinnön 

ehdotuksen mukaan töiksi olisivat tulleet muun muassa Suomen kielen etymologinen 

sanakirja, karjalan, mordvan ja vogulin sanakirjat, suomalais-ugrilaisia kieliä koskeva 

muoto- ja lauseopillisen aineiston keruu sekä arkistointityö.  

                                                 
135 Yleishyödyllisten yhdistysten stipendiaatit eivät maksaneet veroja eikä työnantaja heidän 

työnantajamaksujaan. Apuraha oli mitoitettu sen mukaan, ja työvoima tuli edullisemmaksi. Tavallisesti 

stipendi oli osapäiväinen, ja sen nauttijalla oli toinenkin työ. Ei kuitenkaan aina. Tätä järjestelmää 

käytettiin Suomalais-Ugrilaisessa Seurassa vuosikymmeniä. Sanakirjasäätiössä palkka maksettiin 

täysimääräisenä.  
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 Osapäivätöinä olisi Itkosen mielestä tutkimuskeskuksessa voitu tehdä myös 

inarinlapin sanakirja, vepsän sanakirja ja votjakin sanakirja. Tšeremissin sanakirjan 

seura oli vuosia sitten pannut alulle, mutta myöhemmin työ oli ollut pysähdyksissä. 

Kai Donnerin samojedilaisaineksen julkaisu ja T. E. Uotilan syrjäänin kielen 

tekstikokoelmat olivat seuralla kesken, T. I. Itkosen ja Paavo Ravilan aineistoon 

perustuva Pohjois-Inarin sammumaisillaan olevan tunturilapin murteen sanakirja oli 

aloittamatta. Vuonna 1971 Suomalais-Ugrilaisella Seuralla ei ollut kahteen viimeksi 

mainittuun varoja eikä sopivaa työvoimaa.  

 Oli myös harkittava, sopisiko lapinkielisten äänitteiden litterointi, jota silloin 

suoritti yksityisen työryhmän jäsenenä syntyperäinen lappalainen 

(kansakoulunopettaja-opiskelija) uuteen tutkimuskeskukseen. Työtä olisi 

vuosikymmeniksi. Se edellytti hyvin onnistuakseen nimenomaan lappia 

äidinkielenään puhuvaa litteroijaa. Humanistinen toimikunta halusi lopettaa työn.  

 Luetellut tehtävät sopisivat lausunnon mukaan luonnostaan suunniteltavalle 

Kotimaisten kielten ja sukukielten laitokselle sen Suomen kielihistorian ja sukukielten 

osastolle. 

 Tutkimuskeskuksen johtajalta piti edellyttää filosofian lisensiaatin tutkintoa 

suomen kielessä, itämerensuomalaisissa kielissä tai suomalais-ugrilaisessa 

kielitieteessä, samoin fennougristiikan toimiston päälliköltä. 

 Turun yliopistolle Itkonen huomautti, että toteutumatta jäi ehdoista se, että 

nimitys tutkimuslaitos Suomen suku säilyisi suunnitellussa tutkimuskeskuksessa. 

Sanakirjasäätiön käsityksen mukaan ei mainitun nimen häviämistä ollut kuitenkaan 

syytä pitää omaisuuden luovutuksen ja vastaavasti tutkimuslaitoksen perustamisen 

esteenä. Nimi säilytettiin Tutkimuskirjasto Suomen suvun nimessä, jonka pohjana oli 

Setälän kirjasto. 

 Suomen suvun omaisuuden siirtyessä Kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen 

olisi valtion taattava, että fennougristiikan toimisto tulisi pysyvästi työskentelemään, 

edeltäjänsä Suomen suvun tavoin, samassa huoneistossa Helsingin yliopiston 

suomalais-ugrilaisen laitoksen kanssa. Suomen suvun muutettua vuonna 1956 
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yliopiston päärakennukseen oli muodostettu laitoksen arvokkaasta kirjastosta ja 

samanaikaisesti toimintansa alkaneen suomalais-ugrilaisen laitoksen kirjastosta 

kokonaisuus. Kirjojen leimaus ja hankintakirja osoitti, mitkä teokset kumpaankin 

osakirjastoon kuuluivat. Kun molempien kirjastojen hankinnat oli jo toistakymmentä 

vuotta suunniteltu toisiaan täydentäviksi, olisi kokonaisuuden purkamisesta tuloksena 

kaksi ajan vaatimusten mukaan käyttökelvotonta kirjastoa, joista ainakin toinen 

(yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen kirjasto) voitaisiin vain vitkaan ja erittäin 

suurin kustannuksin saattaa asianmukaiseen kuntoon.136 (Hallituksen ptk. 20.3.1971.) 

 Maaliskuun 1. päivänä 1971 Turun yliopiston rehtori Kaarlo Hartiala ja 

toimistopäällikkö Heikki Kallio ilmoittivat yliopiston suostuvan siihen, että Suomen 

suku liitettäisiin suunniteltuun Kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen ja sen 

omaisuus samassa yhteydessä luovutettaisiin valtiolle. 

 Lokakuun 7. päivänä 1971 ilmoitettiin verolautakunnalle, että Suomen suvun 

omaisuus käsitti kirjaston, etymologisesti käsiteltyjen sanojen kokoelman ja Suomen 

Kansan Vanhojen Runojen -teossarjan sanakokoelman (Hallituksen ptk. 7.10.1971). 

 Helmikuun 14. päivänä 1974 hallituksen kokouksessa puheenjohtaja selosti 

opetusministeriössä käytyä keskustelua, jossa käsiteltiin kysymystä Kotimaisten 

kielten tutkimuskeskuksen perustamisesta sekä mahdollisista vaihtoehtoisista 

toimenpiteistä tutkimuskeskukseen kuuluvien laitosten aseman vakinaistamiseksi. 

Ensisijaisena pidettiin Kotimaisten kielten tutkimuslaitoskomitean mukaisen 

tutkimuskeskuksen perustamista. Toisena vaihtoehtona tuotiin esiin 

valtionapulaitoksen perustaminen. Toimistopäällikkö Markku Linna ilmoitti, että 

ministeriö asetti toimikunnan pohtimaan kysymystä. Sanakirjasäätiötä ja sen eri 

                                                 
136 Kun Itkonen toi kirjastoon jonkin saamansa kirjan, hän sanoi: ”Leimataan Suomen suvulle.” 

Vastaavasti Joki, joka myöhemmin oli suomalais-ugrilaisen laitoksen esimies, sanoi: ”Leimataan 

laitokselle.”  
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laitoksia edustivat neuvottelussa Lauri Posti, Erkki Itkonen, Tuomo Tuomi137 ja Esko 

Koivusalo. 

 Työntekijöiden virkanimikkeet muutettiin Jaakko Vihmolan komitean 

suosittamien ehdotusten mukaisesti (Hallituksen ptk. 13.2.1975). Käytöstä jäivät 

leksikografi ja assistentti ja tilalle tulivat tutkijat.138 

 Tähdennettiin, että tekeillä olevat suuret sanakirjat (Suomen murteiden 

sanakirja, Suomen kielen etymologinen sanakirja, Vanhan kirjasuomen sanakirja ja 

Karjalan kielen sanakirja) oli uudessa tutkimuskeskuksessa tehtävä valmiiksi. 

Tärkeänä pidettiin myös sitä, että vanhojen työntekijöiden asema ei uudessa 

laitoksessa huonone. Muuten käsitys esityksestä oli myönteinen. (Hallituksen ptk. 

13.2.1975.) 

 

18. Tilatarpeita 

Laitosten toiminnan kasvaessa Castrenianum kävi ahtaaksi. Haaveiltiin suuremmista 

tiloista. Sanakirjasäätiön johtaja Tuomo Tuomi ilmoitti hallituksen kokouksessa 

huhtikuussa 1969, että Sanakirjasäätiö joutuisi pian – mahdollisesti jo saman vuoden 

syksyllä  – muuttamaan tiloistaan Helsingin yliopiston päärakennuksesta, koska 

yliopiston hallinto tarvitsi välttämättä lisätiloja. Sanakirjasäätiön uudeksi, väliaikaiseksi 

paikaksi oli suunniteltu piakkoin valmistuvaa vakuutusyhtiö Pohjolan uutta toimitaloa 

Helsingissä. Vaikka ratkaisu olisikin tilapäinen, pidettiin tärkeänä, että saataisiin 

käytettäväksi sellaiset tilat, joissa olot olisivat tyydyttävät. Maanalaisiin kerroksiin ei 

haluttu sijoittaa ainakaan muuta kuin arkistot ja yksi päivystävä virkailija. (Hallituksen 

ptk. 24.4.1969.) Säätiön hallitus kävi tutustumassa uusiin tiloihin. Muutosta ei 

kuitenkaan sillä kerralla tullut mitään.  

                                                 
137 Professori Tuomo Tuomi (1929–) oli Sanakirjasäätiön leksikografi, arkistosihteeri, Simo 

Hämäläisen jälkeen johtaja vuodesta 1966, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtaja vuosina 

1976–1994 ja Suomen murteiden sanakirjan päätoimittaja. 

138 Kerrotaan, että kun Sanakirjasäätiön nuori työntekijä esitteli itsensä verovirastossa 

leksikografiksi, virkailija kysyi: ”Ai sieltä Baletista?” 
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 Tammikuun 10. päivänä 1973 Helsingin yliopiston päärakennuksen 

käyttötoimikunta kyseli muun muassa Suomen suvun ja suomalais-ugrilaisen laitoksen 

tilantarvetta. Itkonen ja Joki vastasivat kyselyyn saman kuun 29. päivänä. Vastauksesta 

näkyy, että silloisissa huoneissa oli ahdasta. Esimiehet kirjoittivat, että kirjastossa oli 

noin 19 000 nidettä ja käyntikertoja vuodessa noin 1 000.139 Kirjasto tarvitsi heidän 

mielestään heti lisätilaa. Vuonna 1973 laitoksessa oli tekeillä useita hankkeita.  

 Laitoksessa oli kymmenen työntekijää suhteellisen ahtaasti. Etymologisessa 

sanakirjassa työskentelivät artikkelien kirjoittajat Erkki Itkonen, Aulis J. Joki ja Reino 

Peltola sekä heidän aineistonkeruuassistenttinsa Marita Cronstedt, Satu Tanner ja Meri 

Puromies, jotka olivat pääasiallisesti Sanakirjasäätiön ja Karjalan kielen sanakirjan 

arkistoissa. Lisäksi Verzeichnis der etymologisch behandelten finnischen Wörter          

-kirjan laatijat Elvi Erämetsä ja Marita Cronstedt olivat kirjastotiloissa aineistoineen. 

Akatemian hankkeena oli inarinlapin sanakirja, jonka aineisto oli noin 25 000 

hakusanaliuskan suuruinen; siinä työskentelivät Itkonen ja Raija Bartens. Suomalais-

Ugrilaisen Seuran töitä oli votjakin murresanakirja, jota toimitti Mikko Korhonen, 

vepsän kielen sanakirja, jota teki Peltola, sekä Kai Donnerin keräämän selkupin kielen 

ainesten julkaisutyö, jota tekivät Pekka Sammallahti ja Joki.  

 Luvussa ei ole vielä ollut mukana suomalais-ugrilaisen laitoksen assistenttia, 

mahdollisia vierailevia tutkijoita eikä opiskelijoita. Itkonen ja Joki kertoivat myös, että 

Suomen suku odotti saavansa vuodesta 1975 alkaen kaksi ylimääräistä tutkijan tointa 

suomalais-ugrilaisten kielten muoto- ja lauseopillisen aineiston keruu- ja 

systemointiohjelmaan. Suomen suku ja suomalais-ugrilainen laitos tarvitsivat läheisen 

yhteyden unkarilaiseen laitokseen ja Sanakirjasäätiöön.  

 Tiloissa toimi vuonna 1973 vakituisesti 15 henkeä, joista vain laitoksen 

esimiehillä oli erilliset työhuoneet, Joella 12 m2 ja Itkosella ja Peltolalla yhdessä 18 

                                                 
139 Käyttäjille oli tärkeää, että kokoelmat olivat lähellä ja helposti saatavilla. Ihanne oli, että 

aineisto oli nenän korkeudella. Pitkänä miehenä Itkonen ei pitänyt siitä, että kirjat pantiin lähelle lattiaa, 

lyhyenä miehenä Joki ei taas pitänyt siitä, että kirjat olivat korkealla. Kirjastonhoitaja sai 

diplomaattisesti luovia, koska hyllyjä oli rajallisesti. 



 186 

m2. Muut joutuivat työskentelemään kahdessa isommassa huoneessa (46 m2 ja 40 m2), 

jotka olivat samalla kirjasto- ja kokoelmahuoneita sekä kirjaston lukusaleja. – Vuosina 

1974–1978 laskettiin Suomen suvun ja suomalais-ugrilaisen laitoksen vakinaisen 

henkilökunnan määräksi 22–25 henkeä. Mainittujen projektien vaatimien tutkijoiden 

ja apuhenkilöstön lisäksi oli tällöin muun muassa suomalais-ugrilaisen 

kielentutkimuksen ylimääräinen professori ja apulaisprofessori, assistentti sekä lapin 

kielen lehtori, joiden virat kuuluivat Helsingin yliopiston silloiseen lähiajan 

ohjelmaan. 

 Itkonen ja Joki arvioivat Suomen suvun ja suomalais-ugrilaisen laitoksen 

tarvitseman tilantarpeen seuraavasti: erikokoisia tutkijanhuoneita 8–10, lehtorien ja 

assistenttien huoneita 2, konekirjoitushuone 1, varastohuoneita 2, kirjaston lisätilaa 

vuoteen 1980 mennessä tarvittaisiin 80 m2. 

 Ahtaus helpottui hieman samana vuonna, kun Vanhan kirjasuomen sanakirjan 

toimitus sai omat tilat Katajanokalta Luotsikatu 4:stä. Toimitus vei mukanaan 

suurimman osan aineskokoelmistaan. Ainoastaan se aakkosväli, jota ei vielä ollut 

käyty läpi Suomen kielen etymologisen sanakirjan artikkeleita varten, jäi toistaiseksi 

Suomen sukuun. Kun etymologisen sanakirjan käsikirjoitus eteni, aineisto palautettiin 

Luotsikadulle muun aineiston joukkoon laatikko kerrallaan. Vanhan kirjasuomen 

sanakirjan toimitus otti muuton yhteydessä joitakin Suomen suvun kirjoja 

pitkäaikaislainoiksi, kunnes se onnistuisi löytämään omat kappaleet. Lainat haettiin 

aika pian pois kirja kerrallaan, koska samat teokset olivat tarpeen myös Suomen suvun 

töissä.140 

 Päärakennuksen uuden puolen viidennen kerroksen tiloista vapautui huoneita 

teologian laitoksen siirryttyä muualle vuonna 1974. Niistä lisätilaa saivat suomen 

                                                 
140 Vanhan kirjasuomen sanakirjan toimituksen muutettua Itkonen kävi Sanakirjasäätiön 

kellosalissa (nykyinen suomen kielen laitoksen seminaarihuone) sanomassa assistenteilleen, että he kai 

voisivat vastaisuudessa olla enemmän Suomen suvun etuhuoneessa, koska kirjasto oli menettänyt 

apupäivystäjänsä. He keräsivät nopeasti paperinsa, värikynänsä ja murrelippaansa ja muuttivat. 

Kellosali olikin jo alkanut tuntua hieman ahtaalta. Parhaimmillaan huoneessa oli 11 työntekijää sekä 

lisäksi opiskelijoita ja tutkijoita. Onneksi ainoastaan viereisessä huoneessa oli puhelin. 
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kielen laitos ja suomalais-ugrilainen laitos. Yliopiston vinttikerrokseen muuttivat 

neljännestä kerroksesta osa suomen kielen laitosta sekä suomalais-ugrilaisen laitoksen 

professori Mikko Korhonen ja assistentti. Sinne siirrettiin myös osa kirjastosta, 

vähemmän tärkeäksi luultuja kirjoja. Jo muuttopäivänä tarvittiin jotain ylös vietyä 

kirjaa alhaalla.  

 Nimiarkisto muutti Liisankadulle maaliskuun 1. päivänä 1975, ja 

Sanakirjasäätiö sai sen vanhat tilat.141 

 

19. Tutkimuskeskus perustetaan 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskusta luomassa ollut Esko Koivusalo kirjoitti 

Hiidenkivessä 1996 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen täyttäessä 20 vuotta, että 

yhtenä syynä laitoshankkeen etenemiseen oli se, että kansallisten tieteiden 

nousukauden vahvat hahmot Martti Rapola, Lauri Hakulinen, Kustaa Vilkuna ja Lauri 

Posti olivat vetäytymässä tutkimuksesta. He panivat liikkeelle voimansa ja 

vaikutusvaltansa, jotta voisivat taata oman aikansa hankkeiden valmistumisen. Pahiten 

oli vielä kesken Sanakirjasäätiön päätehtävä, suurisuuntainen Suomen murteiden 

sanakirja.  

 Vuosina 1971–1974 uuden laitoksen suunnittelussa ei tapahtunut mitään. 

Huhtikuussa 1974 Matti L. Ahon seuraaja toimistopäällikkö Markku Linna määräsi 

                                                 
141 Suomen suvun kirjastoon jouduttiin rakennuttamaan lisähyllyjä aina katonrajaan asti. Nekin 

hyllymetrit täyttyivät pian. Ei auttanut muu kuin tilata lattialla seisovia hyllyjä. Itkonen oli hyvin 

tyytymätön uushankintaan ja sanoi, että uudet lisähyllyt pilaisivat koko kauniin huoneen. Mikään ei 

kuitenkaan auttanut. Siinä sitten uusien hyllyjen kanssa pähkäiltiin, mihin ne voisi parhaiten sijoittaa. 

Lopulta vieraileva Silva Kiuru keksi niille hyvät paikat, jossa ne mahdollisimman vähän jakoivat 

huonetta. Hyllyt pantiin paikoilleen ja täytettiin kirjoilla, joita ei sentään voinut kirjastossa pitää 

lattioilla huojuvissa pinoissa. Pariin päivään Itkosta ei näkynyt, mikä oli hyvin poikkeuksellista. Lopulta 

hänen kuitenkin oli pakko tulla hakemaan jotain teosta. Pois mennessään hän murahti ovelta 

hyväksyvästi: ”Ei ne niin kauheilta näytäkään.” Oli taas rauha. 

 Marita Cronstedtin uudistuksia oli uutuuskirjoja varten hankittu pyörivä häkkyräteline, joka 

muistutti hieman karusellia. Aikaisemmin uutuudet, kun ne ensin olivat olleet Itkosen, Peltolan ja Joen 

nähtävänä, pantiin nopeasti suoraan hyllyyn muiden sekaan. Nyt tulija saattoi katsella niitä ja nähdä, 

mitä uusia hankintoja oli tehty. 
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Matti Sadeniemen jäätyä eläkkeelle Nykysuomen laitoksen vt. johtajaksi Esko 

Koivusalon. Samalla Koivusalon tuli johtaa työryhmää, jonka tehtävänä oli täsmentää 

Sadeniemen komitean ehdotusta. Uuteen työryhmään tulivat Turun yliopiston 

fennougristiikan professori Alho Alhoniemi, Helsingin yliopiston suomen kielen 

professori Terho Itkonen, pohjoismaisten kielten professori Lars Huldén, 

toimistopäällikkö Markku Linna ja sihteeriksi Sanakirjasäätiön leksikografi Raimo 

Jussila. Komitea sai aikaan yksimielisen mietinnön, joka oli edellisen esityksen riisuttu 

malli. Keväällä 1975 valtiovarainministeri Johannes Virolainen jätti asian 

seuraajalleen. ”Sanakirjasäätiön silloinen johtaja Tuomo Tuomi ja minä [Koivusalo] 

marssimme seuraavana torstaina apeina Stockmannin vintille ’kesäyliopiston’ 

lounaalle. Paikalla olivat mm. Kustaa Vilkuna ja Lauri Posti, kumpikin 

Sanakirjasäätiön hallituksen jäseniä. Kerroimme huonot uutiset. Heitä hymyilytti. 

’Olkaa rauhallisia, kyllä kaikki järjestyy’, Vilkuna vakuutteli.” (Koivusalo 1996: 1: 6.)  

 Suomen hallitus hajosi. Seuraavan, virkamieshallituksen opetusministeriksi 

nimitettiin Lauri Posti142. Valtiovarainministeri Keijo Liinamaa suostui Kotimaisten 

kielten tutkimuskeskuksen perustamiseen. Uusi laitos aloitti maaliskuun 1. päivänä 

1976. (Koivusalo 1996: 6.) 

 Lokakuun 31. päivänä 1975 pidettiin työntekijöille tiedotustilaisuus, jossa Esko 

Koivusalo ja Markku Linna kertoivat tulevista muutoksista. Se oli tarpeen, koska 

kierteli kaikenlaisia huhuja, ja ihmiset olivat huolestuneita tulevaisuudestaan. 

Tutkimuskeskukseen liitettävien laitosten silloinen henkilökunta otettaisiin uuteen 

                                                 
142 Helsingin yliopiston itämerensuomalaisten kielten professori Lauri Posti (1908–1988) oli 

Sanakirjasäätiön hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1967. Virkamieshallituksen opetusministerinä 

1975–1976 hän ei ottanut osaa Sanakirjasäätiön hallituksen toimintaan. Kirjassa Castrénin perilliset 

Postista on maininta: ”Posti oli kyvykäs hallintomies ja hänellä oli monia luottamustoimia eri tahoilla. 

Opetusministerinä (1975–1976) hänen merkittävin saavutuksensa oli Kotimaisten kielten 

tutkimuskeskuksen perustaminen.”  (Suutari & Salo 2001: 64.) Poliittisissa hallituksissa oli tavallisesti 

kaksi opetusministeriä, mutta Posti istui virkamieshallituksessa yksin. Virka oli raskas ikääntyneelle 

Postille, joka oli jäänyt eläkkeelle jo vuonna 1971. 
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laitokseen vanhoina työntekijöinä. Henkilökunnan aikaisempi työ otettaisiin 

tulevaisuudessa huomioon työeläkkeitä järjestettäessä.  

 Kotimaisten kielten tutkimuslaitosten henkilökunta piti syksyllä 1975 

ensimmäisen ammatillisen järjestäytymiskokouksen, jonka puheenjohtajaksi valittiin 

Erkki Lyytikäinen. Päätettiin perustaa Kotimaisten kielten tutkimuslaitosten 

henkilökuntayhdistys,143 jonka ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Reino Peltola 

Suomen suvusta ja sihteeriksi Raija Koponen Karjalan kielen sanakirjasta. Vasta 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen perustamisen jälkeen vuonna 1976 yhdistys 

saattoi liittyi Akavan Erityisalojen Keskusliittoon eli AEK:hon. 

 Sanakirjasäätiön hallituksen kokouksessa marraskuun 6. päivänä 1975 

selostettiin perustettavaa uutta Kotimaisten kielten tutkimuskeskusta. Edellisenä 

päivänä oli solmittu liittymissopimus. Siinä Sanakirjasäätiö edellytti, että Suomen 

murteiden sanakirja, Suomen kielen etymologinen sanakirja, Vanhan kirjasuomen 

sanakirja ja Karjalan kielen sanakirja toimitettiin valmiiksi uudessa 

tutkimuskeskuksessa. Näissä hankkeissa työskentelevät piti ottaa vastaaviin tehtäviin, 

ja virkasuhteisilta vaadittiin todistus toisen kotimaisen kielen osaamisesta. 

Marraskuun 4. päivänä 1975 sopimuksen allekirjoittivat opetusministeriön puolesta vt. 

opetusministeri Inkeri Anttila ja toimistopäällikkö Markku Linna sekä 

Sanakirjasäätiön puolesta hallituksen varapuheenjohtaja Kustaa Vilkuna ja 

Sanakirjasäätiön johtaja Tuomo Tuomi. (Hallituksen ptk. 6.11.1975.)  

 Samassa kokouksessa  Sanakirjasäätiö hallitus totesi, että säätiön ja sen 

työntekijöiden etuja oli valmistelussa valvottu asianmukaisesti. Se päätti, että 

työntekijöille lähetetään tammikuun 1976 aikana hallituksen allekirjoittama ilmoitus 

työsuhteen päättymisestä helmikuun 29. päivänä 1976.  

(Hallituksen ptk. 6.11.1975.) 

 Vielä helmikuun 3. päivänä 1976 Tuomo Tuomi tähdensi opetusministeriölle 

hallituksen pitävän tärkeänä, että Suomalais-Ugrilaisen Seuran piirissä olevat suuret 

                                                 
143 Myöhemmin yhdistys muutti nimekseen Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 

henkilökuntayhdistys eli Hehku.  
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sanakirjahankkeet saataisiin mahdollisimman pian tutkimuskeskuksen yhteyteen. 

Ensisijaisesti tulisi kiinnittää vogulin sanakirjan toimittaja Vuokko Kulmala 

(myöhemmin Eiras) ja myöhemmin tulisi ehkä myös saada henkilökuntaan Raija 

Bartens, joka kirjoitti inarinlapin sanakirjan artikkeleita. (Hallituksen ptk. 29.1.1976.) 

  Sukukielten toimiston ensimmäiseksi toimistopäälliköksi tuli Suomen kielen 

etymologisen sanakirjan toimittaja Reino Peltola ja hänen jälkeensä Raija Bartens, 

joka toi mukanaan Suomalais-Ugrilaisen Seuran Heikki Paasosen aineistoon 

pohjautuvan mordvan kielen sanakirjatyön. Seuraava toimistopäällikkö Martti Kahla 

sai sen valmiiksi vuonna 1999. 

 

20. Suomen suvun työntekijöitä vuosina 1930–1976 

Suomen suvun työntekijämäärä pysyi koko toiminnan ajan pienenä. Tavallisesti 

työntekijöitä oli kuusi, joista osa työskenteli osapäiväisesti. E. N. Setälä oli Suomen 

suvun perustaja ja ensimmäinen johtaja vuosina 1930–1935. Ensimmäiseksi tuli töihin 

huhti- ja toukokuun vaihteessa vuonna 1930 assistentti Elvi Erämetsä (ks. 000), sitten 

toukokuussa apulaisjohtaja Y. H. Toivonen ja elokuussa amanuenssi Hortense Elg 

(1930–1944). Lisäksi olivat leikkaus-, liimaus- ja aakkostustyössä apuna 

toimistoapulaiset, ”neitoset” Aune Rantanen (1930–1935), Eila Lökström (1930–

1941) ja Linda Norss. Toimistoapulaisia palkattiin töihin rahatilanteen mukaan. 

Maisteri Hertta Harmas oli myös alkuvuosina töissä tyypittelemässä Länsi- ja Keski-

Inkerin kansanrunoja. 

 Y. H. Toivonen tuli johtajaksi Setälän jälkeen 1935. Hänen aikanaan ei 

henkilökunnassa tapahtunut paljon muutoksia. Vuonna 1936 ja 1937 Maija Juvas oli 

assistentin sijaisena muutamia kuukausia. Eila Haimi (entinen Lökström) erosi 

palveluksesta 1941 ja amanuenssi Hortense Elg 1944. Hänen jälkeensä tuli ensin Eija 

Laanti (1944–1948) ja sitten Elli Kiviluoto (1949–1956).  

 Erkki Itkonen tuli assistentiksi syksyllä 1934. Johtaja hänestä tuli 1954, kun 

Toivonen ei enää jaksanut hoitaa hallinnollisia töitä ja halusi keskittyä täysin 

etymologiseen sanakirjaan. Itkosen johtajakaudella elämä Suomen suvussa vilkastui 
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huomattavasti. Muutto Castrenianumiin piristi toimintaa ja tutkimuslaitoksen ja 

suomalais-ugrilaisen laitoksen yhteistä kirjastoa käytettiin aivan eri tavalla kuin 

ennen. 

 Kun toinen leksikografin virka 1956 perustettiin, jouduttiin laitoksen 

amanuenssin virka säästösyistä lakkauttamaan, vaikka Elli Kivivuoren työpanosta 

olisi kovasti tarvittu. Aulis J. Joki tuli sanakirjan toiseksi artikkelien kirjoittajaksi ja 

Helsingin yliopiston dosentiksi vuonna 1957; vuonna 1965 hänesta tuli Itkosen 

jälkeen myös suomalais-ugrilaisen kielitieteen professori ja suomalais-ugrilaisen 

laitoksen esimies. Jäätyään eläkkeelle professorin virasta hän jatkoi artikkelien 

kirjoittamista kuten ennenkin aina vuoteen 1988. 

 Reino Peltola tuli sanakirjaan kolmanneksi artikkelien kirjoittajaksi vuonna 

1969. Hänkin, kuten Itkonen ja Joki, oli vielä mukana tekemässä Suomen sanojen 

alkuperä -teoksen ensimmäistä osaa. 

 Vuonna 1958 saatiin uudelleen perustettua toinen assistentin toimi, jonka 

ensimmäisenä hoitajana oli ylioppilas Silva Sola (myöhemmin Kiuru) vuosina 1958–

1966. Hän oli virkavapaana ajoittain ja sijaisina olivat Ritva Salonen vuonna 1959, 

Kirsti Mänty (myöhemmin Mäkinen) vuonna 1961 ja Maija-Liisa Pohja sekä Ulla 

Hauhia (myöhemmin Hauhia-Nagy) vuonna 1964. Sanakirjasäätiössä myönnettiin 

mieluusti palkattomia virkavapauksia opintoja varten; työntekijän lisäpätevyys oli 

työnantajankin etu. Aina ei ollut tarkoituksenmukaista ottaa sijaista, sillä hänen 

opastamisessaan olisi helposti mennyt yhden työntekijän aika. Esimerkiksi vuonna 

1966 opetusministeriölle ilmoitettiin, että säästyneet palkkarahat haluttiin siirtää 

käytettäväksi seuraavana vuonna. (Hallituksen ptk. 20.12.1966.)  

 Toinen keruuassistentti tarvittiin pian, koska aineistot olivat laajat. Vuonna 

1962 nimitettiin toiseksi assistentiksi pariksi kuukaudeksi Sinikka Koskinen 

(Hallituksen ptk. 2.3.1962), ja seuraavana vuonna 1963 Kaarina Kähkönen oli 

assistenttina neljä kuukautta. Hannele Branch poimi aineistoja vuosina 1963–1965. 

Hänen tilalleen tuli Heli Ailio (1965–1971 ja 1974–1976). Marita Cronstedt tuli 

assistentiksi vuonna 1966. Hän poimi aineistoa myös Suomen ruotsalaismurteista. 
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Hänestä tuli Elvi Erämetsän jäätyä eläkkeelle vuonna 1971 myös Suomen suvun uusi 

kirjastonhoitaja. Satu Tanner tuli assistentiksi vuonna 1971, kun Heli Ailio lähti 

Lontooseen suomen kielen lehtoriksi. Meri Puromies oli assistenttina vuosina 1972–

1974. Airi Kallio (myöhemmin Ojama), nykyinen Kotimaisten kielten 

tutkimuskeskuksen kirjastonhoitaja, tuli assistentiksi hänen jälkeensä 1.2.1976 

kuukautta ennen Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen perustamista. 

 Elvi Erämetsällä oli kirjaston ja kokoelmien hoidossa apulaisenaan vuosikaudet 

aina tarvittaessa Sanakirjasäätiössä työskentelevä rouva Aini Faragó, joka oli karjalan 

suursanastajan E. V. Ahtian tytär ja unkarilaisen tiedemiehen József Faragón puoliso. 

Anneli Kalajoki inventoi ja järjesti kirjastoa vuonna 1968. 

 Y. H. Toivosen assistentilla oli tilat Suomen suvussa, samaten myöhemmin 

Paavo Ravilan ja Itkosen henkilökohtaisilla assistenteilla. Toivosen ja Ravilan 

assistenttina oli Osmo Hormia vuosina 1952–1957. Samoin kahden akateemikon 

assistentti oli Raija Bartens, Ravilan 1957–1964 ja Itkosen 1964–1969. Suomalais-

ugrilaisen laitoksen assistentteja olivat muun muassa Pekka Sammallahti ja Juha 

Janhunen. 

 Suomen suku kuului läheisesti Castrenianumiin. Kerran myöhemmin yliopiston 

rehtori Nils Oker-Blom kertoi Marita Cronstedtille yliopiston käytävällä, että hänellä 

oli pieni leikki. Hänelle tiesi onnea, jos hän näki ”vanhat pojat” Itkosen, Joen ja 

Peltolan päiväkahvin aikaan kahden paikkeilla yliopiston kuppilassa tai käytävällä. 

Melkein joka päivä oli hyvä.  

 

Elvi Erämetsä 

Suomen suvun hengetär oli Elvi Erämetsä (o.s. Pakarinen; 28.6.1904–18.11.1978), joka 

teki pitkän ja arvokkaan elämäntyön. Hän aloitti työt Suomen suvussa vuonna 1930 ja 

oli töissä heinäkuun 31. päivään 1971, jolloin siirtyi eläkkeelle. Johtajia hänellä ehti 

olla kaikki kolme. Osan työajasta Elvi Erämetsä oli silloisen tavan mukaan 

osapäiväisenä. Vielä eläkkeellä hän laati bibliografiaa, joka ilmestyi 1974. 
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Castrenianumin käytävillä häntä sanottiin joskus leikillisesti eteerisen olemuksen 

vuoksi Erämetsättäreksi.  

 Elvi Pakarinen syntyi Rautalammilla ja kävi koulunsa Kuopiossa. Vuonna 1925 

hän tuli Helsingin yliopistoon opiskelemaan suomea ja sen sukukieliä. 

Opiskeluaikanaan hän pääsi töihin Sanakirjasäätiöön. Kun E. N. Setälä kyseli säätiön 

johtajalta Toivo Kaukorannalta sopivaa amanuenssia perustettavaan Suomen sukuun, 

Kaukoranta suositteli lämpimästi kirjeessä neiti Pakarista (6.9.1929). Instituutin 

amanuenssiasiasta Kaukoranta oli keskustellut Y. H. Toivosen kanssa. He päätyivät 

yksimielisesti neiti Pakariseen, säätiön kasvispesialistiin. Hän oli säätiön lahjakkaimpia 

opiskelijoita, ja työ olisi hänelle hyödyllistä. Neiti Pakarinen oli tehnyt tutkimusmatkoja 

Viroon, hän harrasti liivin kieltä ja aikoi Skandinaviaan metsäsuomalaisten keskuuteen. 

Kaukorannan mielestä Setälän ajatteleman Kustaa Vilkunan ehkä olisi vaikea irtautua 

omasta keskeneräisestä työstään. Vilkunan pitäisi ryhtyä tekemään väitöskirjaa. (Setälä 

KA kansio 63.)144  

 Maaliskuun 12. päivänä 1930 Toivo Kaukoranta kirjoitti Setälälle aloittaen 

puhuttelulla ”Rakas Veli”. Neiti Pakarinen voisi aloittaa työt Suomen suvussa heti kun 

ne alkavat. Olisiko hänen parasta tiedustella asuntoa Järvenpäästä? Konekirjoittajaa 

Kaukoranta ei pystynyt järjestämään. (Setälän kirjekokoelma KAY 5279.) Jälkikäteen 

arvioiden herrat olisivat tuskin voineet löytää sopivampaa ja uskollisempaa työntekijää. 

 Vuonna 1938 Elvi Pakarinen meni naimisiin kemisti Olavi Erämetsän kanssa. 

Tytär Kaarina syntyi vuonna 1943. Tuolloin Suomessa ei vielä ollut nykyisen kaltaista 

lastenhoitoa. Kaarina Erämetsä on kertonut, että hän oli usein äidin mukana töissä. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran talosta hän muistaa sen korkeat portaat. Kirjastossa 

hänen lempilukemistaan oli eräs satukirja, josta hän ”luki kuvia”. Mukavin paikka istua 

oli korkean arkistokaapin päällä. Kerran kävi kuitenkin niin hullusti, että hän putosi ja 

sai lievän aivotäräyksen. [Tämä oli kai ainoa Suomen suvussa sattunut tapaturma, joka 

vaati lääkärin tarkastusta.] Kaarina oli myös isän mukana laboratoriossa; siellä ei 

tapahtunut mitään vastaavaa.  

                                                 
144 Dosentti Kustaa Vilkuna oli akateemikko Toivosen assistenttina vuosina 1948–1949. 
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 Perhe asui aluksi Lönnrotinkadulla; vuonna 1952 muutettiin Otaniemeen. Olavi 

Erämetsä oli kemian professorina Teknillisessä korkeakoulussa. (Kaarina Erämetsän 

kertomaa huhtikuussa 2003.) 

 Arvokkaita Suomen suvulle olivat Elvi Erämetsän henkilökohtaiset 

virolaiskontaktit. Vaikeinakin aikoina hän pystyi hankkimaan Virosta kirjoja, joista oli 

pienet painokset. Hänen kirjanvaihtoystäviään olivat muun muassa Mari Must ja Paula 

Palmeos. 

 Elvi Erämetsä oli kouluajoista lähtien kiinnostunut kasveista. Kuopiossa hänen 

äidinkielenopettajansa Antti Lönnbohm herätti innostuksen kasveihin ja erityisesti 

niiden kansanomaisiin nimityksiin. Kasveihin innostivat myös appivanhemmat, jotka 

olivat biologeja. Elvi Erämetsä oli vuosia Puutarhaseuran sihteerinä. Hän kuului 

työryhmään, joka suunnitteli kukille suomenkielisiä nimiä. Sinisestä lobeliasta tehtiin 

hänen kaimansa elvikki, mutta nimi on muuttunut takaisin lobeliaksi. Runollisen 

freesian nimeksi Elvi Erämetsä ehdotti sanaa runokki, joka mainitaan Nykysuomen 

sanakirjassa ja Suomen sanojen alkuperä -teoksessa, mutta ei ole jäänyt yleiseen 

käyttöön. Nykyään puhutaan taas freesiasta. 

 Sanakirjasäätiössä Elvi Erämetsä hakusanoitti kasvinnimikokoelmia. Vuonna 

1959 Itkonen suostui siihen, että hän sai käyttää osan työajastaan siellä (Hallituksen ptk. 

20.10.1959). Tunnit olivat pois Suomen suvun työajasta, ja hän sai korvauksen muualta. 

Käytäntöä noudatettiin vuosia. Hänen kasvinnimikokoelmansa on nykyisin suomen 

murteiden sana-arkistossa. 

 Itämerensuomalaisten kielten professori Aimo Turunen piti Elvi Erämetsälle 

puheen luovuttaessaan hänelle Kalevalaseuran tunnustuspalkinnon vuonna 1975. Osa 

puheesta julkaistiin.  

 
– – Virkatehtäviensä ohessa hän on suorittanut vuosikymmenien mittaan – 
hiljaiseen ja vaatimattomaan tapaansa – sangen vaativan tieteellisen työn, jonka 
johdosta hänen nimensä tunnetaan kaikkialla, missä suomalais-ugrilaisten kielten 
sanaston historian tutkimusta harjoitetaan. – Tohtori Kai Donner ryhtyi v. 1932 
apulaisineen laatimaan hakuteosta, jota vastaavaa ei tiettävästi ole missään 
muussa maassa: luetteloa kaikista niistä suomen kielen sanoista, joiden alkuperää 
on kosketeltu tieteellisessä kirjallisuudessa. ”Verzeichnis der etymologisch 
behandelten finnischen Wörter” ilmestyi v. 1937. Ainutlaatuisen 
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sanahistoriallisen käsikirjan toimittamista oli ryhdyttävä pian jatkamaan. Tämän 
suurta tarkkuutta, syvällistä asiantuntemusta ja monipuolista kielitaitoa vaativan 
työn otti vuodesta 1939 alkaen tehdäkseen maisteri Erämetsä. Hänen laatiminaan 
ilmestyvät teossarjan jatko-osat. – – 

On mahdotonta yrittää arvioida sitä tuntimäärää, joka väsymättömältä 
ahertajalta on kulunut tutkimuslaitos Suomen suvussa, monissa kirjastoissa ja 
kotoisen työpöydän ääressä, jotta nämä sadat tiheään ladotut kolmipalstaiset sivut 
ovat valmistuneet hyödyttämään kansainvälistä tiedettä. – Nyt uuttera ja tarkka 
työ kiittää tekijäänsä. (Turunen 1975: 1–2.) 

 

Aulis J. Joki 

Aulis Johannes Joki (1913–1989) oli se mies, jonka Erkki Itkonen valitsi 

työtoverikseen kirjoittamaan etymologista sanakirjaa. Joki oli Y. H. Toivosen, G. J. 

Ramstedtin, Artturi Kanniston, Toivo Lehtisalon ja Martti Räsäsen oppilas. Hän oli 

suomalais-ugrilaisten kielten professorina Helsingin yliopistossa Itkosen jälkeen 

vuosina 1965–1977.  

 Joki oli hyvin lukenut. Hän oli orientalisti, samojedista väitellyt ja tutki 

uralilaisten ja suomalais-ugrilaisten kielten vanhimpia indoeurooppalaisia sanoja. Hän 

oli kiinnostunut myös maailman kielistä, kulttuurihistoriasta, taiteesta, tieteen 

tutkimushistoriasta ja vanhojen tutkimusmatkailijoiden kuvauksista. Juhlaillallisilla, 

jotka pidettiin vuonna 1983 Itkosen ja Joen muotokuvien paljastamisen jälkeen, Joen 

entinen assistentti Pekka Sammallahti sanoi puheessaan muun muassa, että Joen 

aikana suomalais-ugrilainen laitos oli ehkä ahdas, mutta sen katto oli aina korkealla. 

Tällä hän tarkoitti sitä henkevää ilmapiiriä, joka oli Joen ympärillä. Joen kanssa oli 

aina mielenkiintoista keskustella. 

 Adám T. Szabó haastatteli Jokea syyskuun 20. päivänä 1983 (SKNA 14 372: 

2), ja tämä kertoi elämästään hyvin avoimesti.  

 Professori Artturi Kannisto oli ollut Joen opettajia. Kannistosta tuli Setälän 

jälkeen Suomalais-Ugrilaisen Seuran esimies. Siinä ominaisuudessa hän värväsi Joen 

seuran työstipendiaatiksi toimittamaan Kai Donnerin orvoksi jäänyttä samojedin 

sanakirjaa. Kanniston apulainen Matti Liimola oli Joen hyvä ystävä. Kamassin 
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sanakirja ilmestyi seuran Lexica-sarjan numerona 8 vuonna 1944. Samojedikielten 

tuntija Toivo Lehtisalo auttoi Jokea tässä vaikeassa työssä. 

 Joki otti vuonna 1951 vastaan Tukholman yliopiston suomen kielen 

lehtoraatin. Hän oli kiinnostunut vieraista kulttuureista ja kielistä ja opiskellut 

mongolia ja turkkia. Halu saada kiinan opetusta oli yksi Tukholmaan muuttamisen 

syistä. Siellä oli maailmankuulu sinologi Bernhard Karlgren, ja Joki saattoi harrastaa 

sinologiaa. Hän oli lyhyen aikaa myös Tukholman itäaasialaisen museon assistenttina.  

 Vuonna 1955 Paavo Ravila kävi Tukholmassa pitämässä juhlapuheen ja tapasi 

samalla matkalla Joen. He juttelivat kahvilassa. Ravilan mielestä Joen piti tulla 

takaisin Suomeen. Turun yliopistossa oli juuri silloin sopiva apulaisprofessorin virka 

haettavana. Sitä hakivat Joki ja Paavo Siro. Joki, joka oli tehnyt opinnäytteensä 

vanhan kirjasuomen alalta, piti koeluennon Ljungo Tuomaanpojan kielestä.  

 Seuraavana vuonna Joki sai Itkoselta ehdotuksen tulla leksikologiksi Suomen 

sukuun. Hän veti hakupaperinsa Turusta. Hänelle luvattiin vähintään 

apulaisprofessorin palkka ja hänet nimitettiin myös Helsingin yliopiston suomalais-

ugrilaisen kielitieteen dosentiksi. – Joen mielestä oppiaineen nimeksi olisi sopinut 

uralistiikka, jolloin samojedikielten asema olisi paremmin otettu huomioon, mutta se 

olisi poikennut liian paljon perinteestä. (Peltola 1973: 156–159, SKNA 14 372: 2, 

Janhunen 1989: 97–100.) 

 Opettajana ja esimiehenä Joki oli vaativa ja kannustava. Häneltä oli helppo 

kysyä neuvoja, ja hän auttoi mielellään. Hänen lempilauseitaan oli: ”Otetaan selvää. 

Katsotaan kirjoista.” 

 

Reino Peltola 

Maisteri Reino Peltola (1914–2003) tuli Suomen sukuun kolmanneksi artikkelien 

kirjoittajaksi vuonna 1969, kun sanakirjan valmistuminen näytti viivästyvän. Varmaan 

ei ollut helppoa tulla kolmanneksi kirjan viidennessä osassa, jossa toisilla oli jo pitkä 

yhteinen työrupeama ja kokemus takanaan. Peltola paneutui suurta kärsivällisyyttä ja 
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tarkkaa huomiokykyä osoittaen muun muassa nuorien vierasperäisten murresanojen 

etymologiointiin, joka on monesti erittäin pulmallista. 

 Ystävällisesti ja kärsivällisesti Peltola myös ohjaili assistentteja ja vastaili 

heidän kysymyksiinsä. Usein Peltolalta kyseltiin neuvoja, kun ei tohdittu häiritä 

akateemikkoa. Kerran jos toisenkin hän sai toimia sanantuojana. 

 Sanakirjaan Peltola toi tietämyksensä lähisukukielistä; hänen erikoisalaansa oli 

vepsä. Peltola haavoittui sodassa, ja hänet siirrettiin Päämajan erikoistehtäviin. Sodan 

aikana hän saattoi kerätä vepsän murteita. Myöhemmin hän täydensi kokoelmaansa 

useilla matkoilla. Kysyttäessä hän saattoi suoralta kädeltä antaa suomen sanalle 

vepsäläisen vastineen. Seuraavalla kerralla tavattaessa hän kertoi vielä kotona 

aineistostaan tarkistaneensa, että oli muistanut oikein. Myös hänen venäjän 

tuntemuksensa oli sanakirjan toimitukselle arvokas lisä. 

  Tuttavapiirissään Peltola oli suosittu ja arvostettu, avulias, vaatimaton, 

hienotunteinen ja paljon tietävä työmyyrä, joka teki tärkeää työtä. Martti Kahlan 

sanojen mukaan hän oli mies, jonka kanssa ei saanut riitaa aikaan.  

 Peltola valmistui filosofian kandidaatiksi vuonna 1940. Jo edellisenä vuonna 

hänestä oli tullut Nykysuomen sanakirjan toimituskunnan jäsen. Hän kirjoitti sana-

artikkeleita vuoteen 1948 asti ja oli mukana kolmessa ensimmäisessä osassa. 

Virittäjän toimitussihteerinä hän oli 14 vuotta. Hän oli toimittamassa monia julkaisuja 

ja oli Suomalais-Ugrilaisen Seuran kirjavarainhoitajana sekä Kotikielen Seuran 

sihteerinä. Vakinaisena työnä hänellä oli ennen Suomen sukua suomen kielen 

lehtoraatti Helsingin yliopistossa, ja pari vuotta hän oli Jyväskylässä 

apulaisprofessorina. (Itkonen 1974: 75–76.) 

 Kun Kotimaisten kielten tutkimuskeskus perustettiin, Itkonen vetäytyi Suomen 

suvun johdosta ja keskittyi Suomen kielen etymologiseen sanakirjaan ja inarinlapin 

sanakirjaan. Uuden tutkimusarkisto Suomen suvun toimistopäälliköksi valittiin 

Peltola. Hänen arvostuksestaan ja luotettavuudestaan on osoituksena, että Kotimaisten 

kielten tutkimuslaitosten henkilökuntayhdistys valitsi hänet ensimmäiseksi 

puheenjohtajakseen.  
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 Eläkkeelle jäätyään Peltola vielä kirjoitti artikkeleita Suomen sanojen alkuperä 

-teoksen ensimmäiseen osaan. 

 

Marita Cronstedt 

Maisteri Marita Cronstedt (o.s. Arajuuri;1922–2006) syntyi Viipurissa, kävi koulunsa 

Turussa ja Helsingissä, avioitui sota-aikana ja tuli Helsingin yliopistoon 1950-luvulla 

tarkoituksena valmistua ruotsinkielisen oppikoulun suomen kielen opettajaksi. 

Auskultoituaan hän kuitenkin tuli vuonna 1965 Martti Rapolan Vanhan kirjasuomen 

sanakirjaan tuntitöihin keräämään aineistoa. Muutaman kuukauden jälkeen sanakirjan 

toimitukselta loppui taas kerran palkkarahat. Hänet pyydettiin vuonna 1966 Suomen 

sukuun Suomen kielen etymologiseen sanakirjan assistentiksi keräämään ja 

muokkaamaan aineistoja murrearkiston ja karjalan kielen sanakirjan kokoelmista.  

 Vuonna 1971 Elvi Erämetsän jäätyä eläkkeelle Marita Cronstedtista tuli myös 

Suomen suvun arkiston- ja kirjastonhoitaja. Edelleen hän poimi myös aineistoja 

etymologiseen sanakirjaan. 

 Naimisiinmenon jälkeen Marita Cronstedtin kotikieleksi oli tullut ruotsi. Tästä 

kielitaidosta oli Suomen suvussa paljon hyötyä. Hän pystyi tutkimaan 

ruotsalaismurteiden sanakirjan aineskokoelmia ja laatimaan sanojen murrelevikkejä. 

Hänen taitojaan oli myös kyky lukea 1700-luvun vanhoja käsialoja ja Gananderin 

sanakirjaa. Auliisti hän auttoi toisia. Aika moni suomen opinnäytettä tekevä kävi 

kysymässä apua pulmallisiin tulkintoihin. 

 Vuonna 1978 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kirjastoon liitettiin suuri 

Suomalais-Ugrilaisen Seuran kirjasto, joka antoi lainaksi kirjoja. Suomen suvun 

kirjastohan oli käsikirjasto, josta kirjoja ei viety pois vaan niitä luettiin siellä. 

Tutkimuskeskukseen tuli ammattikirjastonhoitaja, ja Marita Cronstedt saattoi keskittyä 

rauhassa toiseen työhönsä, Suomen kielen etymologiseen sanakirjaan, sen kuudennen 

osan oikaisulukuun sekä seitsemännen osan, hakemiston, laatimiseen yhdessä Satu 

Tannerin kanssa. Sanakirjan viimeisen osan ilmestyttyä alkoi Suomen sanojen 

alkuperä -teoksen aineiston muokkaus, sanojen etymologioiden ensiesiintymien 
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etsiminen ja murreaineiston keruu. Jäätyään eläkkeelle vuonna 1989 Marita Cronstedt 

oli vielä apuna Vanhan kirjasuomen sanakirjan toimitustyössä ja viimeisteli 

Gananderin sanakirjan painettua laitosta Liisa Nuutisen apuna. Hän oli myös mukana 

Suomen sanojen alkuperä -teoksen kolmannen osan loppuhionnassa. Hänen 

ammattitaitoaan tarvittiin vielä hänen ollessaan 78-vuotiaana. 

 

21. Etymologien muotokuvat 

Suomen suvun perustaja E. N. Setälä kuoli helmikuun 8. päivänä 1935. Suuret 

hautajaiset pidettiin saman kuun 15. päivänä Helsingissä Johanneksen kirkossa. Sinne 

ei toivottu kukkia, vaan helmikuun 12. päivänä perustettiin muistorahasto. Kokouksessa 

olivat G. J. Ramstedt, Artturi Kannisto, Otto Manninen, Alvar Renquist ja Y. H. 

Toivonen sekä O. A. Väisänen, Vilho Setälä ja V. J. Kahiluoto. Rahaston hallitukseen 

valittiin Ramstedt, Manninen ja Renquist. Korkovarat käytettiin Setälän nuorimman 

tyttären Ursulan kouluttamiseen. 

 Setälän hautapatsas Hietaniemen hautausmaalla paljastettiin lokakuun 10. 

päivänä 1937. Sitä pystyttämässä oli useita yhteisöjä. Paljastustilaisuudessa Turun 

yliopistoa edustivat Kalle Väisälä ja Paavo Ravila. (TYVK 1937–1938: 11.) 

 Kymmenen vuotta Setälän kuoleman jälkeen rahasto päätettiin lopettaa. Rahan 

arvo oli paljon huonontunut. Tilattiin taiteilija Aarno Ahtajalta kaksi Setälän 

muotokuvaa. Toinen tuli Helsingin yliopistoon ja toinen Sanakirjasäätiöön. Rahaston 

loppusumma lahjoitettiin Suomen suvulle. (Hallituksen ptk. 1945.) Sanakirjasäätiön 

muotokuva on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa tutkimuskirjasto Suomen 

suvussa, Setälän omassa kirjastossa.  

 Turun yliopistossa oleva kansleri Setälän muotokuva oli paljon onnistuneempi. 

Sen maalasi taiteilija Emil Rautala vuonna 1938. (Valokuva Perälä 1970: 112 

viereinen sivu.)  

 Kansallisen Kokoomuksen Naiset puolestaan paljastivat vuonna 1998 

kuvanveistäjä Lauri Astalan suunnitteleman Setälän muistomerkin hänen 

syntymäpitäjässään Kokemäellä. Koulun vieressä on Kielioppi-graniittiveistos. 
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Muistomerkkitoimikunnan mielestä teos käsitteellistää totutusta poikkeavasti 

muistomerkkitaidetta ja yhdistää kirpeästi arkkitehtonisen, kirjallisen ja 

veistoksellisen ajattelun. (Helsingin Sanomat 24.9.1992.) Kymmenen pronssiin 

valetun kuusenkannon päällä makaava jättimäinen kirja herättää ainakin huomiota. 

 Taiteilija Erkki Kulovesi maalasi vuonna 1957 valokuvista Y. H. Toivosen 

muotokuvan. Yliopiston kokoelmiin lahjoitettu taulu oli aikoinaan Suomen suvun 

takahuoneessa parhaalla paikalla arkistokaappien yläpuolella. Nyt se on Helsingin 

yliopiston museossa. 

 Erkki Itkosen ja Aulis. J. Joen kuvat maalautti muotokuvatoimikunta, kun he 

täyttivät 70 vuotta vuonna 1983. Taiteilija Elga Sesemann maalasi taulut, ja ne 

lahjoitettiin yliopiston muotokuvakokoelmiin.145  Ne ovat Helsingin yliopiston 

suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professorin Ulla-Maija Kulosen 

työhuoneessa. 

 Itkosen ja Joen muotokuvien paljastuspuheessa Mikko Korhonen luetteli 

juhlittavien ansioita. Heidän työpanoksestaan Suomen suvussa hän sanoi: 

 
[Itkonen ja Joki] he yhdessä ovat antaneet koko Suomen kansalle jotakin 
ainutlaatuisen arvokasta, nimittäin ”Suomen kielen etymologisen sanakirjan”. 
Haluamatta vähääkään aliarvioida ketään tämän kansallisen merkkiteoksen 
aikaansaamisessa mukana ollutta, unohtamatta etenkään Y. H. Toivosen ja 
Reino Peltolan osuutta, voinemme sanoa, että ilman Erkki Itkosen ja Joen 
tietoja ja taitoja, ilman heidän yli 20 vuotta jatkunutta määrätietoista yhteistä 
ponnisteluaan 7-osaisesta ”Suomen kielen etymologisesta sanakirjasta” tuskin 
olisi tullut sitä mitä se nyt on. Tuskinpa se olisi vielä edes valmistunut. 

Vasta tämä teos antaa suomen kielelle, suomalaiselle 
käsitteenmuodostukselle ja suomalaiselle ajattelulle historian. Sen avulla me 
voimme seurata, kuinka 6 000–7 000 vuoden takaisen uralilaisen metsästäjä- ja 
kalastajaheimon ilmaisuvarojen pohjalta on asteittain kehittynyt nykyaikaisen 
teollistuneen yhteiskunnan sangen monenlaisia ajattelu- ja ilmaisutarpeita 

                                                 
145 Itkosen ja Joen muotokuvat onnistuivat paljon paremmin kuin jäykät Setälän ja Toivosen 

kuvat, koska taiteilija sai Itkosen ja Joen istumaan mallikseen. Heidän erilaisia luonteitaan kuvaa heidän 

vastauksensa, kun heiltä kysyttiin, mitä he pitivät mallina istumisesta. Joki oli koko ajan keskustellut 

taiteilijan kanssa hauskasti ja viihtynyt hyvin. Nuoruudesta asti Joki oli harrastanut taiteita. Kuulemma 

hänen opettajastaan ja ystävästään Martti Räsäsestä veistämänsä muotokuva on erinomainen. Kun 

Itkoselta kysyttiin, mistä hän puhui taiteilijan kanssa, hän vastasi, ettei koskaan häiritse ihmistä tämän 

työssä. Kuvasta päätellen malli oli istunut hiljaa vaivautuneena koko ajan. 
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vastaava väline, nykysuomi. Voimme nähdä, missä vanha pohja on vielä säilynyt, 
mitä on tullut myöhemmin, mistä uudemmat kerrostumat ovat peräisin ja 
millaisten aivoitusten kautta menneet sukupolvet ovat yhteistä äidinkieltämme 
rakentaneet. Tuskinpa syyllistyn liioitteluun, jos väitän, että vasta ”Suomen 
kielen etymologisen sanakirjan” valmistuminen nosti suomen kielen 
sivistyskielten valiojoukon täysivaltaiseksi jäseneksi. Tämän kulttuuriteon 
päätekijöinä ovat olleet akateemikko Itkonen ja professori Joki. (Korhonen 1983: 
399.)146 

                                                 
146 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa Suomen suvun vanhojen arkistokaappien päällä on 

mielenkiintoinen kuvakokoelma, jossa on 22 pientä kuvaa suomen sanojen etymologioiden tutkijoista 

alkaen 1600-luvun saksalaisesta Martin Fogelista muistuttamassa etymologian pitkästä perinteesä 

(Martin Fogel, Daniel Juslenius, Henrik Gabriel Porthan, A. J. Sjögren, M. A. Castrén, D. E. D. 

Europaeus, Elias Lönnrot, August Ahlqvist, Otto Donner, Arvid Genetz, Heikki Paasonen, Vilh. 

Thomsen, K. B. Wiklund, Yrjö Wichmann, J. J. Mikkola, E. N. Setälä, E. A. Tunkelo, Y. H. Toivonen, 

Paavo Ravila, Erkki Itkonen, Aulis J. Joki ja Mikko Korhonen). Kokoelma kuului aikoinaan 

fennougristiikan professorin työhuoneen seinälle. Suuri osa on Toivosen kehystyttämiä. Itkonen olisi 

antanut kokoelman Mikko Korhosen tai Raija Bartensin työhuoneeseen, mutta kumpikaan ei halunnut 

haamuja seinälleen.  

 Tällaiset kokoelmat olivat muotia 1930-luvulla. Sekä Irene Hellemaa (Martti Räsäsen tytär) 

että Joakim Donner (Kai Donnerin poika) muistelivat, että samanlaiset kuvakokoelmat olivat heidän 

lapsuudenkotiensa ruokasalin seinällä.  

 Vieressä arkistokaapin päällä on ryhmäkuva kesäkuulta 2000. Siinä on seitsemän iloista 

ihmistä, jotka viimeistelivät Suomen sanojen alkuperä -teoksen viimeistä osaa: Ulla-Maija Kulonen, 

Sani Alatalo, Klaas Ruppel, Satu Tanner, Meri Puromies, Kirsti Aapala ja Leena Sarvas. 
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E. Suomen suvun töiden jatkuminen Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa 

1. Uusi organisaatio 

Valtio perusti kauan kaivatun Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tammikuussa 

1976, ja se aloitti toimintansa saman vuoden maaliskuun alussa. Tarkoituksena oli 

keskittää ja kehittää kotimaisten kielten tutkimusta opetusministeriön alaisena.  

 Pienten kansallisten tutkimuslaitosten valtiollistaminen oli vuosikymmenten 

yritysten tulos. Nyt saatiin läheiset ja toisiaan tukevat hankkeet toimimaan paremmin 

yhdessä, pystyttiin paremmin koordinoimaan niiden töitä ja estämään 

päällekkäisyydet. Osa palkkamenoista saatiin valtion budjettiin; osa rahoituksesta tuli 

edelleen veikkausvoittovaroista. Jo aikaisemminkin eri hankkeet olivat olleet 

käytännössä täysin valtion avustuksista riippuvaisia. Vain pieni Nykysuomen laitos, 

johon kuului suomen kielen huolto ja nykykielen sanakirjatyö, oli jo 

tutkimuskeskuksen perustamisvaiheessa valtion laitos. 

 Uuteen tutkimuskeskukseen tuli kielitoimisto, nimitoimisto, ruotsin kielen 

toimisto, tutkimus- ja suunnittelutoimisto sekä tutkimusarkisto Suomen suku.  

Tutkimusarkisto Suomen sukuun tulivat Suomen suvun kirjasto, Suomen kielen 

etymologinen sanakirja ja suomen murteiden nauhoitearkisto. Uutena mukaan tuli 

kielilakiin perustuva saamen kielen huolto. Vogulin kielen sanakirja oli Suomalais-

Ugrilaisen Seuran pitkäaikaishankkeita, ja myös se liitettiin tutkimuskeskukseen. 

 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtokunnan ensimmäiseksi 

puheenjohtajaksi opetusministeriö määräsi akateemikko Lauri Postin ja väliaikaiseksi 

johtajaksi kielitoimiston toimistopäällikön Esko Koivusalon. Lokakuun 15. päivänä 

1976 presidentti nimitti johtajaksi Sanakirjasäätiön entisen johtajan, tutkimus- ja 

suunnitteluosaston toimistopäällikön Tuomo Tuomen. Hänen jälkeensä johtajana oli 

vuosina 1994–1998 Pauli Saukkonen. Elokuusta 1998 lähtien johtajana on ollut 

Pirkko Nuolijärvi. Henkilöstömäärän kasvu on 30 vuoden aikana ollut 

maltillista.Työntekijöitä koko tutkimuskeskuksessa oli perustamisvuonna 1976 noin 

70, 1986 määrä oli 88, 1989 yhteensä 100 ja 2004 jo 108. Alussa suurin osa oli 
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mukana vanhoissa, suurissa ja raskaissa sanakirjahankkeita. Vuosien myötä on tullut 

lukuisia uusia tutkimushaasteita. 

 Alkuvuosina tutkimuskeskus oli hajallaan Helsingin yliopiston 

päärakennuksessa ja Fabianinkadun eteläpäässä, Kruununhaassa sekä Katajanokalla. 

Yhteisen toimitilan löytyminen oli vaikeaa. Espoon Leppävaaraan suunniteltiin 

Postipankin johdolla uutta tornimaista toimistorakennusta, josta oli tarkoitus vuokrata 

tutkimuskeskukselle tilat. Hanke ei toteutunut. Vuonna 1988 päästiin muuttamaan 

Sörnäisten rantatie 25:een Oy Partek Ab:n vanhaan pääkonttoriin jossa oli hyvät tilat. 

Opetusministerinä oli tuolloin Partekin johtokunnan jäsen Christoffer Taxell. 

 Vuodesta 1954 Suomen sukua johtanut Erkki Itkonen vetäytyi hallinnollisista 

tehtävistä ja keskittyi sanakirjojen artikkelityöhön ja toimittamiseen. Tutkimusarkisto 

Suomen suvun ensimmäiseksi toimistopäälliköksi tuli Reino Peltola, hänen jälkeensä 

Raija Bartens ja sitten Martti Kahla, nykyisin Maija Länsimäki.  

 Tutkimuskeskuksen organisaatiot on 30 vuoden aikana muutettu. Suomen 

suvun komea nimi on säilynyt vain käsikirjaston nimessä: Tutkimuskirjasto Suomen 

suku. Suomen suvun alkuperäisten tarkoitusten mukaisia töitä on kuitenkin jatkettu. 

Nykyisin Tutkimusarkisto Suomen suvulle kuuluneita tehtäviä hoidetaan Kotimaisten 

kielten tutkimuskeskuksen sanakirjaosastossa (vogulin sanakirja ja tšeremissin 

sanakirja), vähemmistökielten osastossa (saamelaiskielet ja karjalan kieli) sekä 

tietohuolto-osastossa (kirjastot, etymologinen sana-arkisto ja muut aineistot). 

 

2. Suomen kielen etymologinen sanakirja valmistuu  

Suomen kielen etymologinen sanakirja, vuosikymmenten haaste, valmistui vuonna 

1978 (kokonaissivumäärä 1882). Viimeinen osa käsittää sanavälin vatrata–öökä. 

Lopussa oli täydennetyt lyhenneluettelot; luettelo oli edellisen kerran julkaistu vuonna 

1955. Jälkilause on suppea. Siinä kerrotaan lyhyesti teoksen historiasta ja luetellaan 

kunkin kirjoittajan artikkeliosuudet. Lisäksi kiitettiin myös työssä mukana olleita. 

 Vuonna 1981 ilmestyi assistenttien Marita Cronstedt ja Satu Tanner koostama 

vieraskielisten sanojen hakemisto-osa (sivut 1907–2293). Siihen on kielittäin 
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järjestetty sanaluettelot 113 eri kielestä.147  Lisäksi oli suomen sanojen 

lisäviiteluettelo, jonka laativat vt. toimistopäällikkö Raimo Jussila ja assistentti Irma 

Sakari. Sellaista oli toivottu, koska itse sanakirjasta voi joskus olla vaikea löytää 

kaikkia siellä käsiteltyjä suomen sanoja. Johdokset voivat joskus paljonkin poiketa 

kantasanastaan. Aina ei myöskään ole itsestään selvää, missä sana-artikkelissa 

yhdyssanat oli käsitely. 

 Hakemiston ollessa valmistumassa Suomalaisen Kirjallisuuden Kirjapaino Oy 

joutui lopettamaan työnsä kesken. Vanha kirjapainotekniikka sai väistyä. Työn 

loppuun saattajaksi Suomalais-Ugrilainen Seura sai Oy Frenckellin Kirjapainon.

 Vuosien kuluessa oli sanakirjan viimeiseen osaan luvattu 

kirjallisuusluetteloita, joita etenkin tutkijat kaipasivat. Ne jätettiin kuitenkin pois, 

koska samaan aikaan suunniteltiin jo uutta sanakirjaa. 

 Suomalais-Ugrilaisen Seuran kokouksessa esimies Mikko Korhonen piti 

kustantajan edustajana etymologeille hyvin kauniin kiitospuheen. Kokouksen jälkeen 

seura tarjosi juhlaillallisen. 

 Helsingin Sanomat kirjoitti pääkirjoitussivullaan 19. päivänä joulukuuta 1982:  

 
Kansallinen urotyö. Seitsenosainen Suomen kielen etymologinen sanakirja on 
valmistunut. Lähes 70 vuotta kestäneen suurtyön tuloksena meillä on vertaansa 
vailla oleva kansallinen muistomerkki ja kulttuuritutkimuksen kivijalka, joka 
jäljittää sivuillaan peräti 9 000 hakusanan salaisuudet. 

Sanakirjatyötä ei ole aiheettomasti luonnehdittu muun muassa 
sukupolvesta toiseen edenneeksi ”pitkäksi marssiksi” ja samalla uutta luovaksi 
perustutkimukseksi. Valmistunut teos ei tule jäämään pelkästään 
kielentutkijoiden työkaluksi, vaan se on oleva kaikkien sanankäyttäjien 
verraton aarreaitta, sanojemme juurten perusselvitys. 

Monet suurmiehet ovat vuosisatojen mittaan tehneet työtä tämän 
hankkeen eteen, jonka loppuunsaattaminen on jäänyt akateemikko Erkki 
Itkosen ja hänen työryhmänsä kunniakkaaksi tehtäväksi. Kansallisiin 
symboleihin lukeutuvan etymologisen sanakirjan valmistumisen jälkeen suomi 
on lunastanut lopullisesti paikkansa niin sanottujen sivistyskielten joukassa. 

                                                 
147 Minulle työn tähtihetkiä oli eräänä kauniina, kiireettömänä kesälauantaina järjestellä Aulis J. 

Joen avulla maailman kieliä loogiseen järjestykseen. Suomen suvussa oli aivan hiljaista. Joki innostui 

juttelemaan ja kertomaan eri kansoista ja kielistä. Hän oli kirjoittanut teoksen Maailman kielet (1965) 

ja tunsi asiansa hyvin.  
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Edessä Marita Cronstedt ja Aulis J. Joki, takana Satu Tanner, Reino Peltola ja 
Erkki Itkonen. Helsingin Sanomat 18.12.1982.   

 

Jo edellisenä päivänä 18. joulukuuta Helsingin Sanomissa oli jo ollut 

etymologisen sanakirjan laaja esittely otsikkona Kielentutkijat toteuttivat 

vuosisataisen haaveen. 

 

3. Suomen sanojen alkuperä -hanke 

Jo vuonna 1964 Martti Rapola oli luetellut useita Suomen kielen etymologisen 

sanakirjan puutteita. Myös tekijät suhtautuivat kirjaansa erittäin kriittisesti. Etenkin 

Aulis J. Joki arvosteli sitä terävästi (SKNA 14 372). Ennen 7. osan valmistumista 

Erkki Itkonen, Reino Peltola ja Joki suunnittelivat uutta etymologista sanakirjaa. 

Aikaisemmin Itkonen oli puhunut vain sanakirjan alkuosien laajentamisesta. Pidettiin 

kuitenkin parempana ratkaisuna tehdä kokonaan uusi kirja. Siitä piti tulla suppeampi 

ja helpommin ymmärrettävä sekä tutkijoille että kiinnostuneille maallikoille 

tarkoitettu teos. 
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 Uusi sanakirja tuli Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tehtäväksi. Mukana 

hankkeessa olivat lisäksi Suomen Akatemia ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, joka 

lupautui myös julkaisijaksi. Kolmiosainen teos oli tarkoitus tehdä suunnilleen Elof 

Hellquistin Svensk etymologisk ordbok -sanakirjan (1939) laajuiseksi. Sitten vuoden 

1955 etymologinen tutkimus oli paljon edistynyt. Myös esimerkiksi suomen 

murteiden, vanhan kirjasuomen ja karjalan tutkimismahdollisuudet olivat jo aivan 

toiset. Uutuutena kirjassa on kaivatut bibliografiaviitteet, jotka esitetään aina 

artikkelin lopussa aikajärjestyksessä. Vanhat konkarit Itkonen, Joki ja Peltola 

kirjoittivat uuden kirjan ensimmäisen osan käsikirjoituksen. Itkonen oli vielä mukana 

toisessakin osassa. Hänen viimeinen sana-artikkelinsa oli niku. Kun hän oli aikoinaan 

aloittanut Suomen kielen etymologisen sanakirjan artikkelit sanasta niedellä, hän ehti 

käydä läpi koko sanastomme. 

 Kolmiosainen sanakirja Suomen sanojen alkuperä valmistui vuosina 1992–

2000. Kokeneina opettajina vanhat etymologit kouluttivat työssä seuraajansa, jotka 

ensin aineistoassistentteina tutustuivat laajaan aineistoon perusteellisesti. Eino 

Koponen ja Ulla-Maija Kulonen tulivat hankkeeseen vuonna 1984, aluksi sijaisiksi ja 

tuntitöihin. Toisen osan alusta he kirjoittivat artikkeleita itsenäisesti muiden uusien 

tulokkaiden kanssa. Ensimmäisen osan päätoimittaja oli Erkki Itkonen, hänen 

jälkeensä Ulla-Maija Kulonen, joka oli aikaisemmin ollut toimitussihteeri. 

Myöhemmin hänestä tuli Helsingin yliopiston fennougristiikan professori ja 

Suomalais-Ugrilaisen Seuran esimies. Muut toimittajat ensimmäisessä osassa olivat 

Marita Cronstedt, Aulis J. Joki, Reino Peltola, Meri Puromies, Klaas Ruppel ja Satu 

Tanner. Kirja ilmestyi 1992. Vuonna 1995 ilmestyneen toisen osan päätoimittaja oli 

Ulla-Maija Kulonen, toimitussihteereinä Eino Koponen ja Satu Tanner, toimittajina 

Kirsti Aapala, Riho Grünthal, Erkki Itkonen, Maria Laurila, Meri Puromies ja Klaas 

Ruppel. Vuonna 2000 ilmestyneen kolmannen osan päätoimittaja oli Ulla-Maija 

Kulonen, toimituspäällikkönä Satu Tanner ja toimittajina Kirsti Aapala, Sani Alatalo, 

Eino Koponen, Maria Laurila, Meri Puromies, Klaas Ruppel ja Leena Sarvas.  
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 Suomen sanojen alkuperä -teoksen valmistuttua ei ole suunniteltu uutta 

sanakirjaa. Mahdollisesti teos joskus kuitenkin päivitetään ja käännetään jollekin 

vieraalle kielelle. Etymologisesti käsiteltyjen sanojen viitekortistoa, Donnerin ja 

Erämetsän teosten täydennystä, pyritään pitämään ajan tasalla. Aineisto on 

sähköisessä muodossa. 

 

4. Muita fennougristisia hankkeita  

Suomen suvun huolena oli ollut karjalan kielen sanakirja. Kuusiosaisen Karjalan 

kielen sanakirjan viimeinen osa julkaistiin vuonna 2005 (KKS). Teos ilmestyi vuosina 

1968, 1974, 1983, 1993, 1997, 2005. Pertti Virtaranta oli päätoimittaja osissa 1–3, 

toimitussihteerinä Helmi Virtaranta 1–3, toimittajina Matti Jeskanen osassa 1, Eero 

Kiviniemi osassa 1, Raija Koponen osissa 1–3, päätoimittajana osissa 4–6, toimittaja 

Marja Lehtinen (Torikka) osissa 1–3, toimitussihteerinä osissa 4–6, toimittaja Tauno 

Särkkä osassa 1, Pirkko Poutanen osassa 2, Laila Rissanen osassa 3, Leena Joki osissa 

4–6, Katariina Jeskanen osassa 4. Julkaisija oli Suomalais-Ugrilainen Seura.  

 Vanhan kirjasuomen sanakirjasta (VKS) on ilmestynyt kaksi osaa, vuonna 

1985 aakkosväli a–i, päätoimittajana Esko Koivusalo, toimitussihteerinä Riitta Palkki 

ja toimittajina Irene Hellemaa ja Anja Jussila, vuonna 1995 toinen osa, aakkosvälin j–

k  päätoimittaja oli Maija Länsimäki, muu toimituskunta pysyi entisellään. Kustantaja 

oli Valtion Painatuskeskus eli myöhemmin Edita. Teoksesta suunnitellaan 

kuusiosaista. 

 Reino Peltola jäi eläkkeelle toimistopäällikön virasta elokuussa 1978. Hän teki 

kuitenkin edelleen tuntitöitä etymologisessa sanakirjassa. Seuraavaksi 

toimistopäälliköksi valittiin Raija Bartens, joka kuitenkin pian sen jälkeen nimitettiin 

Aulis J. Joen jälkeen Helsingin yliopiston fennougristiikan professoriksi. Hänen 

mukanaan ehti kuitenkin Suomalais-Ugrilaisen Seuran Heikki Paasosen aineistoon 

pohjautuva mordvan kielen sanakirja tulla tutkimusarkisto Suomen sukuun vuonna 

1981. Sen teki valmiiksi uusi toimistopäällikkö Martti Kahla vuonna 1999. 
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  Tutkimuskeskuksen perustamisvuonna 1976 Suomalais-Ugrilaisen Seuran 

omistaman Artturi Kanniston aineistoon perustuva vogulin kielen sanakirja saatiin 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen. Seuran stipendiaatti Matti Liimola oli 1930-

luvulta lähtien toimittanut vogulin aineistoja, ensin Kanniston apuna. Nyt hänen 

assistenttinsa Vuokko Eiras jatkoi työtä. 

 Suomalais-Ugrilaisella Seuralla oli laaja tšeremissin kielen aineisto, jonka 

olivat vuosina 1885–1943 keränneet Volmari Porkka, Arvid Genetz, Yrjö Wichmann, 

Martti Räsänen, T. E. Uotila ja Erkki Itkonen. Alho Alhoniemi oli alkanut työstää sitä 

1960-luvulla. Sanakirjatyö kuitenkin keskeytyi. Vuonna 1983 sanakirja tuli 

tutkimuskeskuksen töiksi toimittajanaan Sirkka Saaarinen. Vuonna 1999 toimittajaksi 

tuli Arto Moisio. Molemmat etäsukukielten sanakirjojen toimitukset ovat Turun 

yliopiston yhteydessä. 

 Vuonna 1971 Erkki Itkonen ehdotti uuteen tutkimuskeskukseen otettavaksi 

myös muita Suomalais-Ugrilaisen Seuran pitkäaikaishankkeita, joita hän suunnitteli 

tehtäväksi osa-aikatöinä. Näitä ei kuitenkaan otettu mukaan. Vepsän sanakirjatyö on 

edelleen kesken. Jo useaan kertaan aikaisemminkin Itkonen oli yrittänyt saada 

inarinsaamen sanakirjaa uudelleen Suomen suvun ohjelmaan. Hän oli saattanut 

keskittyä siihen täysin vain muutaman vuoden 1950-luvulla. Tämän hankkeen rahoitti 

Suomen Akatemia. Erkki Itkosen Inarilappisches Wörterbuch valmistui vuonna 1991 

päätoimittajana Itkonen. Toimittajina olivat Raija Bartens ja hänen jälkeensä Lea 

Laitinen. Myöskään T. I. Itkosen ja Paavo Ravilan aineistoon perustuvaa Pohjois-

Inarin tunturisaamen sanakirjaa ei ole aloitettu tutkimuskeskuksessa. T. E. Uotilan 

sota-aikana keräämät syrjääniläisainekset seuran stipendiaattina on toimittanut Paula 

Kokkonen. Kai Donnerin, U. T. Sireliuksen ja Jarmo Alatalon selkupin sanakirja 

Sölpukisesches Wörterbuch aus Aufzeichnungen von Kai Donner, U. T. Sirelius und 

Jarmo Alatalo ilmestyi vuonna 2004 Jarmo Alatalon toimittamana. 
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Toisaalta eräitä muita sukukielten sanakirjakirjahankkeita, jotka eivät kuuluneet 

Itkosen vuonna 1971 esittämiin, on tehty tutkimuskeskuksessa. Yhdessä Eesti Keele 

Instituutin kanssa on laadittu Suomi–viro-suursanakirja, joka ilmestyi vuonna 2003. 

 Suomen sanojen alkuperä -teoksen ilmestymisen jälkeen alettiin suunnitella 

uutta suurhanketta yhdessä Helsingin yliopiston fennougristiikan laitoksen ja Oulun 

yliopiston suomen, saamen ja logopedian laitoksen kanssa. Tarkoituksena on tehdä 

kaksi erilaista saamelaiskielten etymologista sanakirjaa. 

 Lisäksi tutkimuskeskus on ollut osallisena kahdessa suuressa kansainvälisessä 

karttahankkeessa. Yhdessä karjalaisten ja virolaisten tutkijoiden kanssa laaditaan 

itämerensuomalaista kielikartastoa päätoimittajana Tuomo Tuomi. Ensimmäinen osa 

Atlas Linguarum fennicarum -teosta ilmestyi vuonna 2005, vastaavana 

päätoimittajana Seppo Suhonen. Vuodesta 1992 on ilmestynyt Atlas Linguarum 

Europae, jossa tutkimuskeskus on myös ollut osallisena lähettämällä 

itämerensuomalaisen ja muiden sukukielten aineistoja.  

 Karjalan kielen murteita kuvaava Bubrihin laatima kielikartasto on toimitettu 

painokuntoon tutkimuskeskuksessa. Ylioppilas Dmitri Tsvetkovin kotimurteestaan 

vatjan Joenperän murteesta keräämän sanaston käsikirjoitus on toimitettu sanakirjaksi. 

1930-luvulla kopioitiin Akad. Emakeele Seltsin omistama Tarton yliopistossa oleva 

moniste Sanakirjasäätiön johtajan Lauri Hakulisen aloitteesta. Johanna Laakso toimitti 

sen sanakirjaksi: Dmitri Tsvetkov: Vatjan kielen Joenperän murteen sanasto. Karjalan 

murrekartaston ja Tsvetkovin sanakirjakirjan kustansi oli Suomalais-Ugrilainen Seura. 

 

5. Kirjasto  

Suomen suvun sydän oli aina sen kirjasto, joka perustui E. N. Setälän monipuoliseen 

tieteelliseen kirjastoon. Se on historialliselle sanastontutkimukselle tärkeä. 

Bibliofiilina ansioitunut professori onnistui kokoamaan aikansa parhaan 

fennougristisen kirjaston. Hän matkusteli paljon ja tunsi aikansa tiedemiehet, kirjastot 

ja antikvariaatit. Hän pystyi arvioimaan, millä kirjalla on tutkimuksessa arvoa. Pelkkä 

kirjan ikä tai harvinaisuus ei yksin riittänyt sen hankkimiseen. Joskus kirjoja 
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katsellessa tuntuu kuitenkin siltä, että jokin teos on hankittu kauniin sidosasun vuoksi. 

Paljon kirjoja Setälä sai myös työtovereiltaan ja oppilailtaan, jotka silloisen tavan 

mukaan sidottivat opettajalleen opinnäytteensä ja kirjoittivat niihin kauniit 

omistuskirjoitukset. 

 Kirjavarojen pienuudesta huolimatta Suomen suku pyrki pitämään 

kokoelmansa tutkimuksen tasalla, vaikka esimerkiksi sota-aika ja 1970-luku olivat 

muodostua kohtalokkaiksi. Lahja- ja vaihtokappaleet olivat edelleen tärkeitä.148 Suuri 

muutos tapahtui vuonna 1956, kun Castrenianum perustettiin, ja kirjastoon yhdistettiin 

yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen kirjat. Käsikirjastona toimiva kirjasto sai 

paljon uusia käyttäjiä.  

 Vanhan kirjasuomen arvokkaat kirjat ja matkakirjat säilytettiin Aulis J. Joen 

huoneessa. Sinne koottiin myös eri-ikäiset ja -kieliset Raamatut sekä muu 

uskonnollinen kirjallisuus. Kun siirryttiin yliopiston viidenteen kerrokseen, tälle 

kokoelmalle saatiin rautakaapit. Tutkimuskirjasto Suomen suku on varmaan viimeisiä 

kirjastoja, jossa uudetkaan Raamatut eivät ole avohyllyissä vaan vanhojen vieressä 

lukitussa kaapissa. Tietenkin ne saa lukkojen takaa tarvittaessa.149 

                                                 
148 1970-luvulla Suomen suvun takahuoneessa oli muutama metri kirjoja, ”akateemikon 

kirjakauppa”, josta sai Itkosen luvalla vaihtaa tai antaa pois kirjoja sellaiselle, joka niitä oikein halusi. 

149 Eräänä iltapäivänä Suomen suvun kirjastonhoitajan eteen tulivat jonossa Peltola, Joki ja 

Itkonen. Kaikilla oli kädet selän takana ja kasvoilla tekopyhä ilme. Ensimmäinen sanoi vakavana: 

”Kiltti kirjastonhoitaja, emmekö saisi työkappaleeksi uutta Raamattua. Olemme jo lukeneet entisen 

puhki.”  Tosiaankin, kirja pysyi enää vaivoin kasassa. 

 Toisen kerran Marita Cronstedt ja minä olimme lievässä paniikissa. Kortistojen mukaan 

talossa piti olla kaksi vuoden 1642 Raamattua, mutta hyllyssä oli vain yksi kookas nide. Haimme 

kadonnutta kirjaa aina kun Joki oli poissa huoneestaan. Kyllä hän pian huomasi hämminkimme ja kysyi, 

mikä hätänä. Meidän oli pakko tunnustaa, että olimme kadottaneet vanhan arvoteoksen. Joki kuunteli ja 

sanoi: ”Ei se missään hukassa ole. Katsokaa välinekaapin alahyllyllä olevaa ruskeaa pakettia.” 

Olimme aina luulleet sitä jonkun unohtamaksi kenkäpaketiksi. Sisältä löytyi hyvin vajaa teos. 

 Oli jo muutettu viidenteen kerrokseen, kun kaikkien kirjojen joukosta löytyi epämääräisen 

mallinen ruskea paketti, joka oli sidotti kiinni nahkaremmillä. Naureskelimme, että siinä oli Frans 

Äimän Lapin-matkalta jääneet, vuosikymmeniä vanhat eväät. Uteliaisuus voitti Raija Bartensin ja hän 

avasi paketin. Siinä oli Äimän vuosikymmeniä sitten kirjoittamia lapin sanalippuja! 
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 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa kirjaston nimeksi tuli 

Tutkimusarkisto Suomen suvun kirjasto, ja näin säilyi tutkimuslaitoksen vanha nimi. 

Suomalais-Ugrilaisen Seuran kirjasto, laajuudeltaan 726 hyllymetriä, siirtyi syyskuun 

1. päivänä 1979 tutkimuskeskukseen. Aikaisemmin se oli ollut Tieteellisten 

kirjastojen osana. Nimeksi tuli Suomalais-ugrilainen kirjasto, ja se toimi edelleen 

lainakirjastona. Aluksi se jäi Säätytaloon Snellmaninkatu 9–11:een. 

Tutkimuskeskukseen perustettiin kirjastonhoitajan virka. Aikaisemmin Elvi Erämetsä 

ja hänen jälkeensä Marita Cronstedt olivat hoitaneet kirjastoa muiden töidensä ohella.  

 Vuonna 1976 tutkimusarkisto Suomen suku ja suomalais-ugrilainen laitos 

muuttivat yliopiston päärakennuksen uuden puolen viidenteen kerrokseen. Vintillä 

oltiin yhdessä vuoteen1988, jolloin koko Kotimaisten kielten tutkimuskeskus muutti 

Sörnäisten rantatie 25:een. Ero laitoksesta oli vaikea. Vaikka pari kilometriä ei ole 

pitkä matka, se vaatii aina lähtemisen vaivan. Useaan otteeseen oli korostettu 

kirjastojen yhdessä olon tärkeyttä. Oli jo alustavasti sovittu, että tutkimuskeskus ja 

fennougristiikan laitos muuttaisi vuonna 2007 Vuorikadulle Ilmatieteen laitokselta 

vapautuvaan rakennukseen ja kirjastot yhdistettäisiin. Laitos kuitenkin muutti 

suunnitelmiaan ja asettuu muualle.  

 Kirjastossa laskettiin vuonna 2004 olevan 110 000 teosta, noin 2 600 

hyllymetriä. Kirjasto on mukana Helsingin yliopiston kirjaston tietokannassa. 

Edelleen sen katsotaan olevan maailman paras fennougristinen kirjasto. 
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Suomen suvun kirjaston sanakirjaosastoa.
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Tiivistelmä 

Tutkimuslaitos Suomen suku syntyi yhden vahvan miehen aloitteesta ilman aikansa 

muiden vaikuttajien tukea. Sitä perustamassa ei ollut Helsingin yliopisto, Suomalais-

Ugrilainen Seura eikä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Suomalais-Ugrilaisen Seuran 

voimahahmo ja sihteeri Artturi Kannisto vastusti perustamista. Setälä sai ajatuksensa 

läpi karsitussa muodossa Turun yliopistossa, jonka ylin virkamies, kansleri, hän oli. 

Toisin kuin Viljo Tarkiaisen luonnostelemassa ”SKS:n puussa” on kuvattu, asiakirjat 

eivät tue sitä käsitystä, että Suomen suku olisi vuonna 1930 erkaantunut Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seurasta. Matti Kuusi toisti tämän käsityksen vielä vuonna 1956 

(Ladun hiihdin 1956: kuva).  

 Setälä organisoi etymologisen sanakirjan työn alkuun ja laati toimitusohjeet. 

Suomen suvun kokoelmien runkona olivat hänen aikaisemmin tekemänsä ja 

teettämänsä kokoelmat. Laitoksen käytössä oli hänen erinomainen kirjastonsa. Itse hän 

ei juuri enää puuttunut sanakirjatöihin vaan oli innostunut kansanrunoudesta, sen 

heijastamasta muinaissuomalaisten maailmankuvasta. Hän piti huolen, että 

apulaisjohtajana oli paras mahdollinen, Toivonen, ja assistenttina Elvi Erämetsä sekä 

myöhemmin myös Erkki Itkonen.  

 Setälän kuoleman jälkeen vuonna 1935 kukaan ei asettanut Suomen suvun työtä 

epäilyksen alaiseksi, vaan apulaisjohtaja Y. H. Toivosta pyydettiin johtajana 

jatkamaan etymologisen sanakirjan tekemistä. Hänellä oli apunaan Erkki Itkonen ja 

Elvi Erämetsä. Arvostuksen osoituksena tutkimustyöstään Toivonen nimitettiin 

Suomen Akatemian jäseneksi. Suomen kielen etymologisen sanakirjan ensimmäinen 

osa ilmestyi vuonna 1955. Toivosen kuoltua Itkoselle työryhmineen tehtiin 

mahdolliseksi saada laitoksen päätyö valmiiksi. Myös Itkonen nimitettiin 

akateemikoksi.  

 Vuonna 1954 Y. H. Toivonen jätti Suomen suvun johtajuuden nuoremmalle 

työtoverilleen Erkki Itkoselle. Kun sanakirjan aineisto oli koossa ja Toivonen kirjoitti 

sana-artikkeleita, Itkonen saattoi muutaman vuoden keskittyä inarinlapin sanakirjaan. 

Toivosen kuoleman jälkeen vuonna 1956 myös etymologinen sanakirja jäi Itkosen 
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vastuulle. Hän otti työn vastaan, kun sai toiseksi kirjoittajaksi Aulis J. Joen. Yhdessä 

he jatkoivat siitä, mihin Toivonen oli lopettanut. Sanakirjan toimitusperiaatteet 

muuttuivat siten, että mukaan otettiin lisää aineistoa etenkin suomen murteista ja 

vanhasta kirjasuomesta. Toinen osa ilmestyi vuonna 1958, kolmas 1962, neljäs 1969. 

Kun sanakirjan toimittaminen pitkittyi, työhön otettiin vuonna 1969 kolmas kirjoittaja 

Reino Peltola. Apuna oli useita assistentteja aineistoa keräämässä, pisimpään Elvi 

Erämetsä ja Marita Cronstedt.  

 Alun perin kolmiosaiseksi suunniteltu kirja paisui kuusiosaiseksi. Viides osa 

ilmestyi vuonna 1975. Vuonna 1976 Suomen suku liitettiin uuteen Kotimaisten kielten 

tutkimuskeskukseen, joka vastaa siihen yhdistettyjen laitosten keskeneräisistä töistä. 

Suomen kielen etymologinen sanakirja saatiin valmiiksi vuonna 1978, kirjan 

hakemisto 1981.  

 Vuonna 2000 valmistui uusi, ajantasainen etymologinen sanakirja, Suomen 

sanojen alkuperä. Kolmiosainen teos ei ole Suomen kielen etymologisen sanakirjan 

parannettu painos vaan kokonaan uusi teos. Tiedon määrän kasvaessa on alkuperän 

selvittäminen tullut yhä vaikeammaksi. Koskaan aikaisemmin ei eri tutkijoiden kesken 

ole vallinnut niin suurta eripuraa siitä, mistä suomalaiset ja suomen kieli ovat peräisin. 

Keskustelu käy kiihkeänä. 

 Kun Suomen sanojen alkuperä -teos valmistui, sen toimittajat ryhtyivät 

suunnittelemaan kahta saamelaiskielten alkuperää selittävää teosta. 

 Suomen suvun hieno kirjasto on pidetty ajan tasalla. Se on edelleen 

käsikirjastona, ja samoissa tiloissa on myös Suomalais-Ugrilaisen Seuran suuri 

kirjasto, joka antaa kirjoja lainaksi. Kortiston tiedot on siirretty Helsingin yliopiston 

kirjaston tietokantaan. 

  

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus pyrkii monien muiden tehtäviensä ohella 

jatkamaan Suomen suvun tutkimusperinteitä, tutkimaan suomen kielen historiaa ja 

sukukieliä.  
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Painamattomat lähteet 
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SSVK = Sanakirjasäätiön vuosikertomukset. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 
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