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R I H O  G R Ü N T H A L

Matkueita  tai  yk sit yisiä  tutk ijoita: 
Suomalais- Ugri laisen Seuran 
keruuretk ien tausta  ja  tavoit teet

Suomalais-Ugrilaisen Seuran toiminnan peruskivenä ovat olleet 
sen perustamisesta lähtien erityisesti Venäjän suomalais-ugrilais-
ten kielten puhuma-alueille vuosina 1885–1917 tehdyt kenttätyö- ja 
keruuretket. Tutkimuskohteet ja matkareitit olivat huolellisesti valit-
tuja ja perustuivat siihen tietoon, joka senaikaisella tiedeyhteisöllä 
ja lähtijöillä oli käytettävissä. Yksittäisten matkaajien havainnot oli-
vat tapauskohtaisia, mutta ne noudattivat samaa perusajatusta. Oli 
kerättävä mahdollisimman tehokkaasti luotettavaa kieli- ja kulttuuri-
aineistoa ja havainnoitava tutkimuskohdetta kaikin keinoin. Mitta-
van keruun tuli luoda perusedellytykset aikalaistutkimukselle ja ajan-
tasaista aineistoa tarvitseville hankkeille.

Kansainvälisestikin tarkasteltuna ainutlaatuisen keruuoperaa-
tion toteuttaminen ja aineistojen kertyminen ei ollut sattumaa vaan 
johdon mukaisen suunnittelun tulos. Tässä artikkelissa tarkastelen sekä 
kokoavasti että joidenkin esimerkkien valossa Suomalais-Ugrilaisen 
Seuran toimeksiannosta tehtyjen keruuretkien taustaa, suunnittelua ja 
niihin valmistautumista sekä kenttäretkiä tehneiden suomalais-ugri-
laisten kielten ja kulttuurien tutkijoiden raportointia havainnoistaan.

1.  Kent täretk ien tavoit teet

Kansallisten tieteiden nousukausi 1800-luvun loppupuolella, eri 
puolilla Eurooppaa liikkuneet nationalistiset aatteet ja järjestäytyvä 
suomalainen yhteiskunta kuvastavat aikakautta, jona Suomalais-

Kenttäretkistä tutkimustiedoksi. 17–52.
Uralica Helsingiensia 4. Helsinki 2010.

Edellisellä aukeamalla P. Köppenin kartta Etnogra! t"eskaja karta 
Jevropeiskoi Rossii vuodelta 1851. (SUS arkisto.) Alla kartan seliteosa.



R I H O  G R Ü N T H A L

1 8

M A T K U E I T A  T A I  Y K S I T Y I S I Ä  T U T K I J O I T A

1 9

Ugrilainen Seura (SUS) aloitti toimintansa ja käynnisti järjestelmäl-
liset kenttätyöretket Venäjän suomalais-ugrilaisten kielten puhuma-
alueil le. Myöhemmissä arvioissa on toistuvasti korostettu, että 
huolimatta aikakauden vahvasta kansallisesta virityksestä ja poliit-
tisista vaikutteista seuran perustaminen ja tutkijoiden varustaminen 
pitkille matkoille tähtäsivät yksinomaan tieteellisiin tavoitteisiin 
(Aalto 1958; Itkonen 1966; 167–197; Korhonen 1986, 98–166; Ravila 
1933; Saarinen 2007).

Poliittisia jännitteitä sisältäneessä 1800-luvun lopun suoma-
laisessa yhteiskunnassa taustan varmistaminen oli kuitenkin toden-
näköisesti tärkeämpää kuin myöhemmissä arvioissa on arveltu. 
Suomalais-Ugrilaisen Seuran 125-vuotisjuhlien yhteydessä ilmesty-
neessä kirjassa SUS:n historiasta Timo Salminen toteaa, että itse asi-
assa SUS:n synnyllä oli oma aatteellis-poliittinen taustansa (Salminen 
2008, 14). Yhteiskunnallisten asioiden merkitys näkyy myös siinä, 
että useilla SUS:n johtohenkilöillä, kuten Otto Donnerilla, E. N. Setä-
lällä, G. J. Ramstedtilla ja Paavo Ravilalla, oli näkyvä rooli politii-
kassa. Yhteiskunnallisten vaikuttajien tuen saamisen merkitys näkyy 
selvästi SUS:n perustajajäsenten luettelossa, joka sisältää autonomi-
sen Suomen ylimmästä johdosta eli kenraalikuvernööri Feodor Hei-
denistä alkaen lukuisten eri alojen avainhenkilöitä politiikasta sivis-
tykseen ja taloudesta teollisuuteen (ks. lähemmin Salminen 2008, 
10–12, 254–255).

Toiminnan tueksi saadun 113 perustajajäsenen luettelo on vai-
kuttava osoitus toimintaa organisoineen Otto Donnerin verkostoista. 
Kyseessä oli epäilemättä myös yhteiskunnallisesti mittava hanke, 
mutta päämäärä oli toisella suunnalla. Varsinaisen toiminnan ja 
kenttä retkien tavoitteet lähtivät kohdealueiden kannalta tärkeiden 
tieteen alojen päämääristä ja niiden kysymyksenasetteluista. Niitä oli-
vat kielitiede, muinaistiede eli arkeologia ja kansatiede eli etnogra a. 
Tavoitteet kirjattiin selvästi ensimmäisiin sääntöihin; säännöt jul-
kaistiin Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirjan ensimmäisessä 
numerossa vuonna 1886. Myöhemmin muutetut säännöt noudattavat 
samaa perinnettä pienin muutoksin (vrt. SUSA L, 77, 85, 92). Ensim-
mäisissä säännöissä tavoitteet esitetään tarkalleen seuraavasti:

Suomalais-Ugrilainen Seura
kieli-, muinais- ja kansa-tiedettä sekä muinaishistoriaa varten.

1. Suomalais-Ugrilaisen Seuran tarkoitus on edistää suomalais-
ugrilaisten kansojen tuntemista niiden kielen, muinaistieteen, 
muinaishistorian ja kansatieteen tutkimisella.
2. Seura harrastaa tätä tarkoitusta:
a) tieteellisillä tutkimuksilla niillä seuduilla, joilla asuu taikka 
muinoin on asunut suomalais-ugrilaisia kansoja;
b) julkaisemalla seuran tutkimus-alaan kuuluvia teoksia;
c) kokouksilla, esitelmillä, keskusteluilla y. m.
3. Milloin seuran varat myöntävät ja soveliaita henkilöitä on 
tiedossa, lähetetään matkueita tai yksityisiä tutkijoita jollakin 
määrätyllä alueella toimittamaan tieteellisiä, seuran toimialaan 
kuuluvia tutkimuksia. Myöskin raha-apua myönnetään sellaisiin 
tarkoituksiin. (SUSA I, 3.)

Suomalais-Ugrilaisen Seuran suurista ja vuosia kestäneistä kenttä-
työhankkeista ainoastaan yksi, C. G. E. Mannerheimin matka Aasian 
halki, suunniteltiin muista kuin tieteellisistä lähtökohdista. Etno-
gra ksi ja tutkimusmatkailijaksi värvätyllä Mannerheimilla oli soti-
laallis-poliittinen tehtävänanto, mutta myös hänen matkallaan on 
tarkan etnogra sen ja aluekulttuurisen kuvauksen takia mittavat tie-
teelliset ansiot (ks. lähemmin Mannerheim 2007). Jälkipolvia ajatel-
len ne ovat paljon merkittävämmät kuin lyhytikäisempiä sotilaallisia 
ja poliittisia tavoitteita palvellut tiedustelu. Tosin esimerkiksi Suo-
malais-Ugrilaisen Seuran ja alan myöhemmänkin tutkimuksen esi-
kuva M. A. Castrén näki oman tehtävänsä myös kulttuuripoliittisena: 
hänen toimintansa oli sidoksissa kansalliseen herätykseen, ja hän 
katsoi suomen kielen pelastamisen olevan tuon ajan oloissa tärkeintä. 
Aktiiviseen poliittiseen toimintaan hän suhtautui epäilevästi mutta 
uskoi, että tieteellisen työn eli suomen sukukielten ja niitä puhuvien 
kansojen tutkimuksen avulla voitiin herättää kansallistunto, isän-
maanrakkaus, joka oli ehdoton edellytys kansakunnan säilymiselle. 
(Saarinen 2007.)
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Kun Suomalais-Ugrilainen Seura perustettiin syksyllä 1883, sen 
toimintasuunnitelma ja tavoitteet olivat jo hyvin hahmottuneet. Sitä 
auttoivat ja siihen velvoittivat 1800-luvun ensimmäisten pioneerien 
ja kieliyhteisöjen parissa matkanneiden tutkijoiden esimerkki ja tie-
teellinen perintö, joista tulee tuonnempana lähemmin puhetta. Seura 
päätti alkuperäisen suunnitelmansa mukaisesti lähettää jo seuraavana 
kesänä stipendiaatin vähintään vuodeksi tutkimaan marin eli van-
hemman terminologian mukaisesti tšeremissin kieltä (Suhonen 1983, 
12). Pian sen jälkeen tehtiin päätös stipendiaatin lähettämiseksi myös 
Ruotsin saamelaisten pariin. Joulukuussa 1884 pidetyssä ensimmäi-
sessä vuosikokouksessa raportoitiin stipendiaatiksi valitun Volmari 
Porkan (1854–1889) retkestä (Porkan elämästä ks. lähemmin R. Ant-
tila 2004). Kuvaus ilmentää hyvin sitä toiveikkuutta, johdonmukai-
suutta kohteiden valinnassa ja tavoitteiden päämäärätietoisuutta, joka 
oli ominaista keruuretkien organisoinnille:

Seura on tehnyt sen sopimuksen maisteri V. Porkan kanssa, joka 
on vuosikauden harjoittanut kielentutkintoja Leipzig’issä, että 
hänen vähintään yhden vuoden tulee oleskella Tsheremissien 
luona tutkien heidän kieltänsä ja keräten kielinäytteitä. Akate-
miallisen opinnäytteen painamisen tähden estettynä aikaisem-
min matkalle lähtemästä voinee maisteri Porkka tulevan vuoden 
alussa lähteä määräpaikalle.
 Paitse Tsheremissien kielen tutkimisen, päätti seura keväällä 
määrätä apurahan Ruotsin Lappalaisten kielen tutkimista var-
ten ja antoi sen maisteri K. Jaakkolalle, joka oli hakenut sitä. 
Tutkimusalaksi määrättiin Jämtlanti, eteläisin ja samalla muista 
heimolaisista kaukaisin seutu, jossa Lappalaisia suuremmassa 
määrässä (noin 800) asuu. – – Niinkuin moni tutkija on ennen 
maininnut, huomasi Jaakkola myöskin Jämtlannin Lappalaiset 
hyvin jäykiksi, kun on kysymys heidän omasta kielestänsä. Vie-
rasten kanssa puhuvat he ruotsia, mutta keskenänsä aina lapin 
kieltä. (SUSA I, 19 [Vuosikertomus 2 p. joulukuuta 1884].)

Nopeasti käynnistyneiden tutkimusretkien huippuvaiheena voitaneen 
pitää 1800-luvun viimeisiä ja 1900-luvun ensimmäisiä vuosia, jol-

loin Sisä-Venäjän ja Siperian suomalais-ugrilaisilla alueilla mordvan, 
marin, udmurtin, komin, hantin ja mansin parissa työskenteli useita 
stipendiaatteja, monet useita vuosia. Mittavimmat ja pisimpään toi-
mitettavina olleet aineistot kerättiin tuolloin. Ensimmäinen maailman-
sota vaikutti jo alkaessaan 1914 mahdollisuuksiin tehdä mittavia 
keruuretkiä, jotka katkesivat kokonaan Venäjän vallan kumouksen 
yhteydessä 1917. Siihen mennessä SUS ehti lähettää kymmeniä sti-
pendiaatteja kentälle tutkimaan suomen sukukieliä ja kokoamaan 
aineistoa niitä puhuvilta kansoilta. Tuolloin kerätyn aineiston laa-
juutta kuvaa se, että sen julkaiseminen on käytännössä jatkunut seu-
raavat sata vuotta, mitä on luonnehdittu alan kannalta sekä eduksi 
että haitaksi (Saarinen 2007).

Keruuhankkeen huippukausi kesti kaikkiaan kolmekymmentä 
vuotta. Ympäri suomalais-ugrilaisten kielten puhuma-alueita mat-
kanneiden 41 tutkimusmatkailijan lisäksi siihen osallistuivat panok-
sellaan seuran toimihenkilöt ja muut taustajoukot. Sitä on luonneh-
dittu yhdeksi suurimmista Suomessa koskaan humanistisella alalla 
toteutetuista hankkeista (Korhonen 1989, 268). Käytännössä samaa 
päämäärää ajoivat monet muiden organisaatioiden tukemat tutkimus-
hankkeet, osin samojen, osin eri tutkijoiden tekeminä. Suomen mur-
teiden ja suomalaisen kulttuuriperinnön keruuta ja tallennusta toteu-
tettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja myöhemmin perustetun 
Sanakirjasäätiön johdolla, ja myös yliopistolaitos kuului taustavaikut-
tajiin. 

Kirjaamattomaksi mutta yhteisesti noudatettavaksi käytännöksi 
muodostui se, että Suomalais-Ugrilaisen Seuran vastuulla olivat 
etenkin Venäjän suomalais-ugrilaisten ja altailaisten kielten puhuma-
alueet. Sen sijaan lähialueet, jotka olivat periaatteessa helpommin 
tavoitettavissa, eivät välttämättä vaatineet lähtijältä yhtä pitkää val-
mistautumista, yhtä kauan kestävää sitoutumista eivätkä yhtä ehdo-
tonta siirtymistä toiseen kulttuurimaantieteelliseen ympäristöön: 
Suomi autonomisen ajan alueena ymmärrettynä, suomenkielinen 
Inkeri sekä Karjala olivat ensisijaisesti Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran ja muiden instituutioiden työmaata. Suomalais-Ugrilaisen 
Seuran ja sen piirissä toimineiden tutkijoiden maantieteelliset vastuu-
alueet voidaan pääpiirteissään jakaa viiteen, jotka ovat seuraavat:
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(1)  Skandinavia ja Pohjoiskalotti (saamelaiskielten puhuma-alueet)
(2)  Suomen lähialueet (itämerensuomalaisten kielten puhuma-

alueet Karjalassa, Luoteis-Venäjällä, Inkerissä, Virossa ja Liivin-
maalla)

(3)  Sisä-Venäjä (mordvalaiskielet, mari, permiläiset kielet sekä 
tšuvassi)

(4)  Siperia (obinugrilaiset ja samojedikielet)
(5)  Etelä-Siperia, Mongolia ja Kaukoitä (ns. altailaiset kielet)

Merkittävät suomen kielen tutkijat Elias Lönnrot (A. Anttila 1931) ja 
August Ahlqvist (Korhonen 1986, 79–87; 1993) sekä Pietarin tiede-
akatemian tutkijat A. J. Sjögren (ks. lähemmin Branch 1973) ja F. J. 
Wiedemann (ks. lähemmin Ariste 1973; Suhonen 1989) olivat tehneet 
pioneerityön Suomen lähialueilla (2), joilla lisäksi monet kansanru-
nouden ja -perinteen tallentajat olivat aktiivisia. Maantieteellisesti 
etäisimmät alueet eli Etelä-Siperia, Mongolia ja Kaukoitä (5) olivat 
myös akateemisesti etäisiä eikä niiden kielten suhteesta suomalais-
ugrilaisiin kieliin ollut keruuhankkeen alkaessa täyttä selvyyttä. 
Tutkimusmatkojen tärkein ja ehkä tuloksekkain kärki suuntautui 
1800–1900-luvun taitteen huippukautena nimenomaan Sisä-Venäjälle 
(3) ja Siperiaan (4). Skandinavian ja Pohjoiskalotin (1) saamelaiskieliä 
ja -perinnettä tallennettiin myös, mutta käytännössä sen intensiivi-
sin vaihe seurasi vasta sen jälkeen, kun Venäjän vallan kumous sulki 
pääsyn muille alueille ja vain saamelaisalueet olivat edelleen tavoitet-
tavissa.

Maantieteellisestä näkökulmasta on helppo havaita, että keruu-
toiminnan oli tarkoitus kattaa vähemmälle huomiolle jääneiden kiel-
ten puhuma-alueet. Niin myös tapahtui. Suomalais-Ugrilaisen Seuran 
tutkimusmatkojen kohteet olivat harkiten valittuja, retket huolellisesti 
valmisteltuja ja perustuivat joko olemassa olevan niukan tutkimus-
tiedon johdonmukaiseen täydentämiseen tai kokonaan puuttuvan tie-
don hankkimiseen.

Vaikka Suomen lähialueet, Skandinavia ja Pohjoiskalotti näyttä-
vät 2000-luvun liikenneyhteyksien avulla helposti tavoitettavilta koh-
teilta, niillekään matkustaminen ei 1800-luvun lopun ja 1900-luvun 
maailmassa ollut jokapäiväinen asia. Päinvastoin, matkustaminen oli 
ajoitettava luonnonolosuhteiden mukaan ja neuvoa haettava lähempää 

varsinaista kohdetta. Suomalais-Ugrilaisen Seuran vuosikertomuk-
sessa 1886 julkaistu aikalaiskuvaus tutkimusryhmän reitistä valaisee 
hyvin aikakauden matkayhteyksiä Lappiin:

Kesäkuun alkupuolella lähti seuran toinen stipendiaatti maisteri 
A. W. Forsman Vaasan, Sundsvallin, Trondhjemin, Tromsön ja 
Vesisaaren kautta Inariin tutkimaan sikäläistä lapin murretta. 
Häntä seurasi matkalla maisteri K. Cannelin, joka oli saanut 
yliopistolta apurahoja lähteäkseen tutkimaan Inarin, Sodan-
kylän ja Kittilän Suomalaisia murteita, sekä ylioppilas Sten-
vik, jolle Muinaismuistoyhdistys oli antanut toimeksi Inarin ja 
Utsjoen muinaisjäännösten tutkimisen. Matka kulki Vesisaa-
resta Varankivuonon yli Nejdiin, sieltä viisi peninkulmaa maata 
myöten Suolis järveen Suomessa ja sitten eteenpäin kahdeksan 
peninkulmaa, enimmiten vesitietä, Inarin kirkolle, johon he saa-
puivat kesäkuun 29 päivänä. Paluumatkalle, ylioppilas Stenvi-
kin seurassa, lähdettiin Syyskuun 21 päivänä ja kuljettiin pit-
kin Inarinjärveä suomalaiseen Kyrön kylään, sieltä ankarassa 
pyry-ilmassa kuuden peninkulman pituinen matka vuoren selän 
yli lappalaiseen kylään Sompiojärven rannalle, josta kulkua jat-
kettiin Luiro- ja Kittisen jokea pitkin Kemijärven kirkolle, mistä 
ajotietä pääsee Kemin kaupunkiin. Matkustajat saapuivat loka-
kuun alussa Helsinkiin. (SUSA III, 145 [Vuosikertomus annettu 
2 p:nä joulukuuta 1886].)

2.  Aiempi  tutk imus ja  sen merk it ys

Ajatusta laajamittaisesta keruuhankkeesta olisi tuskin ryhdytty 
toteuttamaan tai edes keksitty, ellei 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun 
alussa olisi oivallettu suomalais-ugrilaisten kielten välillä vallitsevaa 
sukulaisuutta eli kielten yhteisestä alkuperästä ja historiallisesta kehi-
tyksestä johtuvaa samankaltaisuutta. Historiallis-vertailevan kielen-
tutkimuksen syntyminen suuntasi kielentutkimuksen kirjakielten ja 
käytännön kielen kehittämisestä myös etnogra seen ympäristöön ja 
etnolingvistiseen ajatteluun. Varhaisia keskuksia olivat Saksassa Göt-
tingen, Unkarissa Budapest, Ruotsissa Upsala, 1700-luvun lopulla ja 



Kartta 1. Keskiosa 
vuonna 1849 
julkaistusta Peter 
von Köppenin 
kartasta Ethno-
graphische Karte des 
St.Petersburgischen 
Gouvernements. 
Vasemmalla sivulla 
myös kartan selite. 
SUS arkisto.
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1800-luvulla erityisesti Pietari ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran perus-
tamisen jälkeen enenevässä määrin myös Helsinki (Korhonen 1986, 
107–175; Stipa 1990).

Tieteellisten kenttäretkien suunnittelu, rahoittaminen ja toteut-
taminen tuottivat vertailevan kielentutkimuksen kehittyäkseen tarvit-
semaa raaka-ainetta eli konkreettista kieliaineistoa. Kielentutkimuk-
selle 1800-luku merkitsi siirtymistä satunnaisten aineistojen parista 
suoraan kontaktiin mitä erilaisimmissa kulttuuri- ja ekologisissa 
ympäristöissä puhuttavien kielten pariin. Autenttisen materiaalin 
kokoaminen autenttisessa ympäristössä ja toimittaminen tutkimuksen 
tarpeisiin tekivät Suomalais-Ugrilaisen Seuran hankkeesta omassa 
ajassaan ainutlaatuisen ja myöhempää tutkimusta ja kieliyhteisöjen 
kehitystä ajatellen mittaamattoman arvokkaan. Ensimmäiset havain-
not kielisukulaisuudesta olivat perustuneet etenkin sanastoon, mutta 
varsin pian kentällä liikkuvat tutkijat ryhtyivät noudattamaan kaavaa, 
joka tähtäsi sanaston lisäksi peruskieliopin hahmottamiseen ja kielen-
näytteiden kokoamiseen. Vähän tutkittujen ja uhanalaisten kielten 
tutkimus nojaa vielä tänäkin päivänä samaan peruslähtökohtaan.

Vertailevan suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen varsinai-
sena lähtölaukauksena pidetään Göttingenissä toimineen unkarilais-
lääkärin Sámuel Gyarmathin 1799 julkaisemaa unkarin ja suomen-
sukuisten kielten yhteistä alkuperää koskevaa tutkimusta Af nitas 
linguae hungaricae cum lingvis fennicae originis grammatice demon-
strata. Sen järjestelmällisyys ei jättänyt sijaa epäilyille, vaan loi 
perustan uudenlaiselle ajattelulle. Jo Gyarmathia ennen eräät varhai-
set muiden alojen edustajat kuten hampurilainen fyysikko ja histo-
rioitsija Martin Fogel, Ruotsin armeijan upseeri Philipp Johann von 
Strahlenberg ja unkarilainen tähtitieteilijä János Sajnovics olivat käy-
tettävissä olleen aineiston avulla osoittaneet, että Pohjois-Euraasiassa 
maantieteellisesti etäällä toisistaan sijaitsevissa kielissä oli yhteistä 
sanastoa ja muita yhteisiä piirteitä, jotka viittasivat kielten väliseen 
sukulaisuuteen (Korhonen 1986, 28–31; Setälä 1892). Suomalais-ugri-
laisten kielten välisen sukulaisuuden osoittaminen 1700-luvulla oli 
oman aikansa tieteellinen sensaatio Euroopassa (Korhonen 1983, 53; 
1986, 28–34; Stipa 1990). Mutta esimerkiksi Fogelin havainnot eivät 
jääneet elämään vaan tulivat tutkijayhteisön laajempaan tietoisuuteen 

E. N. Setälän Suomi-sarjassa julkaiseman artikkelin myötä samalla 
1880-luvulla kuin SUS perustettiin (Setälä 1892). 

Gyarmathin, Leibnizin ja vaikutusvaltaisen saksalaishistorioit-
sija A. L. Schlözerin opit sen sijaan levisivät ajan sivistyneistön parissa 
ja H. G. Porthanin välityksellä myös Suomeen. Kielisukulaisuuden 
tulkinta herätti kysymyksen, millaisia kielet itse asiassa olivat, millai-
set ihmiset ja kansat puhuivat niitä ja miten kielelliset ja kulttuuriset 
erot tulisi ymmärtää ja selittää. Teoreettisen tutkimuksen kannalta 
Göttingen ja 1800-luvun puolivälin jälkeen Budapest Pál Hunfalvyn 
ja József Budenzin johdolla olivat tiennäyttäjiä muille suomalais-ugri-
laisten kielten tutkijoille (Hajdú & Domokos 1980, 12–23). Molemmat 
olivat myös kirjeenvaihdossa suomalaisten kollegoidensa kanssa ja 
pitivät nämä ajan tasalla tutkimusten ja julkaisutoiminnan edistyessä 
(Tervonen 1987; 1989; 1995; 1999). Empiirisen tutkimustyön kan-
nalta avainasemassa sen sijaan oli Pietari, jossa jo Katariina Suuren 
aikana koottiin laaja Peter Simon Pallasin vertaileva sanakirja. Suo-
malaisen fennougristiikan pioneerit A. J. Sjögren ja erityisesti M. A. 
Castrén tekivät tutkimusmatkansa Pietarista saadun rahoituksen 
turvin, ja Pietarin tiedeakatemiassa toimivat muutkin kielentutkijat, 
kuten Castrénin tutkimuksista osan julkaissut Franz Anton Schiefner 
ja baltian saksalaista syntyperää – Haapsalusta kotoisin – ollut viron 
kielen tutkimuksen uranuurtaja F. J. Wiedemann, jotka hekin edisti-
vät osaltaan julkaisuillaan tutkimusta. 

Myös Helsingin yliopiston professoreina Castrénia seuranneet 
Elias Lönnrot ja August Ahlqvist olivat tehneet käytännön kenttä-
työtä ja julkaisseet aineistojaan ja havaintojaan. Ilmestyneet kuvauk-
set, tutkimukset ja matkakertomukset olivat arvokasta taustatietoa, 
joka vaikutti ratkaisevasti siihen, miten Suomalais-Ugrilaisen Seuran 
voimavarat suunnattiin, kun keruutoiminta käynnistettiin. Taulukossa 
1 on esitetty Suomalais-Ugrilaisen Seuran perustamista edeltäneiden 
1800-luvun tutkimusmatkailijoiden kohteet ja aihepiirit.



R I H O  G R Ü N T H A L

2 8

M A T K U E I T A  T A I  Y K S I T Y I S I Ä  T U T K I J O I T A

2 9

Tutkija ja taustainstituutio Matkan ajankohta ja kohde

Anders Johan Sjögren (1794–1855)
Pietarin tiedeakatemia

1824–1829 (Karjala, Lappi, 
Pohjois-Venäjä)
1846, 1852 (Liivinmaa ja 
Kuurinmaa) 

Mathias Alexander Castrén (1813–1852) 
Pietarin tiedeakatemia, Helsingin 
yliopisto

1838, 1839 (Lappi, Karjala) 
1841–1844 (Lappi, Pohjois-
Venäjä, Länsi-Siperia)
1845–1849 (Siperia)

Antal Reguly (1819–1858)
Unkarin tiedeakatemia

1839–41 (Suomi, Lappi)
1843–46 (Keski-Venäjä, Siperia)

August Ahlqvist (1826–1889)
Helsingin yliopisto

1854, 1855 (Inkeri, 
Luoteis-Venäjä)
1856, 1857 (Keski-Venäjä)
1858, 1877, 1880 (Siperia) 

F. J. Wiedemann (1805–1887)
Pietarin tiedeakatemia 1861–1868 (Viro)

Arvid Genetz (1848–1915)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsingin yliopisto

1866, 1871 (Karjala)
1886 (Kuola)
1887 (Keski-Venäjä)
1889 (Koillis-Venäjä)

Taulukko 1. Tärkeimpien 1800-luvun tutkimusmatkailijoiden matkat suomalais-
ugrilaisten kielten puhuma-alueille ennen Suomalais-Ugrilaisen Seuran perusta-
mista.

Vaikka jokainen ennen SUS:n perustamista tehty yksittäisten tutki-
joiden tutkimusmatka toi uutta aineistoa ja yleensä täydensi tuolloin 
vielä monelta osin fragmentaarista kokonaiskuvaa, ilmeni myös uusia 
ongelmia. Kuten Mikko Korhonen (1983, 56) toteaa SUS:n 100-vuotis-
juhlien yhteydessä ilmestyneessä kirjassa: ”Kävi yhä selvemmäksi, 
että uralilaisten kielten ja kansojen levinneisyyden, murteiden, his-
torian ja keskinäisten suhteiden selvittämiseksi oli kuljettava vielä 
monta jokivartta, käytävä monta kylää ja haravoitava kärsivällisesti 
loputonta tundraa ja taigaa.” 

Suomalais-Ugrilaisen Seuran käynnistämät ja organisoimat 
tutkimusmatkat eivät siis syntyneet tyhjästä, vaan niitä ohjasivat tie-
teellisen tavoitteellisuuden hahmottuminen, kansallisten tieteiden 
merkitystä korostaneet yhteiskunnalliset ja kulttuuriset aatevirtauk-
set sekä aiempien tutkimusmatkaajien kokemus ja perintö. Kielitie-
teellinen aineisto on karkeasti kolmentyyppistä ja jakautuu erityisesti 
1) sanastoon, 2) teksteihin ja vähemmässä määrin 3) kieliopilliseen 
materiaaliin. Sanasto oli avain kielen ja kielenpuhujien ymmärtämi-
seen, ja myös tärkeimmät tutkimussuuntaukset kuten äännehistoria ja 
etymologia käsittelivät tavallisesti nimenomaan sanan mittaisia yksi-
köitä. Tyypillisin tekstityyppi on jotakin folklorelajia edustava laulu 
tai kertomus, jonka tehtävä oli edustaa myös kieltä ja sen murteita 
yleisemmin. Normitetun kielen tekstit tai vapaasta keskustelusta tal-
lennetut otokset eivät kuuluneet tuon ajan repertoaariin. Myös kieli-
opin kuvaamisessa tarvittavat keinot ja käsitteet ovat kehittyneet huo-
mattavasti kenttätyöretkien kultakauden jälkeen.

Matkalle lähetettäviksi stipendiaateiksi rekrytoitiin nuoria, aka-
teemisen uransa alkutaipaleella olevia tutkijoita, jotka olivat ehtineet 
hankkia yliopistossa kielitieteellisen koulutuksen. Samoihin aikoi-
hin SUS:n keruutoiminnan käynnistymisen kanssa Suomen ja laa-
jemminkin suomalais-ugrilaisen kielitieteen mullisti ns. nuorgram-
maattinen suuntaus, jonka E. N. Setälä toi Suomeen (Karlsson 2000; 
Korhonen 1986, 125–189; Vares & Häkkinen 2001). Setälän opit 
levisivät nopeas ti, ja lähes kaikki vuosina 1883–1914 toimineet keruu-
stipendiaatit olivat saaneet nuorgrammaattisen suunnan mukaisen 
koulutuksen. Suuntauksen kiistaton merkitys tutkimusmatkailijoille 
oli kielitieteellisen merkintätarkkuuden kehittäminen ja siihen tarvit-
tavan säännöstön luominen (Korhonen 1983, 59). Sen avulla lähtijät 
saattoivat ilman tehokasta teknistä apuvarustustakin tehdä harjaan-
tuneen kuulon ja havainnointikyvyn avulla yksityiskohtaisia merkin-
töjä kielen ominaispiirteistä.

Varsinaiseen kohdealueeseen, sikäläiseen kulttuuriin ja siellä 
puhuttaviin kieliin suuntautuvaa erikoiskoulutusta ei ollut tarjolla, ei 
liioin äidinkielisten kielenoppaiden tarjoamaa mahdollisuutta harjoit-
teluun ennen matkaa. Sen sijaan monet Sisä-Venäjälle ja Siperiaan 
lähetetyt tutkijat kuten Artturi Kannisto ja K. F. Karjalainen olivat 
Sjögrenin, Castrénin ja Genetzin tavoin saaneet kokemusta kieli-
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(Yllä ja oikealla:) Kartta 2. Läntinen reuna Aleksander Rittihin kartasta 
Etnogra! t"eskaja karta Jevropeiskoi Rossii vuodelta 1875. Mittakaava 1 : 2 520 000. 
SUS arkisto.

aineiston keruusta suomen murteiden tai karjalan kielen tutkijoina. 
Ensimmäinen stipendiaatti Volmari Porkka oli kotoisin Suursaaresta 
ja työskennellyt myös Inkerissä (Anttila 2004).

Matkaan lähtevien tutkijoiden tehtävänanto ja kohde olivat kon-
kreettisia ja huolella valittuja. Seura ilmoitti hakevansa stipendiaattia, 
jonka oli määrä tallentaa tietyn kielen sanastoa ja folkloretraditiota 
ja ehkä tehdä muitakin havaintoja. Kulttuurintutkijoiden tehtävä oli 
havainnoida aineellista tai henkistä perinnettä ja tapoja. Samantyyp-
pistä aineistoa saatiin myös stipendiaattien Venäjältä värväämiltä ns. 
talonpoikaisstipendiaateilta (ks. lähemmin Ildikó Lehtisen ja Sirkka 
Saarisen artikkeleita tässä kirjassa).

Taulukkoon 2 on koottu tärkeimpien SUS:n stipendiaatteina tai 
keruuretkien huippukaudella muun rahoituksen turvin (Kettunen ja 
Setälä) toimineet kielentutkijat ja heidän tutkimuskohteensa.

SUS:n keruuretkistä pisimmät ja raskaimmat suuntautuivat etäi-
sille alueille Sisä-Venäjälle, Siperiaan ja Mongoliaan, jossa viivyttiin 
vuosikausia. Tutkimusalueista ja tutkittavien kielten puhuma-alueis ta 
Siperian olosuhteet olivat vaativimpia. Matka sinne kesti kauan, siellä 
oleskeltiin pitkään ja yleinen elintaso oli kaupungistuneesta tai kau-
pungistuvasta yhteiskunnasta katsottuna alhainen, vaikka vanhat 
kulttuurimuodot olivatkin voimissaan. Monet tutkijat maksoivat ter-
veydellään retkestään Siperiaan, tunnetuimpina esimerkkeinä Castrén 
ja Reguly.
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Tutkija Matkan ajankohta ja kohde

E. N. Setälä
(1864–1935)

1888, 1889 (liivi, vepsä, vatja)
1909 (vatja)
1912 (liivi)
1916 (vepsä)

Lauri Kettunen
(1885–1963)

1911–1915 (vatja)
1917–1918, 1934 (vepsä)
1920–1937 (liivi)

Heikki Paasonen 
(1865–1919)

1889–90 (mordva)
1898–1902 (mordva, mari, hanti, tataari, tšuvassi)

Yrjö Wichmann 
(1868–1932)

1891–92 (udmurtti)
1901–1902 (komi)
1905–1906 (mari)

K. F. Karjalainen
(1871–1919)

1894, 1895, 1897 (karjala)
1898–1902 (hanti)

Artturi Kannisto 
(1874–1943) 1901–1906 (mansi)

Toivo Lehtisalo 
(1887–1962) 1911–1914 (nenetsi)

Kai Donner 
(1888–1935)

1911–1913, 1914 (enetsi, nganasani, selkup, 
kamassi)

G. J. Ramstedt 
(1873–1950)

1898–1901 (mari)
1903–1905, 1909, 1912 (mongoli, mogoli, kalmukki, 
kumukki, soloni, nogai-tataari)

Taulukko 2. Tärkeimpien Suomalais-Ugrilaisen Seuran lähettämien kielitieteilijöi-
den matkat ja tutkimuskohteet.

Suomen lähialueille suuntautuneet retket muodostavat yhdessä 
Pohjois-Skandinaviaan saamelaisalueille, Keski-Venäjälle ja Sipe-
riaan tehtyjen matkojen kanssa kokonaisuuden, joka osoittaa, kuinka 
järjestelmällistä tutkimuskohteiden valinta oli. Retkiä lähialueille 
tekivät mm. E. N. Setälä ja Lauri Kettunen, osin myös muualta 
kuten Helsingin yliopiston rahastoista saaduin varoin. Lähialueiden 

uupumaton matkamies, aikansa kielentutkimuksen hellittämätön 
ja kuriton poleemikko Lauri Kettunen sai silti myös SUS:lta useita 
apurahoja viron murteiden, vatjan ja liivin kielen tutkimiseksi. Esi-
merkiksi toukokuussa 1928 myönnetystä 26 500 mk:n avustuksesta 
oli tarkoitus kattaa neljän kuukauden tutkimusmatka etelävirolaiselle 
ja liiviläiselle kielialueelle (10 000), mutta suuremman osan apura-
hasta muodosti 16 000 mk:n koroton laina moottoripyörän ostami-
seksi. Kun Kettusen liivin sanakirja (Livisches Wörterbuch) ilmestyi, 
todettiin lainan olleen jo kauan pyyhittynä seuran tileistä (Suhonen 
1983, 27).

Kartassa 3 on esitetty SUS:n tutkimusretkien muodostama ver-
kosto pohjoisessa Euraasiassa erityisesti suomalais-ugrilaisten kielten 
puhuma-alueella. 

Pitkiä ja vaivalloisia matkoja tekivät myös samoilla seuduilla 
liikkuneet kulttuurintutkijat, joista nimekkäimpiä ovat A. O. Heikel, 
Uno Holmberg ja U. T. Sirelius (ks. Lehtisen artikkeli tässä kirjassa). 

 

Yrjö Wichmann 

Heikki Paasonen 

Artturi Kannisto 

G.J.Ramstedt 

K.F.Karjalainen 

Toivo Lehtisalo 

Kai Donner 

Kartta 3. Suomalais-Ugrilaisen Seuran tutkimusmatkojen kohdealueet ja Sisä-
Venäjälle, Siperiaan ja Aasiaan ulottuneiden pitkäkestoisimpien kielitieteellisten 
tutkimushankkeiden pääsuunnat.
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3.  Valmistautuminen matkaan

Toimeksiantaja valitsi matkan tavoitteen ja etsi sopivat lähtijät. Mutta 
jokaisen tutkimusmatkalaisen oli myös henkilökohtaisesti valmistau-
duttava retkeen huolellisesti. Valmistautuminen merkitsi sekä tar-
vittavan opillisen tiedon hankkimista että aineellisen varustuksen 
järjestämistä kuukausia tai jopa vuosia kestävää oleskelua varten. 
Sjögrenin ja Castrénin ajoista lähtien oli ymmärretty lupakirjeiden 
välttämättömyys. Ilman niitä paikallisten viranomaisten luottamuk-
sen voittaminen tai jopa kielenoppaiden vakuuttaminen tarkoitusten 
rehellisyydestä ja vieraan luotettavuudesta olisi ollut hankalaa. Monet 
stipendiaatit ovat raporteissaan kertoneet kontaktien ja yhteistyö-
tahojen etsimisestä viranomaisten avulla ja ailahtelevasta käytännön 
työstä kielenoppaiden kanssa.

Vaikka tiedeyhteisössä oli kokemusta matkojen toteuttamisen 
riskeistä ja rutiineista ja niitä kertyi jatkuvasti lisää, jokaista matkaa 
värittivät uudenlaiset yksityiskohdat. Stipendiaatteja ei juuri lähe-
tetty niille seuduille, joista oli hyvä ja luotettava katsaus olemassa. 
Kohteiksi valittiin mieluiten sellaisia kieliä, murteita tai kieliryhmiä, 
joista oli vain suuntaa-antavaa tai jopa satunnaista tietoa. Castrénin 
käsikirjoituksista suuri osa oli julkaisematta. Wiedemann oli välttä-
nyt matkojen rasitukset keräämällä Sisä-Venäjän suomalais-ugrilaisia 
kieliä koskevaa aineistoaan Venäjän armeijaan rekrytoiduilta soti-
lailta. Ahlqvistin matkat eivät olleet kestäneet riittävän kauan, jotta 
hän olisi ehtinyt hankkia vahvan kielitaidon ja koota laajoja aineis-
toja. Julkaistut sanastot olivat varhaisia Knud Leemin 1756 ja Jens 
Andreas Friisin 1887 ilmestyneitä pohjoissaamen sanakirjoja (ks. 
Korhonen 1981, 53–57) lukuun ottamatta usein suppeahkoja. Sano-
jen taivutuksesta ei ollut tarkkaa tietoa eikä oppikirjoista edes osattu 
uneksia. Venäjälle matkaavan oli lisäksi varmistettava, että hänen 
venäjän kielen taitonsa oli riittävä uudessa ympäristössä toimimi-
seksi. Valmistautumista oli siksi toisinaan syytä jatkaa välietapiksi 
valitussa kaupungissa tai muussa keskuksessa.

Havainnollisen kuvan antaa ensimmäisen stipendiaatin Volmari 
Porkan kertomus valmistautumisestaan marin kielen tutkimusretkel-
leen 1885–1886, joka häneltä jäi lopulta kesken sairastumisen takia:

Kartta 4. Kazanin alueen kartta, Karta narodo-
naselenija Kazanskoi gubernii, vuodelta 1870. 
Laatinut A. Rittih. SUS arkisto.

Kasanin kaupunki on ollut lähtöpaikkana, jonkinmoisena sent-
rumina niille, jotka ovat tutkineet Volgan ja sen syrjäjokien tie-
noolla asuvain suomensukuisten kansojen kieltä. Kasaniin siis 
tämänkin kertomuksen tekijä katsoi parhaaksi ensin suunnata 
matkansa, siellä lähemmin kuulustellakseen asianhaaroja, jotka 
olivat yhteydessä tehtävieni tutkimusten kanssa. – – Heinäkuun 
13 p. saavuinkin mainittuun kaupunkiin ja käännyin kohta Suo-
malais-Ugrilaisen Seuran kirjeenvaihtaja-jäsenten, seminaa-
rin-tirehtorin Ilminskin ja kansatieteellisen museen johtajan 
Hra Kusnetzovin puoleen. – – Ikäväkseni olivat kuitenkin kaikki 
seminaarin oppilaat lähteneet kotiinsa kesää viettämään, niin 
etten siis voinut käyttää niiden apua alkutyössäni. Tuli niin-
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muodoin lähteä Tsheremissien omille asuinpaikoille. Sitä ennen 
katsoin kumminkin parhaaksi oleskella muutaman viikon umpi-
venäläisten parissa, paremmin harjautuakseni venäjänkielen 
suulliseen käytäntöön – –. (Porkka 1888, 111.)

Samaa strategiaa noudattivat useat muutkin tutkijat. Suomalais-Ugri-
lainen Seura oli pian perustamisensa jälkeen luonut yhteyksiä eri mai-
den tutkijoihin, kutsunut kirjeenvaihtaja- eli ulkojäseniä, käynnistänyt 
julkaisuvaihdon ja kirjallisuuden keruun. Tuskin oli sellaista seutua, 
johon lähtiessä ei olisi pysähdytty paikallisen virkamiehen, asiantun-
tijaksi tiedetyn tutkijan, papin tai kauppiaan luo. Myös nyky-Suomen 
lähialueille matkustavan oli valmistauduttava huolella. Frans Äimä 
matkusti aivan 1900-luvun alussa Lappiin tutkiakseen inarinsaamea. 
Hänen kertomuksensa valaisee matkareitin valintaa tuon ajan kulku-
mahdollisuuksien mukaan. Se osoittaa myös Äimän hakeutuneen tie-
toisesti kuuluisan norjalaisen lappologin J. K. Qvigstadin luo ennen 
varsinaisen tutkimustyön aloittamista:

Suomalais-ugrilaisen Seuran kokouksessa 17 p. helmikuuta 1900 
myönnettiin allekirjoittaneelle stipendi Inarin lapin murteen 
sanastollista ja äänneopillista tutkimista varten. Matkalle oli 
määrä lähteä kesäkuun lopulla. Erinäisten asiain takia jouduin 
lähtemään kuitenkin vasta heinäkuun 10 p. Matkustin Vaasan, 
Sundsvallin ja Trondhjemin kautta Tromssaan, jossa pari päi-
vää viivähdin tunnetun lapinkielentutkiijan J. Qvigstadin luona, 
saadakseni häneltä neuvoja ja evästyksiä matkaani varten. – – 
Tromssasta jatkoin matkaa höyrylaivalla itäänpäin; onnellisen 
sattuman kautta sain nauttia Qvigstadin miellyttävästä ja opet-
tavaisesta seurasta aina Hammerfestiin asti. Vesisaareen asti oli 
minulla matkaseurana mainittu Isak Pehrsen – –. Vesisaaresta 
pääsin eräässä tilapäisesti kulkevassa pienessä höyryssä Näytä-
mön kylään. Sieltä oli jalkaisin kuljettava 4–5 penikulman taival 
– kolme kantajaa tavaroitani varten matkassa – Suolisjärven 
suomalaiseen majataloon. Täältä eräs inarinlappalainen kalas-
tajanvaimo kyyditsi minut purjeveneellä lopputaipaleen – 12 
penikulmaa – Inarin kirkolle, jonne saavuin elokuun 2 päivänä. 
(Äimä 1902, 10–11.)

Kolmas esimerkki on varsinaisen elämäntyönsä altailaisten kielten 
tutkijana tehneen G. J. Ramstedtin tutkimusretken käynnistymisestä. 
Ramstedt aloitti vuorimarin tutkijana, ja hänen ensimmäinen kirjan-
sakin Bergtscheremissische Sprachstudien (1902) koski aihepiiriltään 
sitä. Mutta hänen varsinainen tähtäimensä oli kauempana idässä. Ura-
lilaisten (siis suomalais-ugrilaisten ja samojedilaisten) ja niin sanot-
tujen altailaisten kielten keskinäisestä suhteesta ei vielä tuolloin oltu 
aivan varmoja. Ramstedtista tuli ehkä kansainvälisesti tunnetuin sti-
pendiaatti Mannerheimin ohella, ja hän toimi myöhemmin Setälän 
tavoin myös diplomaattina. (Ramstedtin elämästä ja toiminnasta ks. 
lähemmin Halén (1998).)

Matkakertomus mongolien maalta.
(Esitetty Seuran kokouksessa lokakuun 20 p:nä 1900.)
Suomalais-ugrilaiselle Seuralle.

Kesäkuun alussa vuonna 1898 allekirjoittanut matkusti Hel-
singistä Venäjälle. Kanslerinviraston antamat varat antoivat 
minulle tilaisuuden parantaa venäjänkielen-taitoani ja koota 
aineksia vuoritsheremissien kielen tuntemiseen. Vietettyäni 
kesän eräässä tsheremissiläisessä, Tushnal nimisessä kylässä 
(Kasanin kuvernem., Kozmodemjanskin piirik., Vilovatyj Vrag), 
tein saman vuoden syyskuulla matkan Kasaniin, jossa sain tiedon 
Suomalais-ugrilaisen Seuran päätöksestä lähettää minut stipen-
diaattinansa keski-Aasiaan tutkimaan mongolilaisia kieliä.
 Marraskuun 6 päivänä läksin pitkälle matkalleni itään, ja 
saavuin Urgaan kuukautta myöhemmin. – – Syyskuussa 1899 
palasin Urgaan. Minulla oli aikomus Kovalevskin sanakirjan 
avulla tarkastaa nykyiskielen sanavarastoa. – – Kohta sen jäl-
keen (28 p. lokak.—4 p. jouluk.) tein matkan seuraavien paikko-
jen kautta: Troitskosavsk—Dzhida—Dzheltura—Amur—Bajas-
kholangun luostari—Urga. – – Toivon aikanani voivani antaa 
Suomalais-ugrilaiselle Seuralle täydellisen matkakertomuksen 
kaikkine yksityiskohtineen ja oloja kuvaavine kertomuksineen.
 Troitskosavskissa, syyskuun 20 p:nä 1900.
 G. J. Ramstedt. 
(Ramstedt 1901, 6–10.)
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4.  Rapor toint i  kentältä

Matkojen varsinainen tarkoitus oli ajantasaisen tiedon hankkiminen, 
kokoaminen ja toimittaminen Suomalais-Ugrilaisen Seuran välityk-
sellä muiden tutkijoiden saataville. Koska kootun aineiston toimitta-
minen ja julkaiseminen osoittautui aikaavievemmäksi kuin kukaan 
oli ajatellut, kaikki tiedot olivat tervetulleita. Itse asiassa Suomalais-
Ugrilaisen Seuran julkaisutoiminta alkoi vasta käynnistyä asteittain, 
kun stipendiaatteja lähetettiin matkaan jo täydellä vauhdilla. Kyliin tai 
lähes tiettömien taipaleiden taakse lähetetyt tutkijat raportoivat hank-
keensa edistymisestä, ja saadut selonteot luettiin seuran kokouksissa. 
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirjat sisältävät runsaasti jul-
kaistuja matkakertomuksia tai kentältä lähetettyjä selontekoja. Usein 
matkakassaan oli pyydettävä täydennystä retken jatkamiseksi eteen-
päin uuteen kohteeseen.

Kaukana Helsingissä sijainneelle toimeksiantajalle Suomalais-
Ugrilaiselle Seuralle lähetetyt raportit edustavat matkojen virallista, 
dokumentoivaa puolta. Matkalaisten tarkoitus oli täyttää annettu 
tehtävä ja vähintään kirjoittaa, millä edellytyksin tavoitteeseen pys-
tyttiin pääsemään paremmin. Paitsi tutkijoiden henkilöhistorian kan-
nalta tärkeitä vaiheita, myös matkustamisen rasitusta ja väliin tus-
kastumistakin on enemmän kuvattu omaisille lähetetyissä kirjeissä 
(ks. lähemmin Irene Wichmannin artikkeli tässä kirjassa). Jatkuva 
oleskelu ja usein pitkä odottaminen vaativat kärsivällisyyttä.

Kirjoitetut matkakertomukset ovat elävää aikalaiskuvausta sil-
minnäkijöiden kokemana, joten on paikallaan siteerata tässä yhtey-
dessä joitakin havainnollisia katkelmia. Lukemalla matkakertomuk-
sia ja retkeläisten omia kuvauksia saa värikkään kuvan kulttuurien 
kohtaamisesta, paikallisten suhtautumisesta stipendiaatteihin ja hei-
dän selviytymisestään vieraassa ympäristössä. 

Hanakimpia ja tuloksekkaimpia tutkimusmatkailijoita oli Heikki 
Paasonen, joka oli omaksunut nopeasti nuorgrammaattisen metodin 
kurinalaisuuden ja pystyi aikailematta tarttumaan tutkimusaihee-
seensa. Paasosen pääurakkana oli mordva eli nykyisemmin muotoil-
tuna mordvalaiskielet ersä ja mokša, mutta hän havainnoi ja kokosi 
aineistoa niiden lisäksi Baškirian marista, hantista sekä turkinsukui-
sesta tšuvassista (ks. lähemmin Merja Salon artikkelia tässä kirjassa). 

Paasonen oli myös mukana laajentamassa aineistonkerääjien verkos-
toa ja värväämässä ns. talonpoikaisstipendiaatteja riittävän sivistys-
taustan omaavien äidinkielisten parista. Paasonen raportoi toimin-
nastaan nykyisen Mordvan tasavallan itäpuolella sekä Volgasta itään 
sijaitsevilla mordvalaisalueilla seuraavasti:

Niillä varoilla mitä Suomalais-ugrilainen Seura myönsi minulle 
käytettäväksi stipendeiksi mordvalaisen folkloren keräilijöille, 
olen tähän asti toimittanut keräyksiä Samaran, Buguljman ja 
Buguruslanin piirikunnissa Samaran lääniä, Saratovin läänin 
pohjoispuolisissa osissa, Hvalynskin ja Petrovskin piirikun-
nassa, sekä Gorodishtshen piirikunnassa Pensan lääniä. Työssä 
on ollut ensinmainituissa lääneissä kaksi entistä kielimestariani, 
Zorin ja Shuvalov, sekä viimemainitussa eras Pensan opettaja-

Kartta 5. Osa kartasta Karta Azijatskoi Rossii vuodelta 1895. Kuvasta näkyy ajan 
rautatieverkosto. Kazanin kaupunki on merkitty soikiolla. SUS arkisto.
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seminaarissa viime keväänä tutkinnon suorittanut kansakoulun-
opettaja Ivan Shkoljnikov – –. Ignatij Zorin, kolmenkymmenen 
vuoden paikoilla oleva ersamordvalainen Vetshkanovo nimisestä 
kylästä Buguruslanin piirik. Samaran l. – – alkoi työnsä Seu-
ran palveluksessa tammik. 24 p:nä Stepnaja Shantala nimisessä 
kylässä Samaran piirikuntaa – –. Eräältä Seledba nimisestä 
kylästä (Samaran piirik.) tulleelta räätäliltä Zorin sitä paitsi kir-
joitti muistiin muutamia lauluja ja loitsuja. Kenties olisi hänen 
lopulta onnistunut saada suuremmatkin saaliit, mutta nyt ilmes-
tyi näyttämölle paikkakunnan urädnikka, jonka kyläläiset olivat 
osanneet taivuttaa puolelleen. Tämä kielsi häntä mihinkään liik-
kumasta, uhkasi vangita ja otti takavarikkoon hänen muistoon-
panonsa, jotka tosin seuraavana päivänä melkein kaikki antoi 
takaisin, mutta pakotti Zorinin samalla heti lähtemään takaisin 
kotiseudulleen. (Paasonen 1900, 1–3.)

Zorinin kokoelmat päätyivät lopulta Helsinkiin, ja Suomalais-Ugri-
laisen Seuran Toimituksissa on julkaistu niiden avulla kaksi laajaa 
nidettä mordvalaista kansanrunoutta (SUST 161 ja 162). Vastaavan-
laisiin ennakkoluuloihin, asenteisiin ja epäilyttävän muukalaisen 
kohtaamisesta johtuviin vaaroihin törmäsivät useat stipendiaatit. Esi-
merkiksi K. F. Karjalaisen saapuminen Obin sivujoen Kondan var-
rella sijaitsevaan Krasnojarskin kylään käynnisti monenlaisia huhuja. 
Vieraan väitettiin tahtovan viedä hanteja muualle, ties minne, jopa 
tyrmään. Tiedettiin myös, että Karjalaisen tehtävänä oli arvioida pai-
kallisten sopivuutta asepalveluun, josta hantit oli siihen aikaan vapau-
tettu. (Korhonen 1983, 98.)

Epäluuloon törmäsivät matkustajat yhtä lailla kaukana Siperiassa 
kuin Suomenlahden lähialueilla. Lauri Kettusen ollessa viimeisellä 
retkellään vatjalaisalueilla vuonna 1915 ensimmäinen maailmansota 
oli täydessä käynnissä. Pontilovan kylässä eräs Kettusen äänitystoimia 
syrjästä katsonut nainen havaitsi, että sodat ja ”tuollaiset rakkineet”, 
tarkoittaen sillä fonogra a, kuuluvat yhteen ja ovat maailmansodan 
merkkejä. Toinen katsoi Kettusta kammoksuen ja teki ristinmerkin: 
Antihristus! (Virtaranta 1983, 243.) Pari vuotta myöhemmin Venäjän 
vallankumouksen ollessa jo käynnissä Kettunen oli etelävepsäläisten 
luona ja joutui taas monien epäilysten alaiseksi.

Kartta 6. Osa Tobolskin alueen 
kartasta Karta Tobolskoi guber-
nii, luultavasti vuodelta 1903. 
SUS arkisto. 
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Vuoden 1900 Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirjassa 
ilmestyi seuraava K. F. Karjalaisen raportti Siperiasta, jossa hän noin 
neljän vuoden ajan tallensi ja teki muistiinpanoja hantin kielen eri 
muodoista, eli ostjakista, kuten tuolloin sanottiin. Karjalainen oli 
ensin työskennellyt lähialueilla ennen lähtöään Siperiaan. Hän oli 
tehnyt useita retkiä karjalan kielen puhuma-alueille ja kerännyt sieltä 
kieliaineistoja: Vienan Karjalaan 1894, Tverin Karjalaan 1895 sekä 
Aunuksen Karjalan pohjoisosaan 1897. Siperiaan lähtiessään hän oli 
harjaantunut tutkija. Karjalaisen tekstissä mainitseman Samarovon 
paikalla sijaitsee nykyinen Länsi-Siperian keskus Hanty-Mansijsk.

Luminen oli talvi 1898–99, monet pelkäsivät tavatonta kevät-
tulvaa. Vanhat, kokeneet olivat rauhallisempia: syksyllä lumen 
sataessa olivat suot kuivia ja keväällä tarvitsevat ne täyttyäkseen 
suuret määrät vettä, eikä siis lumesta sulava vesi voi äkkiä jokia 
täyttää. Näin vanhat ennustelivat, ja heidän ennustuksessaan, 
kuten sitten näimme, oli jonkun verran perää. – – Samarovon 
suuri kirkonkylä on tärkeimpiä paikkoja ostjakkimailla hyvin 
vetäen vertoja Beresovan ja Surgutin kaupungeille, ja kun sitä 
edellisissä kirjeissä olen usein maininnut, lienee ehkä syytä siitä 
vähän puhua, vaikka se ei olekaan ostjakkipaikka varsinaisesti, 
sillä asukkaat ovat kaikki venäläisiä. – – Asukkaat Samarovossa 
ovat kaikki talonpoikia, mutta talonpoikien elinkeinoja, maan-
viljelystä ja karjanhoitoa ei heidän voi sanoa harjoittavan, eikä 
kylän asema siihen juuri tilaisuutta annakaan. – – Varsinainen 
elinkeino on kalastus, nykyisen Samarovon rikkauden ja hyvin-
voinnin päälähde. Paikka onkin erittäin sopiva kalastuksen 
harjoittamiseen, se kun on kahden mahtavan joen risteyksessä, 
jokien, jotka ovat kuulut kalaisuudestaan ja kalleista kalalajeis-
taan. (Karjalainen 1900, 3–9.)

5.  K iel iyhteisöjen havainnointi 
ja  ni is tä  rapor toiminen

Suomalais-Ugrilaisen Seuran keruutoiminnan ja kenttäretkien esitte-
lyissä ja arvioissa on pääsääntöisesti keskitytty niiden tavoitteisiin, 
matkareitteihin ja tuloksiin. Keruuretkiin, kentällä liikkuvien tutki-
joiden kertomuksiin ja raportteihin liittyy kuitenkin myös kieliyh-
teisöjen havainnointi ja niiden tilan arviointi eli nykyperspektiivistä 
katsottuna selvä kielisosiologinen näkökulma. Kielitilannetta, kaksi-
kielisyyttä ja kulttuurien muuttumista painottavia huomioita voi jopa 
pitää aikaansa edellä olevina, sillä moderni kielisosiologia syntyi 
vasta vuosikymmeniä myöhemmin 1900-luvun toisella puoliskolla. 
Pitkien ja vaikeakulkuistenkin reittien taakse hankkiutuneet tutkijat 
tuskin kuitenkaan ajattelivat olevansa tekemisissä erilaisen meto-
din ja näkökulman kanssa, vaan seurasivat valppaina kaikkea, mikä 
auttoi ymmärtämään tutkimuskohteen olemusta. Yhteisöjen koko, 
tavat, ongelmat ja tulevaisuudennäkymät kiinnittivät ulkopuolisen 
matkaajan huomion. Kun kielten katoamiseen on globaalisti alettu 
kiinnittää huomiota 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa, on korostettu 
myös nykyisin kenttätöitä tekevien lingvistien tarvetta dokumentoida 
kaikki mahdollinen.

Kieliyhteisöjä koskevat havainnot eivät Venäjän suomalais-ugri-
laisten parissa tutkimusmatkalla olleilla asetu keskipisteeseen, vaan 
täydentävät kokonaisuutta. Ne ovat kuitenkin useassa tapauksessa 
aikakauttaan edustava lähtötilanne, johon myöhempää kehitystä ja 
erityisesti 1900-luvulla voimakkaasti kiihtynyttä kielellistä assimi-
laatiota ja kieliyhteisöjen rapautumista voidaan verrata (Grünthal 
2009). Kenttätyöretkien kuvauksissa on luettavissa mainintoja kak-
sikielisyydestä, kielellisistä valinnoista eri tilanteissa, taloudellisesta 
riippuvuudesta ja kulttuurisesta eriarvoisuudesta.

Joidenkin kielimuotojen hiipuminen oli käynnissä jo 1800-
luvulla. Kielenvaihto oli toteutunut tai täydessä vauhdissa monella 
alueella. A. J. Sjögren oli viimeinen, joka tallensi 1840-luvulla Luo-
teis-Latviassa varsinaisella Liivinmaalla puhuttua liivin kieltä, ns. 
salatsinliiviä. Inkerinmaan vatjalaiset olivat nopeasti assimiloitu-
massa muunkielisiin ryhmiin, erityisesti venäläisiin ja inkerikkoihin. 
Elias Lönnrot liikkui varsinaiselta vepsäläisalueelta koilliseen sijait-
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sevalla alueella, jossa 1890-luvulla kieli oli jo sammunut (Basilier 
1890). M. A. Castrénin matkat kattoivat myös eteläsamojedilaisten 
kielten hiipuvat puhuma-alueet.

Yleinen tilanne oli kuitenkin se, että kieliyhteisöt, jotka puhuivat 
kulloin kutakin tutkimuskohteeksi valittua kieltä, olivat elinvoimaisia. 
Riippumatta niiden koosta, taloudellisesta toimeentulosta, etnogra-
 sista tavoista tai ekologisesta ympäristöstä kieli siirtyi seuraavalle 
sukupolvelle ja varhaisoppimisvaiheessa oleville lapsille. Pyynti- ja 
poropaimentolaisyhteisöt olivat kooltaan monta kertaa pienempiä kuin 
maanviljelysvaltaiset, jotka pystyivät elättämään enemmän ihmisiä. 
Silti keskimääräinen elinikä ei ollut kovin korkea ja lasten kuolemat 
tavallisia kuten saman aikakauden Suomessakin. Taudit levisivät hel-
posti, ja ihmisten vastustuskyky oli heikko. Useiden Venäjän suo-
malais-ugrilaisten kansojen demogra nen huippu osuu itse asiassa 
vasta 1900-luvun puolelle, marien, udmurttien ja komien 1950–1960-
luvulle, nenetsien vielä myöhemmäksi. Karjalaisten, vepsäläisten, 
mordvalaisten, mansien ja hantien demogra nen huippu osuu taas 
maailmansotien väliseen aikaan, jolloin lapsikuolleisuus laski, perhei-
den koko kasvoi ja väestömäärä kohosi (Lallukka 1990; 2001; 2005).

Kaksi seuraavaa, Siperian kielitilannetta kuvaavaa esimerkkiä 
valaisevat myös kirjoittajien, Artturi Kanniston ja K. F. Karjalai-
sen tapaa tarkastella kohdettaan. Kannisto oli alla olevaa katkelmaa 
kirjoittaessaan oleskellut mansien eli tuonaikaisen terminologian 
mukaan vogulien parissa jo toista vuotta. Oli käynyt selväksi, että 
mansin eri muotojen välillä oli huomattavia eroja ja mansilaisryhmät 
elivät ylipäätään hajanaisina saarekkeina. Mansien lukumäärän kar-
toittamiseksi Kannisto oli tehnyt yksityiskohtaisen luettelon mansia 
puhuvista perheistä.

Koska vogulin kansan väkiluvusta, varsinkaan mikäli se on säi-
lyttänyt kielensä, ei ole tyydyttäviä tietoja, olen kullakin paikka-
kunnalla tehnyt tarkan luettelon vogulia puhuvista perheistä ja 
niiden jäsenistä, samalla ottaen huomioon myös kaksikielisissä 
ja kaksirotuisissa kylissä eri kieli- ja roturyhmien jäsenlukua. 
 K!"inan kylässä Tachtanan kunnassa Tobolskin lääniä 
marraskuun 1 p:nä 1902. 
Artturi Kannisto. (Kannisto 1903, 9.)

Karjalainen sen sijaan vertaa seuraavassa näytteessä kahta hanti- eli 
ostjakkiryhmää toisiinsa, idempiä Irtyšin hanteja lännempiin eteläi-
sen Obin hanteihin. Karjalaisen tuomio on suora ja koruton eikä hän 
näe kielen ja etnisyyden säilymiselle suurta toivoa:

Asuen eteläisimpänä heimostansa ovat Irthyshin rantalaiset jou-
tuneet vieraan vaikutuksen piiriin suuremmassa määrin kuin 
Obilaiset ostjakit (Karjalainen 1900, 11).

Se vähäinen osa Irtysh-rahvasta, joka jaksaa pelastua koko ost-
jakkikansaa uhkaavasta lopusta, sukupuuttoon kuolemisesta, ei 
voi säilyttää kansallisuuttansa, vaan joutuu ehdottomasti venä-
läisyyden tukahutettavaksi, unhoittaa isiensä kielen omistaen 
uuden (mts. 17).

Karjalainen ei kuitenkaan erittele kielenvaihdon syitä. Tavallista oli-
kin, että syynä katsottiin olevan ylipäätään vieraan kulttuurin ja sii-
hen liittyvän vieraan kielen omaksumisen. Kaksikielisyyttä esiintyi, 
mutta se ei ollut läheskään siinä määrin hallitsevaa kuin nykyisten 
Venäjän suomalais-ugrilaisten vähemmistöjen parissa (vrt. Lallukka 
1990; 2001; 2005). Sitä paitsi usein saattoi olla helpompi työskennellä 
kaksikielisen kielenoppaan kanssa, joka kykeni selittämään sano-
maansa tai jopa tulkitsemaan sen venäjäksi.

Kieliyhteisöjä koskevat havainnot eivät ole kovin yksityiskohtai-
sia vaan tavallisesti yleistäviä. Usein niiden kirjoittaja arvioi suorasu-
kaisesti tutkimuskohteensa olevan assimiloitumassa venäjänkieliseen 
väestöön. Mutta monet alueet olivat siinä määrin yksikielisten suo-
malais-ugrilaisten yhteisöjen asuttamia, ettei kysymys kaksikielisyy-
destä, kielenvaihdosta, assimiloitumisesta, kulttuurisesta hiipumi-
sesta tai talouden romahtamisesta ollut aikalaisen silmissä ollenkaan 
ajankohtainen.

Yksityiskohtaisimpia kielenpuhujien määrää koskevia tie-
toja on Frans Äimän Suomalais-Ugrilaiselle Seuralle toimittamassa 
matkakertomuksessa, jonka hän oli laatinut matkastaan inarinsaa-
melaisten pariin. Tilasto on julkaistu Suomalais-Ugrilaisen Seuran 
Aikakauskirjassa (Äimä 1902), mutta koska inarinsaame on tarkim-
min 2000-luvulle asti seurattuja vähemmistökieliä ja sitä käytetään 
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malliesimerkkinä myös käänteisen kielenvaihdon mahdollisuudesta 
(ks. lähemmin Pasanen 2003; 2005), on paikallaan julkaista tilasto 
uudemmassakin kirjoituksessa.

Äimän julkaisemat tiedot ovat Inarin kirkkoherran Lauri Arvid 
Itkosen seurakunnassaan keräämiä. Alkuperäisessä versiossa käytet-
tyjen nimitysten inarinlappi ja tunturilappi sijasta käytän seuraavassa 
nimityksiä inarinsaame ja pohjoissaame. Taulukossa 3 esitystapaa on 
muutettu joiltakin osin. Taulukon alkuperäinen muoto on liitteessä 1.

Äidinkieli
Alle 15-vuotiaat Yli 15-vuotiaat

Yhteensä
Naisia Miehiä Naisia Miehiä

inarinsaame 97 118 238 235 688

pohjoissaame 33 32 52 48 165

suomi 133 118 168 213 632

ruotsi – – 3 4 7

Yhteensä 263 268 461 500 1492

Taulukko 3. Inarin seurakunnassa eri äidinkieliä puhuvien määrä 1900-luvun alus-
sa. Frans Äimän (1902) Inarin kirkkoherralta L. A. Itkoselta saamat tiedot.

Inarin kieliyhteisöä ja erityisesti inarinsaamea koskevat tiedot ovat 
erittäin kiinnostavia, kun niitä verrataan sata vuotta myöhempään 
tilanteeseen. Yhtä tarkkoja tietoja inarinsaamen puhujamäärästä ei 
ole myöhemmin julkaistu, joskin esimerkiksi Inarinsaamen kielen 
seura Anarâškielâ servi on pyrkinyt kartoittamaan tilannetta. L. A. 
Itkosen ja Äimän tallentamassa tilanteessa äidinkieleltään inarinsaa-
melaisia on ollut eniten muihin ryhmiin verrattuna ja inarinsaame-
laiset ja pohjoissaamelaiset ovat muodostaneet yhdessä enemmistön 
Inarin seurakunnan asukkaista. Inarinsaamelaisen kieliyhteisön kan-
nalta luku on suuntaa-antava siltä osin, minkä suuruinen se on voinut 
suurimmillaan olla.

6.  Tulok set  ja  ni iden ar v ioint i

Suomalais-Ugrilaisen Seuran keruuretkien arviot ovat korostaneet eri-
tyisesti kootun aineiston merkitystä ja kauaskantoisuutta. Eri puolille 
Pohjois-Euraasiaa rönsyilleiden retkien tuloksena oli valtava määrä 
korvaamatonta, autenttista tutkimusaineistoa. Peruskaava oli se, että 
lahjakas suomalais-ugrilaisen kieli- tai kansatieteen opiskelija lähti 
valmistuttuaan kenttätutkimuksiin ja laati väitöskirjansa itse kerää-
mänsä aineiston pohjalta. Monilla alueilla tutkimus lähti kunnolla 
liikkeelle vasta näiden retkien ja ensimmäisten tutkimusten ansiosta. 
(Korhonen 1989, 268.) 

Tutkimusaineiston määrää kuvaa parhaiten käytännössä koko 
1900-luvun jatkunut julkaisutoiminta. Suomalais-Ugrilaisen Seuran 
julkaisusarjoista erityisesti Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 
ja sanakirjasarja Lexica perustuvat suurten keruuretkien satoon. Vii-
meisen parinkymmenen vuoden kuluessa on valmistunut useita suu-
ria murresanakirjoja, kuten kuusiosainen Karjalan kielen sanakirja, 
kuusiosainen mordvan sanakirja Mordwinisches Wörterbuch, marin 
sanakirja Tscheremissisches Wörterbuch ja selkupin sanakirja Sölku-
pisches Wörterbuch. Kesken on enää mansin eli vogulin sanakirjan 
toimittaminen.

Keruuretkien merkitys on 2000-luvun näkökulmasta tarkastel-
tuna epäilemättä osin toinen kuin alun perin oli tarkoitus. Sanaston-
tutkimuksen ja erityisesti etymologisen tutkimuksen raaka-aineeksi 
tarvitut suuret sanakirjat valmistuivat kaikki kerääjiensä kuoleman 
jälkeen ja jäivät seuraavan tai vieläpä sitä seuraavan tutkijapolven 
toimitettaviksi. Suomen kielen etymologinen sanakirja taas ehdittiin 
kirjoittaa ennen kuin kaikki sen tueksi tarvittu aineisto oli julkaistu.

Murresanakirjojen kuvaama suomalais-ugrilaisten kielten alu-
eellisten varianttien jakauma on muuttunut dramaattisesti. Vielä 
voimakkaammin on muuttunut julkaistujen tekstinäytekokoelmien 
ilmentämä maailma. Lähes kaikilta kielialueilta on julkaistu folk-
lore- ja muita tekstinäytteitä, jotka ilmentävät joko erilaisten folklo-
relajien kirjoa tai lähinnä lähialueilta kerätyissä näytteissä tavallista 
kerrontaa. Kielellistä aineistoa täydentävät kansanperinnettä edusta-
vat aineistot, kuten esinekokoelmat, piirrokset, valokuvat ja erilaiset 
tapojen kuvaukset.
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Sen lisäksi, että vertailevan ja etymologisen sanastontutkimuk-
sen edellytykset ovat merkittävästi parantuneet suurten sanakirjojen 
ansiosta ja sovellettavia metodisia mahdollisuuksia on tullut lisää, 
Suomalais-Ugrilaisen Seuran keruuvuosien kultakausi merkitsi myös 
järjestelmällistä suomalais-ugrilaisten kielialueiden dokumentointia. 
Kielen ilmentämä muuttuvien ja katoavien kulttuurien rikkaus on tal-
lennettu julkaisuihin niin hyvin kuin on pystytty. Katoavan tiedon 
tallentamisen merkitys korostuu korostumistaan nopeasti muuttu-
vassa nykymaailmassa.

Kaiken kaikkiaan koko aikakausi merkitsi järjestelmällisyydes-
sään vahvan perustan luomista kauaskantoiselle tutkimustraditiolle 
ja tutkimustiedon jatkuvuudelle. Kansainvälisestikin arvioiden tut-
kimusretket edustivat varhaista antropologisen lingvistiikan pionee-
rivaihetta ja järjestelmälliset, huolellisesti valmistellut keruuretket 
olivat uraauurtavia.
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Frans Äimän Inarin kirkkoherralta L. A. Itkoselta saamat tiedot Inarin seurakunnas-
sa eri äidinkieliä puhuvista ryhmistä 1900-luvun alussa Äimän (1902) esittämässä 
muodossa.


