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Aluksi 
Vaikka Oulun yliopiston suomen kielen laitoksesta ei olekaan erillistä perustamispäätöstä, sen toimin-
nan voidaan katsoa alkaneen syksyllä 1966 Kirkkokadun vuokrakaksiossa. Yhden lehtorin työyhteisöstä 
nopeasti kasvamaan lähtenyt laitos vastasi osaltaan Pohjois-Suomen tarpeeseen saada kouluihin muo-
dollisesti kelpoisia äidinkielenopettajia. Vuosikymmenten varrella laitokselta on valmistunut filosofian 
kandidaatteja, humanististen tieteiden kandidaatteja, filosofian maistereita, filosofian lisensiaatteja ja 
filosofian tohtoreita. Puolen vuosisadan aikana opiskelijasukupolvi on vaihtunut jo äideistä tyttäriin, 
muttei sentään aivan vielä kolmanteen polveen. 

Nyt on aika palata hetkeksi menneeseen. Tämä Puoli vuosisataa oululaista fennistiikkaa. Oulun yliopis-
ton suomen kielen oppiaine 50 vuotta 1966–2016 -historiikki julkaistaan verkkojulkaisuna 25.5.2016. 
Sen julkistamistilaisuus on 27.5.2016 Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan kieliaineiden alum-
nijuhlassa. Historiikin julkistus on ajoitettu Oulussa 25.–27.5.2016 järjestettävien valtakunnallisten 
XLIII Kielitieteen päivien yhteyteen. 

On ollut ilahduttavaa havaita, että kaikki, joilta olen apua, neuvoa tai muistikuvia kysynyt, ovat mielel-
lään auttaneet minua historiikinteossa eteenpäin. Laitoksen aiemmissa osoitteissa olen käynyt emerita-
professori Helena Sulkalan kanssa. Historiikkia varten haastatteluja ovat antaneet emeritalehtori Mar-
ketta Harju-Autti, emeritalehtori Merja Karjalainen, emeritalehtori Liisa Kylmänen, filosofian maisteri 
Pirkko Leinonen, professori Harri Mantila, emeritalehtori Irmeli Pääkkönen, emeritusprofessori Pauli 
Saukkonen sekä Helena Sulkala. Haastatteluja halusin tehdä sitä silmällä pitäen, että samalla koottiin 
muistitietoa oppiaineen arkistoon mahdollisesti myöhemmin hyödynnettäväksi. Yksityiskohtia varmis-
tellessani olen hätyyttänyt haastateltaviani myös varsinaisen haastattelutilanteen ulkopuolella.

Historiikkityössä apunani oli humanististen tieteiden kandidaatti Osmo Hyövälti, joka on harjoittelun-
sa aikana syys–lokakuussa 2015 digitoinut valokuvia ja muuta materiaalia historiikkia varten, laatinut 
useimmissa haastatteluissa käytetyn haastattelurungon ja ollut apunani tekemässä neljä haastattelua.

Lukemattomia yksityiskohtia olen tarkistanut entisiltä ja nykyisiltä opiskelijoilta ja työntekijöiltä. Sel-
vittäessäni laitoksen historiaa toiminnan aloituksesta nykypäivään olen erityisesti vaivannut suomen 
kielen laitoksella vuonna 1966 opintonsa aloittanutta Helena Sulkalaa, entistä Palolaa, omaa sukuaan 
Salmea, vuonna 1973 suomen ja saamen kielen laitoksella opintonsa aloittanutta Marketta Harju-Auttia 
sekä vuonna 1979 suomen ja saamen kielen laitoksella opintonsa aloittanutta Harri Mantilaa. 

Historiikki rakentuu valokuvien varaan niin, että keskeisimmät käänteet kuvataan leipätekstissä ja va-
lokuvissa tuodaan esiin monenlaisia tilanteita ja sattumuksia vuosikymmenten varrelta. Koska koottava 
tieto on osittain hyvinkin hajanaista, olen pyrkinyt tarkistamaan löytämiäni tietoja mahdollisimman 
monesta lähteestä. 

Haastattelujen lisäksi olen hyödyntänyt historiikin tietojen keräämisessä erilaisia julkaisuja ja doku-
mentteja. Painetuista lähteistä minulla on ollut käytössäni muun muassa vuonna 1998 ilmestynyt Matti 
Salon ja Matti Lackmanin kirjoittama Oulun yliopiston historia 1958–1993, vuonna 2003 ilmestynyt Jari 
Sivosen toimittama Oulun koulun satoa sekä vuonna 2007 ilmestynyt Harri Mantilan, Merja Karjalaisen 
ja Jari Sivosen toimittama Merkityksen ongelmasta vähemmistökielten oikeuksiin. Juhlakirja professori 
Helena Sulkalan 60-vuotispäivänä. Tietojani olen kartuttanut myös Virittäjä-lehden numerosta 2/1993, 
jossa ilmestyivät niin Pauli Saukkosen kuin Matti Pääkkösen 60-vuotissyntymäpäivän yhteydessä kir-
joitetut artikkelit. Myös Oulun nauhoitearkistosta löytynyt Matti Pääkkösen jäähyväisluento touko-
kuulta 1994 on ollut materiaalinani. Lähteinäni olen käyttänyt myös seuraavia teoksia: vuonna 1990 
Elna Stjernan toimittamaa kirjaa Oulun yliopiston kolmas tohtoripromootio 1989, Suman 25-vuotisjuhlia 
varten Marianne Lakomäen ja Eeva Mikkosen kirjoittamaa, vuonna 1992 painettua vihkosta Suma sei-
soo, miehet makaa. Suma vuosien saatossa sekä Jouko Vahtolan juhlakirjassa Historian selkosilla vuonna 
2012 julkaistua Marketta Harju-Auttin artikkelia Tornionjoen saarilta pohjoisiin koiriin – Hyrynsalmelta 
Utsjoelle. Nimistöaiheiset opinnäytteet ja nimistöntallennus Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen op-
piaineissa vuosina 1968–2010.

Lähteitäni ovat edellä mainittujen lisäksi olleet Helena Palolan kirjoittama Oulun yliopiston suomen ja 
saamen kielen laitoksen 10-vuotishistoriikki 1.9.1966–31.8.1976, Marjatta Haipuksen toimittama Oulun 
yliopisto. Suomen ja saamen kielen laitos eli laitoksen 20-vuotishistoriikki vuodelta 1986 sekä laitoksen 
toimintakertomukset vuosilta 1990–2008. Lisäksi oppiaineen arkistoista on löytynyt joitakin vanhoja 
kirjeitä 1960-luvulta. Olen selvittänyt tietoja myös Oulun yliopiston toimintakertomuksista vuodesta 
1959 lähtien sekä vuosikertomuksista vuodesta 1993 lähtien. 
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Yliopiston kirjaamon arkistoista olen tarkistanut tiedon jos toisenkin henkilökunnan ystävällisellä 
avustuksella. Oulun yliopiston viestintäpalvelujen graafinen suunnittelija Petri Ovaskainen on huomaa-
vaisesti auttanut minua kartuttamaan tämän historiikin arkistokuvakokoelmaa. Laitoksen arkistojen 
lisäksi olen saanut historiikkiin kuvitusta valokuvaamalla itse sekä pyytämällä kuvia käyttööni niin 
henkilökunnalta kuin muutamilta entisiltä opiskelijoiltakin. Oppiaineen arkistoissa ei ollut laisinkaan 
valokuvia 1960-luvulta, joten olen erityisen kiitollinen Pirkko Leinoselle, filosofian maisteri Marja-Lee-
na Paanaselle ja Helena Sulkalalle siitä, että he antoivat minulle valokuviaan käyttöön. Myöhempinä 
aikoina otettuja valokuvia sain puolestani käyttöön filosofian maisteri Hannele Lantto-Kauppilalta sekä 
filosofian lisensiaatti Tuula Uusi-Hallilalta. Helsingin yliopiston professorien Pertti Virtarannan ja Ter-
ho Itkosen kuvat ovat valokuvaaja Pentti Sammallahden ottamia, ja sain ne käyttööni Castrénin perilliset. 
Helsingin yliopiston suomen ja sen sukukielten professorit 1851–2001 -kirjan toiselta toimittajalta Toni 
Suutarilta.

Erityisen sydämellisen kiitoksen haluan esittää Pauli Saukkoselle ja Harri Mantilalle tekstin esiluvus-
ta. Professori Jari Sivonen puolestaan keksi tämän historiikin pääotsikon – Puoli vuosisataa oululaista 
fennistiikkaa. Tutkija Heini Karjalainen on korjannut käsikirjoitusversiosta monenmonta huolimatto-
muus- ja ajatusvirhettä, ja Puolanka-lehden toimitussihteeri Eija Luukkonen on ollut aina valmis autta-
maan sivunvalmistukseen liittyvissä kysymyksissä, ovatpa ne liittyneet kannen ulkoasuun tai 1970-lu-
vulla otettujen valokuvien punaisuuden vähentämiseen.

Lopuksi haluan kiittää vielä yhteisesti kaikkia, jotka mahdollistivat tämän tarinan kertomisen. Kun 
mietin historiikin kirjoittajan tunnelmia kuluneen lukuvuoden aikana, huomaan toivovani, että tekstin 
lukijoilla olisi puoleksikaan niin hauskaa kuin minulla on ollut tätä historiikkia kootessani. Mieleni te-
keekin lainata Irmeli Pääkkösen aikoinaan Helsingin yliopiston maisteripromootiossaan promoottorin 
puheesta poimimaa muistolausetta. Forsan et haec olim meminisse iuvabit – Ehkä tätä on joskus oleva 
hauska muistaa. Toivokaamme suomen kielen oppiaineelle edelleen pitkää ikää ja hyvää vointia.

Oulussa 23. toukokuuta 2016

Maija Saviniemi
historiikin kirjoittaja
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1. Perustaminen ja kehitys
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Edellisen sivun kuva:
Oulun yliopiston ensimmäinen suomen kielen professo-
ri Pauli Saukkonen piti virkaanastujaisesitelmänsä 22. 
marraskuuta vuonna 1967. Hän oli Oulun yliopiston 
ensimmäinen virkaan nimitetty filosofisen tiedekunnan 
humanistisen opintosuunnan professori. Saukkonen is-
tuu kuvassa eturivissä vasemmalla vierellään yliopiston 
rehtori Erkki Koiso-Kanttila ja vararehtori Tauno Pal-
va. Kuvanottohetkellä esitelmävuorossa oli professori 
Kauko Sakari Niinivaara, toinen virkaanastujista. Kuva 
on julkaistu Oulun yliopiston toimintakertomuksessa 
1967–1968.
Virkaanastujaiset pidettiin Aleksanterinkadulla yliopis-
ton suuressa luentosalissa, jota on luonnehdittu viehät-
täväksi, mutta epäkäytännölliseksi. Sali on Aleksante-
rinkadun ja Pakkahuoneenkadun kulmassa olevassa 
rakennuksessa, jossa sijaitsee nykyisin yliopiston arkki-
tehtuurin osasto. Emeritusprofessori Pauli Saukkonen 
muistaa, että rakennus oli puulämmitteinen ja luentosa-
lin peräseinällä oli uuni ja halkopino.
Pauli Saukkosen lisäksi virkaanastujaisesitelmänsä 
Oulun yliopiston suomen kielen professoreista on pitä-
nyt Saukkosen seuraaja Helena Sulkala 15. huhtikuuta 
1998. Sulkalan seuraajan, professori Jari Sivosen pro-
fessoriluento puolestaan kuullaan Lasaretissa 3. päivä-
nä kesäkuuta 2016. Tuolloin pidettävien humanistisen 
tiedekunnan professoriluentojen yhteydessä vietetään 
samalla tiedekunnan kevätjuhlaa.
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Oulun yliopiston suomen kielen laitos on perustet-
tu aikana, jolloin ei vielä ollut vakiintuneita käy-
täntöjä laitoksen perustamiseksi. Onkin todettu, 
että laitoksen virallista perustamista merkitsi Ou-
lun yliopistossa alkuun periaatteessa vasta se, että 
laitoksen esimiehelle, usein nimenomaan profes-
sorille, alettiin maksaa palkkiota esimiehen tehtä-
vistä. Suomen kielen laitokselle nimettiin esimies 
syyskuusta 1966 alkaen.

Vaikka jo Ouluun yliopistoa perustettaessa oli 
päämääränä saada yliopistoon myös humanistinen 
osasto, sen perustamista jouduttiin odottamaan 
useita vuosia. Yliopiston väliaikainen rehtori, pro-
fessori Pentti Kaitera ehtikin jo huomauttaa ava-
jaisesitelmässään Oulun yliopiston ensimmäisissä 
avajaisissa lokakuussa 1959 siitä, että esimerkik-
si murretutkimuksen alalla oli Pohjois-Suomessa 
vielä runsaasti tehtäviä. Sen vuoksi yliopistossa 
tarvittiin kiireisesti humanististen tieteiden edus-
tajia. Esimerkiksi yliopiston rehtorit Pentti Kaitera 
vuonna 1962 ja Niilo Söyrinki 1963 joutuivat kui-
tenkin lukuvuoden avajaispuheissaan toteamaan 
perustamisen lykkääntyneen varojen puutteen 
vuoksi.

Humanististen aineiden opetus Oulun yliopistos-
sa alkoi kahdessa vaiheessa: vuosina 1965 ja 1966. 
Suomen kielen opetus aloitettiin syyslukukaudel-
la 1966, jolloin Oulun yliopisto aloitti kahdeksat-
ta lukuvuottaan. Yhtenä merkkipaaluna jo ennen 
tätä ajankohtaa voidaan laitoksen perustamisen 
historiassa pitää päivämäärää 21.1.1966, jolloin 
tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkonen antoi 
asetuksen Oulun yliopiston viroista. Tuolloin yli-
opistoon perustettiin ensimmäiset suomen kielen 
professorin ja suomen kielen lehtorin virat.

Ensimmäiset opettajat saatiin Helsingistä
Varsinaisesti laitoksen toiminta alkoi syksyllä 
1966. Suomen kielen laitos sijaitsi osoitteessa 
Kirkkokatu 11 olevassa osakehuoneistossa. Tuo-
hon tilapäistiloiksi tarkoitettuun kaksioon avointa 
suomen kielen lehtoraattia saapui hoitamaan filo-
sofian maisteri Liisa Kylmänen. Hän oli lukuvuo-
den verran virkavapaalla virastaan Tampereen il-
taoppikoulun lehtorina.

Ensimmäisen lukukauden ajan suomen kielen 
laitoksen esimiehenä toimi virkaa toimittava kirjal-
lisuuden professori Esko Ervasti 1.9.–31.12.1966, 
kunnes kevätlukukaudella professuurin otti hoi-
taakseen filosofian lisensiaatti Matti Pääkkönen 
yhdessä Helsingin yliopiston professoreiden Pertti 
Virtarannan ja Terho Itkosen kanssa, jotka valvoi-
vat opetusta. 

Laitoksen tutkintovaatimukset olivat aluksi Hel-
singin yliopiston mukaiset, ja työnjaon mukaisesti 
Virtaranta ja Itkonen ottivat vastaan loppukuulus-
telut, valvoivat opetuksen antamista sekä vasta-
sivat tutkintovaatimusten noudattamisesta. Vas-
taavasti Pääkkönen antoi opetuksen ja hoiti muut 
virkaan kuuluvat tehtävät.

Laitoksen ensimmäisen lukuvuoden aikana 
professuuriin nimitettiin filosofian tohtori Pauli 
Saukkonen, joka aloitti työssään syyslukukaudel-
la 1967. Liisa Kylmänen, Pauli Saukkonen, Matti 
Pääkkönen ja laitokseen myöhemmin töihin tullut 
Irmeli Pääkkönen tunsivat toisensa entuudestaan, 
sillä he kaikki ovat olleet samaan aikaan opiske-
lemassa Helsingin yliopiston Castrenianumissa ja 
jäseninä ainejärjestö Siulassa. 

Suomen kielen 
laitoksen vaiheita

Ennen kuin suomen kielen professuuri täytettiin Oulun 
yliopistossa, suomen kielen laitoksen esimiehenä syyslu-
kukaudella 1966 toimi kirjallisuuden vt. professori Esko 
Ervasti. Lisäksi suomen kielen opetusta valvoivat Helsin-
gin yliopiston suomen kielen professorit Erkki (Pertti) 
Virtaranta ja Terho Itkonen. Matti Pääkkönen valmistui 
filosofian lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta marras-
kuussa 1966. Kun hän alkoi hoitaa professuuria 90-pro-
senttisesti vuoden 1967 alusta, Virtaranta ja Itkonen 
edelleen hoitivat professuurista 10 prosenttia. Suomen 
kielen professoriksi heinäkuussa 1967 presidentin pää-
töksellä nimitetty Pauli Saukkonen aloitti tehtävässään 
heti seuraavana syksynä.
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Suomen kielen laitoksen toiminnan voidaan katsoa käynnistyneen ensimmäisen professuurin perustamisesta 
1.8.1966. Ensimmäinen suomen kielen professuuri ja lehtoraatti perustettiin presidentti Urho Kekkosen antamalla 
asetuksella 21.1.1966.
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Kirjallisuuden professori Esko Ervasti toimi suomen kie-
len laitoksen ensimmäisenä esimiehensä syyslukukau-
della 1966. Kuva on julkaistu sanomalehti Kalevassa kir-
jallisuuden laitoksen 20-vuotissyntymäpäiväuutisoinnin 
yhteydessä 12.12.1985.

Oulun yliopiston suomen kielen laitoksen ensimmäisenä toimintavuonna opetusta valvoivat Helsingin yliopiston 
suomen kielen professorit Pertti Virtaranta ja Terho Itkonen. Kevätlukukaudella 1967 Matti Pääkkönen oli professo-
rin virkaan kuuluvien tehtävien hoitaja yhdessä heidän kanssaan. Virtaranta työskenteli Helsingissä suomen kielen 
professorina vuosina 1959–1981 ja Itkonen vuosina 1965–1989. Pentti Sammallahden ottamat valokuvat ovat noin 
vuodelta 1974.

Oululainen Matti Pääkkönen valittiin Oulun yliopiston 
suomen kielen laitoksen ensimmäiseksi vakinaiseksi 
lehtoriksi 1.2.1967 alkaen. Tosin kevätlukukauden 1967 
hän hoiti laitoksen professuuria, kunnes Pauli Saukko-
nen aloitti vakinaisena professorina syyslukukaudella 
1967.
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Laitoksen nimi eri aikoina
1966  suomen kielen laitos
1973  suomen ja saamen kielen laitos
1995  suomen ja saamen kielen ja logopedian 
 laitos, SUOSALO
2004  suomen kielen, informaatiotutkimuksen 
 ja logopedian laitos, SILO
2008  suomen kieli hallinnollisesti itsenäisenä 
 pääaineena, johon läheisesti kytkeytyvät 
 viron kieli, yleinen kielitiede, 
 suomi  toisena ja vieraana kielenä, 
 unkarin kieli sekä puheviestintä

– Opettajat – Matti, Pauli sekä Liisa Kylmänen 
ja muutkin lehtorit, joita tuli jälkeenpäin – olivat 
nuoria ja vastavalmistuneita, vain vähän vanhem-
pia kuin me opiskelijat, emeritaprofessori Helena 
Sulkala muistelee.

Koska yliopistorakennuksia ei vielä ollut ja Oulun 
yliopisto oli 1960-luvun lopussa muutenkin hajal-
laan eri puolilla Oulun keskustaa, suomen kielen 
ja kirjallisuuden luentoja pidettiin muun muassa 
Pe  lastusarmeijan salissa, Lindströmin lihakaupan 
vin  tissä tai nykyisen Stockmannin paikalla ollessa 
pro sessiosaston rakennuksessa. Esimerkiksi Alek-
san terinkadulla sijaitsevalla vanhalla koululla ny-
kyisen arkkitehtiosaston rakennuksessa pidet tiin 
hu manistien kaikki isot tentit. Tiedekunta sai yh-
teiset tilat vasta vuonna 1970, eikä suomen kielen 
opiskelijoillakaan ennen sitä vielä varsinaisesti ol-
lut yhteistä kokoontumispaikkaa. 

– Matti kertoi aina siitäkin, että kun hän meni 
aamulla johonkin vanhaan puutaloon murteiden 
luentoa pitämään, siellä oli niin hirveän kylmä, että 
tytöt vain palelivat siellä. Matti pisti tulet uuniin. 
Siellä oli halkoja ilmeisesti varattuna, ja varmaan 
ne senaikaiset opiskelijatkin muistavat tilanteen 
hyvin. Se oli ollut vähän hupaisaa kaikkien mieles-
tä, emeritalehtori Irmeli Pääkkönen muistelee leh-
toripuolisonsa moninaisia työtehtäviä laitoksen 
toiminnan alkuvuosina. 

Laitoksen monet nimet
Suomen kielen laitos kuului aluksi Oulun yliopiston 
filosofiseen tiedekuntaan, kunnes tiedekunta jaet-
tiin kahtia 1.8.1972 humanistiseksi ja luonnontie-
teelliseksi tiedekunnaksi. Koska rakkaalla lapsella 
on monta nimeä, suomen kielen laitos on ehtinyt 
muuttaa hallinnon tarpeiden mukaan nimeään jo 
monta kertaa 50-vuotisen historiansa aikana. Pu-
hutaanpa laitoksesta, jaoksesta, oppiaineesta tai 
vaikkapa tutkimusyksiköstä, itse suomen kieli on 
kuitenkin säilynyt oppiaineen nimessä koko ajan.

Suomen kielen laitoksena vuonna 1966 toimin-
tansa aloittanut organisaatio nimettiin vuodesta 

1973 lähtien suomen ja saamen kielen laitokseksi. 
Vuonna 1995 laitos laajeni jälleen: sen nimeksi tuli 
SUOSALO eli suomen ja saamen kielen ja logope-
dian laitos. Kun saamen kielen laitos sai valtakun-
nallisen erityistehtävän, se siirtyi suoraan tiede-
kunnan alaiseksi omaksi tutkimusyksikökseen eli 
Giellagas-instituutiksi. Vuonna 2004 syntyi SILO 
eli suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja lo-
gopedian laitos. Vuodesta 2008 lähtien suomen 
kieli on ollut hallinnollisesti itsenäinen pääaine, 
ja vuoden 2016 alusta käyttöön on tullut suomen 
kielen tutkimusyksikön käsite.

Lukuisista tutkinnonuudistuksista suomen kie-
len laitoksen kannalta kenties merkittävimpiä 
on ollut vuoden 1980 tutkinnonuudistus. Siinä 
saamesta tuli itsenäinen pääaine, minkä jälkeen 
suomen ja saamen kieli muodostivat suomen ja 
sen sukukielten koulutusohjelman. Koulutusohjel-
massa oli kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: kielen 
käytön ja tutkimuksen suuntautumisvaihtoehto ja 
opetuksen suuntautumisvaihtoehto. Laitoksen tie-
dotteessa todettiin vuosikymmenen vaihtumisen 
merkinneen suomen ja saamen kielen laitoksessa 
huomattavaa taitekohtaa. Syksyllä 1980 voimaan 
astuneen uuden koulutusohjelman aiheuttaman 
muutoksen ennustettiin olevan niin suuri, että 
mikään laitoksen opetusohjelman kurssi ei jäänyt 
täysin ennalleen.

Muutos vaikutti myös muualla yliopistossa. Kes-
keistä uudessa tutkinnossa oli suuri yleisopintojen 
määrä. Yleisopintoja oli niin paljon, että varsinais-
ta pääainetta ei juuri päässyt opiskelemaan ensim-
mäisenä vuonna. Lisäksi esimerkiksi arvosanojen 
suorittamisesta luovuttiin ja niiden tilalle tulivat 
perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. 
40 tunnin laajuinen opintoviikkomitta tuli käyt-
töön. Humanististen tieteiden kandidaatti oli siitä 
lähtien vain arvo, sillä vasta filosofian maisteri oli 
tutkinto. 

Vaikka vuosikymmenten varrella on tapahtunut 
erilaisia muutoksia laitoksen organisaatioraken-
teessa, itse perustyöskentely ei ole muuttunut. 
Opetusta ja tutkimusta on tehty aina.
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Ensimmäisen kerran suomen kielen opiskelijaksi pystyi hakemaan Oulun yliopistoon touko–kesäkuussa 1966. Ha-
kuilmoitus julkaistiin lukuisissa, lähinnä maakunnallisissa tai poliittisissa lehdissä Kalevasta Kansan Tahtoon. 
Oheinen ilmoitus oli sanomalehti Kalevassa 18.5.1966. Tuolloin yliopistossa oli kolme tiedekuntaa, joihin pyrittiin 
lääketieteellistä lukuun ottamatta ilman pääsykokeita, pelkästään todistusten pohjalta laskettavien pistemäärien 
perusteella. Hakemukset osoitettiin suoraan yliopiston rehtorille.
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Suomen kielen laitoksen tiedot julkaistiin kaikessa lyhykäisyydessään Oulun yliopiston ohjelmassa lukuvuodelta 
1966–1967. Tuohon aikaan opinto-oppaissa oli tapana ilmoittaa henkilökunnan kotiosoitteet ja -puhelinnumerot. 
Opetuksen aloitti syyslukukaudella lehtori Liisa Kylmänen. Kevätlukukauden ohjelma tarkentui myöhemmin, kun 
laitokselle saatiin töihin tammikuun 1967 alusta myös Matti Pääkkönen.

Ensimmäisen lukuvuoden 
opiskelijavalinta
Ensimmäisenä lukuvuonna suomen kielen opetus-
ta antoivat siis virkaa toimittava lehtori Liisa Kyl-
mänen ja kevätlukukaudelta lähtien virkaa toimit-
tava professori Matti Pääkkönen. 

Suomen kielen opiskelijoiden aloitusmäärästä 
ei ole löytynyt täysin täsmällistä tietoa. Filosofi-
nen tiedekunta on kesällä 1966 hyväksynyt suo-
men kieltä opiskelemaan 50 henkilöä. Kuitenkin 
muistitieto kertoo, että syksyllä opintonsa olisi 
aloittanut 60 opiskelijaa. Ei ole tietoa siitä, sisäl-
tyvätkö tähän määrään esimerkiksi sivuaine- tai 
siirto-opiskelijat. 60 opiskelijan lukumäärä on 
sikälikin mahdollinen, että Matti Pääkkösen Suo-
men murteiden luennoille osallistui keväällä 1967 
peräti 57 opiskelijaa.

Opiskelemaan valittiin vuonna 1966 yleensä 
humanistiselle opintosuunnalle. Suomen kielen 
pääaineeseen saattoi hakea joko kevään haussa tai 
myöhemmin jatkovalinnassa.

Vuonna 1967 filosofinen tiedekunta päätti, että 
suomen kieleen otetaan seuraavana syksynä syk-
syllä joko pääaineena tai sivuaineena opiskele-
maan yhteensä 30 uutta opiskelijaa niin, että etu-
oikeutettuja ovat ne, jotka vuoden 1966 valinnassa 
humanistiselle opintosuunnalle hyväksyttyinä 
ovat asianmukaisessa järjestyksessä siirtäneet 
opintojensa aloittamiset syyslukukauteen 1967.

Suomen kielen laitoksen toiminnan alkuaikoina 
opiskelemaan haettiin oppikoulun päästötodis-

tuksen ja ylioppilastodistuksen perusteella. Pää-
sykokeita ei järjestetty. Valintakoe järjestettiin 
tiettävästi ensimmäisen kerran vuonna 1968. Ko-
keeseen lisättiin vuodesta 1977 lähtien suullisen 
esitystaidon koe, joka oli osana pääsykoetta vielä 
2000-luvun alussakin.

Nopeasti kasvamaan lähtenyt laitos joutui ano-
maan valtion lisämenoarvioon määrärahaa ensin 
tilapäisen ja sitten vakinaisen lisähenkilökunnan 
palkkaamiseen, sillä muuten jo heti toisena lu-
kuvuonna ei olisi voitu valita yhtään uutta pääai-
neopiskelijaa. Määräraha kuitenkin saatiin, ja lu-
kuvuonna 1967–68 suomen kielen opiskelijoiden 
aloituspaikkamäärä putosi 30:een ja sittemmin 
jopa 20:een. Pääsääntöisesti aloituspaikkamäärät 
ovat eri aikoina vaihdelleet 20:stä 30:een. Poikke-
uksiakin on toki ollut, esimerkiksi vuosina 1975 ja 
1996.

Kevään 2016 tietojen mukaan suomen kielen op-
piaineessa on tällä hetkellä yhteensä 166 perustut-
kinto-opiskelijaa ja 24 jatko-opiskelijaa. Hakijoita 
on yleensä ollut sadan kahta puolta, enimmillään 
jopa yli 200, kuten vuosina 2004 ja 2005. Kevään 
2016 yhteishaussa suomen kieltä pyrki opiskele-
maan Oulun yliopistoon kaikkiaan 134 henkeä. 
Näistä hakemuksista 60 oli ensisijaisia.

Laitoksessa on alusta saakka vallinnut mukava 
ilmapiiri. Emeritusprofessori Pauli Saukkonen ko-
kee, että laitoksen väki oli yhtä ja samaa perhettä, 
sillä opiskelijatkin olivat jo varhain mukana demo-
kraattisessa päätöksenteossa epävirallisen laitos-
neuvoston jäseninä.
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Virkaa toimittanut professori Matti 
Pääkkönen teki tammikuussa 1967 
silloiselle filosofiselle tiedekunnalle 
esityksen suomen kielen kevätluku-
kauden opetuksesta. Tuohon aikaan 
laitoksen koko lukujärjestys mahtui 
yhdelle paperiarkille.
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Opintokirjan kansi ja sisäaukeama lukuvuodelta 1966–1967. Kirja oli tärkeä dokumentti, johon haettiin suoritusmer-
kinnät henkilökohtaisesti kurssin opettajalta. Ensimmäisen syyslukukauden merkinnöistä on nähtävissä, että suo-
men kielen opiskelija saattoi opiskella esimerkiksi suomen kielen ja kirjallisuuden kursseja. Aukeaman merkinnöistä 
Taimi Metsikön opettaman vanhan kirjasuomen ja Liisa Kylmäsen opettaman sana- ja äänneopin lisäksi opintoihin 
kuului yleistä fonetiikkaa ja kielitieteen periaateoppia. Lisäksi opiskelija on suorittanut kirjallisuuden oppiaineessa 
Esko Ervastin opettamat Yleisen kirjallisuuden historia - ja Aleksis Kivi -kurssit sekä Pentti Karkaman opettaman 
Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet -kurssin.
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Opintokirjan käytössä on ollut monia vaiheita. Esimerkiksi vielä 1980-luvulla opintokirjoihin oli kirjattava keuhko-
kuvien perusteella annettu leima tuberkuloositarkastuksen suorittamisesta. Kuvan opintokirja on otettu käyttöön 
syyslukukaudella 1979. Myöhemmin 2000-luvulla opintosuoritukset kirjattiin jo tietokonejärjestelmään, mutta vielä 
vuonna 2002 opintokokonaisuudet koostettiin vaaleanpunaiseen opintokorttiin, jonka perusteella tutkintotodistus 
kirjoitettiin, kun opiskelija oli valmistumassa.



Puoli vuosisataa oululaista fennistiikkaa18

Kaikkien aikojen ensimmäinen suomen kielen professorin virka Oulun yliopistossa julistettiiin haettavaksi helmi-
kuussa 1966.
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Suomen kielen professoriksi vuonna 1966 haki kaksi filosofian tohtoria: Pauli Saukkonen ja Heikki Leskinen, jotka 
olivat olleet opiskelukavereita Helsingin yliopistossa ja Parikkalan yhteiskoulussa jo sitä ennen. Molemmat hakivat 
samaan aikaan myös Jyväskylässä avoimena ollutta suomen kielen professuuria. Saukkosen mukaan valinnat meni-
vät sopuisasti, kun he Leskisen ehdotuksesta sopivat keskenään, kumman paikan kumpikin haluaa.

– Laitoksessa oli kovasti positiivista yrittäjähen-
keä. Minulle henkilökohtaisesti se oli kiinnostavaa 
ja mukavaa aikaa.

Helena Sulkala muistelee, että laitoksen henkilö-
kunta alkoi sinutella toisiaan suhteellisen varhain. 
Siihen saakka hänkin sai töissä kirjelappusia neiti 
Salmelle osoitettuna.

Vuonna 1973 suomen kielen opintonsa aloitta-
nut Marketta Harju-Autti kertoo, että tuohon ai-
kaan sinuttelu oli vielä melko uusi asia.

– Muistan, että siinä ensimmäisessä tiedotusti-
laisuudessa syksyllä vanhassa Snellmaniassa sa-
lissa S4 Pauli Saukkonen sanoi: ”Meillä on tapana 
tässä laitoksessa, että me puhuttelemme toisiam-
me yksikön toisessa persoonassa.” Sitten Pauli vie-
lä sanoi, että täytyy sitten tietää, mikä on yksikön 
toinen persoona, Harju-Autti naurahtaa.

Laitoskirjasto koottiin tyhjästä
Irmeli Pääkkönen muistaa, että suomen kielen lai-
toksen perustamisen aikoihin Pohjois-Suomessa ei 
ollut riittävästi päteviä äidinkielenopettajia. Vaik-
ka koulutuksen järjestämiselle oli tarvetta, oli haa-
littava opetustiloja, opettajia ja kirjoja ympäriin sä.

– Rahaa kirjojen hankkimiseen oli käytettävissä, 
ja Matti Pääkkönen sitten otti ja luki antikvariaat-
tien listoja sekä tilasi ja hommasi kirjoja laitoksen 
kirjastoon. 

Ensimmäisenä lukuvuonna laitoksen kirjasto 
karttui noin 1 050 ostetulla niteellä ja noin 300 
lahjoitetulla niteellä. Suomen kielen laitos kilpaili 
esimerkiksi yksittäisen ison perintökirjaston osta-
misesta Chicagon yliopiston kanssa. 

– Muistan, miten Matti soitteli, että jokin – oliko 
se nyt Vesterisen tai Kaukorannan – kirjasto saa-
taisiin meille eikä menisi Chicagoon, Irmeli Pääk-
könen muistelee. 

– Pianhan sitten olikin kiva kirjasto viereisessä 
kirjastohuoneessa, ei tylysti kaukana isossa yksi-

kössä, jonne pitää lähettää paperitilaus.
Jo ensimmäisen kevätlukukauden aikana opiske-

li joita palkattiin päivystämään laitoksen kirjastoon 
markan tuntipalkalla arki-iltaisin ja myöhem min 
myös lauantaisin. Linnanmaalle tultaessa tie-
dekunnan laitoskirjastot yhdistettiin yhdeksi yk-
siköksi. Sittemmin Snellmanian kirjasto on yhdis-
tet ty yliopiston pääkirjastoon, joka on nykyisin 
tiedekirjasto Pegasus.

Leskisen ja Saukkosen viranhaku
Filosofian tohtori Pauli Saukkonen valittiin suo-
men kielen professoriksi ja samalla ensimmäisenä 
humanistina vakituiseen virkaan Oulun yliopis-
tossa. Hän toimi lisäksi muun muassa laitoksen 
esimiehenä, humanistisen opintosuunnan esimie-
henä sekä kolmella kaudella humanistisen tiede-
kunnan dekaanina.

Saukkosen päätymiseen suomen kielen profes-
soriksi juuri Oulun yliopistoon liittyy hauska ti-
lanne. Samaan aikaan oli haettavana myös Jyväs-
kylän yliopiston suomen kielen professuuri Aarni 
Penttilän jäätyä eläkkeelle. Kilpahakijaksi molem-
piin virkoihin Saukkoselle sattui jo opiskeluajoilta 
ja kouluvuosilta Parikkalan yhteiskoulusta tuttu 
Heikki Leskinen.

– Heikki ehdotti, että sovitaan nämä paikat kes-
kenämme, ettei tule turhaa pitkitystä asiassa. Se 
meni niin sopuisasti kuin voi mennä, Saukkonen 
muistelee.

Saukkonen kertoo olleensa kiinnostuneempi 
Oulusta kuin Jyväskylästä, koska Jyväskylä oli jo 
hänelle tuttu ja Oulu oli hänelle uusi kaupunki. Li-
säksi Oulu oli Jyväskylää isompi ja vieläpä meren-
rantakaupunki.

– Ja näin kävi, että kumpikin sai paikkansa sama-
na kesänä virallisesti, Saukkonen kertaa virkaan 
nimityksiä.
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Filosofian tohtori Pauli Saukkonen piti opetusnäytteensä 25.4.1967 filosofisen tiedekunnan istunnon aluksi Kasar-
mintie 4:ssä. Puolen tunnin mittainen näyteluento käsitteli etu- ja takavokaalien synonyymistä vaihtelua sanastoa 
rikastuttavana tekijänä suomen kielessä. Opetusnäytteen jälkeen Helsingin yliopiston suomen kielen professori Pert-
ti Virtaranta arvioi opetusnäytteen.

Ennen kuin Helsingistä Ouluun muuttanut Pauli Saukkonen aloitti Oulussa suomen kielen professorina syksyllä 
1967, yhteyttä Helsingin ja Oulun välillä pidettiin muun muassa puheluin, kirjein ja postikortein. Oheisen kortin 
Saukkonen on kirjoittanut Pääkkösille Ouluun heti opetusnäytteen jälkeisenä päivänä. Kortissa käsitellään muun 
muassa opetuksen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä.
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Ensimmäisen vuoden laitos kävi Saukkosen sa-
noin lehtorivoimin, kunnes hän päätti valtion hu-
manistisen toimikunnan tutkimusassistentin toi-
men ja aloitti työt vuonna 1967. 

– Siellä Kirkkokadun väliaikaistiloissa toiminta 
alkoi, ja ryhdyin panemaan niitä tutkimukseen ja 
opetukseen liittyviä suunnitelmia toimeen, joita 
olin haudoskellut itsekseni jo valmiiksi, mutta re-
surssien mukaan. 

Saukkonen toteaa, että hän sai laitokselle kaikki 
hakemansa virat. Hänen mukaansa maan silloinen 
hallitus suosi Oulun yliopistoa.

– Laajentuminen oli aika huimaa, ja sitten se 
päätyi siihen maksimikokoon, joka lähtiessäni tai 
lähdettyäni laitoksessa vallitsi. Se oli silloin poliit-
tisesti suotuisaa aikaa. 

Ensimmäisen professorin valinta
21.1.1966  Suomen kielen professorin virka  
  perustettiin presidentti Urho 
  Kekkosen allekirjoittamalla 
  asetuksella filosofiseen 
  tiedekuntaan 1.8.1966 lukien.
8.2.1966  Filosofinen tiedekunta päätti 
  perustaa suomen kielen 
  professorin viran 1.8.1966 alkaen.
9.2.1966  Virka julistettiin haettavaksi.
11.3.1966  Hakuaika päättyi kello 12. 
  Professuuria hakivat FT Heikki 
  Olavi Leskinen ja FT Pauli 
  Saukkonen. Molemmat anoivat 
  yhden vuoden pätevöitymisaikaa, 
  joka myönnettiin.
25.4.1967  Suomen kielen professorin viran 
  hakija, FT Pauli Saukkonen piti 30 
  minuutin mittaisen näyteluennon 
  aiheesta ”Etu- ja takavokaalien 
  synonyyminen vaihtelu sanastoa 
  rikastuttavana tekijänä suomen 
  kielessä”.
28.7.1967  Presidentti Urho Kekkonen nimitti 
  FT Pauli Saukkosen Oulun 
  yliopiston suomen kielen 
  professoriksi.
1.8.1967 Pauli Saukkonen aloitti 
  professorina.
5.9.1967  Dekaani Jaakko Juhani Seitsaari 
  toivotti filosofisen tiedekunnan 
  istunnossa professori Pauli 
  Saukkosen tervetulleeksi 
  tiedekunnan varsinaiseksi ja 
  humanistisen opintosuunnan 
  ensimmäiseksi professoriksi. 
  Samassa kokouksessa 
  Saukkonen valittiin humanistisen 
  opintosuunnan esimieheksi.
22.11.1967  Professori Pauli Saukkonen piti 
  virkaanastujaisesitelmänsä.

Yhteyksiä Moskovaan
Koska viron kielen alkeiskurssi kuului alusta asti 
suomen kielen approbatur-arvosanan vaatimuk-
siin, viron opetus haluttiin aloittaa viimeistään 
seuraavana syksynä. Heti alussa oli selvää, että 
opettajaksi tarvitaan äidinkieleltään virolainen 
lehtori. Asiaa hoiti ensin Matti Pääkkönen ja jo 
seuraavana lukuvuonna Pauli Saukkonen.

Saukkonen päätti kutsua Ouluun lehtorin Vi-
rosta, silloisesta Eestin sosialistisesta Neuvosto-
tasavallasta. Muissa Suomen yliopistoissa viroa 
opettamassa oli Skandinaviasta tulleita siirtolais-
virolaisia.

– Se oli jo alkusuunnitelmissa minulla, että lai-
toksessa opetetaan viroa ja saamea. Viron lehtori 
oli ensimmäinen meille Suomeen tullut lehtori, 
joka tuli emä-Virosta, koska se oli vielä Neuvosto-
liiton aikaa. 

Byrokratian määräysten mukaisesti Moskovan 
Opetusministeriöön lähetettiin pyyntö Suoma-
lais-Neuvostoliittolaisen Tieteellis-Teknillisen Yh-
teis toimintavaliokunnan kautta, että Oulun yli-
opistoon lähetettäisiin äidinkieleltään virolainen 
opettaja virkaa hoitamaan. Moskovasta oli siihen 
saakka lähetetty ulkomaille ainoastaan venäjän 
kielen opettajia. 

Oulun yliopistoon palkattiin siis ensimmäisenä 
Suomessa viron kielen opettaja suoraan neuvos-
to-Virosta. Ensimmäisenä lukuvuonna viron kieltä 
opetti Oulussa Ellen Noot.

Seuraavana lukuvuonna vastaava pyyntö lehto-
rin saamisesta oli taas lähetetty Moskovaan, mutta 
opettaja ei alkanut kuulua. Pauli Saukkonen lähetti 
suoraan Moskovan opetusministeriöön venäjäksi 
käännättämänsä kirjeen. Siinä hän ilmoitti, että jos 
sieltä ei kyetä toimittamaan Ouluun viron kielen 
opettajaa, sellainen etsitään Ruotsista pakolaisvi-
rolaisten joukosta. Pyyntö aiheutti niin vauhdik-
kaan reaktion, että tehtävään valittu Ago Künnap 
ei käskyn saatuaan ennättänyt käydä kotonaan 
vaan lähti suoraan Tarton yliopistosta lentämällä 
Moskovaan, Helsinkiin ja Ouluun. 

– Se oli yksi todella merkittävä ja maininnan ar-
voinen kokonaisuus, joka alkoi vähän kommelluk-
silla, että lehtoria ei Neuvostoliitosta Moskovan 
kautta tullut. Silloin minun piti kirjelmöidä Mos-
kovaan ja opetusministerille, ja sen jälkeen sieltä 
sitten tuli Ago Künnap ihan kiireellä kyllä, Pauli 
Saukkonen muistelee. 

– Ago Künnap ei ehtinyt käydä kotona hakemassa 
tavaroita, joten vaimo toi hänelle hansikkaat ase-
malle. Sitten hän tuli Ouluun joulukuisessa pyrys-
sä pikkutakkisillaan, ja Matti meni häntä vastaan 
meidän rättisitikalla, Irmeli Pääkkönen muistelee.
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Presidentti Urho Kekkonen nimitti Pauli Saukkosen Oulun yliopiston suomen kielen professoriksi Naantalissa 
28.7.1966 päivätyllä valtakirjalla. Saukkonen oli nimityksen saadessaan 34-vuotias.
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Laitoksen arkistoissa olevan kirjekopion mukaan vt. professori Matti Pääkkönen kirjoitti Helsinkiin Pauli Saukko-
selle 19.4.1967 päiväämässään kirjeessä näin: ”Saanet nimityksesi ensimmäisenä vakituisena humanistina”. Melko 
tarkalleen kuukautta myöhemmin eli 19. toukokuuta 1967 Pääkkönen pääsi kirjeessään onnittelemaan tulevaa pro-
fessoria: ”Onnitteluni. Sinut julistettiin siis kelpoiseksi, ja 30. päivänä lähtevät paperit täältä nimityskierrokselle. 
Tervetuloa arktikaan.” Myös Pauli Saukkonen muistaa tulleensa nimitetyksi ensimmäisenä humanistiprofessorina. 
Ennen hänen nimittämistään esimerkiksi muissakaan kieliaineissa ei vielä ollut vakituisesti nimitettyä professoria. 
Myös oheisessa pöytäkirjakatkelmassa tuoretta professoria on onniteltu humanistisen opintosuunnan ensimmäisek-
si professoriksi nimittämisen johdosta. Saukkonen muistelee, että toisena humanistina Oulussa vakituiseksi nimitet-
tiin historian professori Kyösti Julku. 



Puoli vuosisataa oululaista fennistiikkaa24

Oulun yliopistossa suomen kielen opinnot vuonna 1966 
aloittaneen professori emerita Helena Sulkalan mukaan 
tässä oli suomen kielen laitoksen ulko-ovi lukuvuonna 
1966–1967. Osoitteessa Kirkkokatu 11 sijainnut laitos 
toimi neljännessä kerroksessa niin sanotussa Kalevan 
talossa, jossa oli tuolloin myös sanomalehti Kalevan toi-
mitus. Sisäänkäynti suomen kielen laitokselle oli Halli-
tuskadun puolella.

Vuonna 1967 suomen kielen laitos muutti kaksiosta ensin 
saman talon toiseen huoneistoon ja sitten jonkin verran 
suurempaan asuinhuoneistoon Kirkkokatu 19:ään, jossa 
se toimi vuoteen 1970 saakka. Helena Sulkala muistaa, 
että uusissa tiloissa työntekijöille saatiin omat työhuo-
neet, joiden lisäksi huoneistossa oli yhteinen kirjasto-
huone sekä kylpyhuoneeseen sijoitettu nauhoitearkisto.

Ennen Viron itsenäistymistä Oulussa ehti olla 11 
virolaista viron kielen lehtoria. Vuonna 1992 OU-
lun yliopistoon viron kielen lehtoriksi tullut Heli 
Laanekask Tarton yliopistosta oli ensimmäinen 
uudelleen itsenäistyneestä Virosta saapunut leh-
tori. Hän on myös laitoksen historian pitkäaikaisin 
viron kielen lehtori.

Viron kieli on siis kuulunut suomen kielen opin-
tojen tutkintovaatimuksiin aivan alusta saakka ja 
ollut opetustarjonnassa välillä sivuaineenakin. 
Yleensä sivuaineiden määrä on ollut suurimmil-
laan suomen ja saamen kielen jaoksessa vielä 
vuonna 2000. Laitoksessa oli tuolloin viisi sivuai-
netasoista oppiainetta, jotka olivat fonetiikka, 
yleinen kielitiede, viron kieli, unkarin kieli sekä 
suomi toisena ja vieraana kielenä. Professori He-
lena Sulkalan ja yliopiston lehtori Jarmo Jantusen 
jälkeen S2-sivuaineopetusta antavat nykyisin yli-
opisto-opettaja Sisko Brunni ja yliopistonlehtori 
Maria Frick. 

Puheopin lehtoraatti perustettiin vuonna 1980, 
ja se toimi aluksi suomen ja saamen kielen laitok-

sen yhteydessä. Puheviestinnän lehtoraatti lak-
kautettiin elokuun alusta 1997 lähtien. Yleisen 
kie litieteen lehtoraatti täytettiin laitoksessa vuon-
na 1980. 

Kirkkokadulta Kirkkokadulle
Suomen kielen laitos toimi ennen Linnanmaalle 
muuttamistaan neljässä eri osoitteessa. Ensim-
mäisen syyslukukauden ajan laitoksen tilat olivat 
neljännessä kerroksessa kaksiossa niin sanotussa 
Kalevan talossa Kirkkokatu 11:ssä. 

Jo vuoden 1967 alusta saman vuoden heinäkuun 
loppuun laitoksen käytössä oli kaksion lisäksi kol-
me huonetta toisessa kerroksessa koneinsinööri-
osaston tiloissa, jotka olivat samassa talossa. Seu-
raavaksi lukuvuodeksi laitokselle tarjottiin tiloja 
Torikatu 23:ssa tai Pakkahuoneenkatu 12 B:stä. 
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Kuitenkin parhaaksi vaihtoehdoksi koettiin Kirk-
kokatu 19:ssä oleva huoneisto talon toisessa tai 
kolmannessa kerroksessa. Huoneistot olivat ident-
tiset, ja toinen niistä otettiin kirjallisuuden laitok-
sen käyttöön. Näin suomen kielen laitos muutti ta-
lon toiseen kerrokseen ja kirjallisuus kolmanteen. 
Tilat myös remontoitiin ennen muuttoa, ja autolii-
kenne lopetettiin siltä osalta katua.

Elokuun 1967 alussa laitos muutti uusiin vuok-
ratiloihin Kirkkokatu 19:ään, jossa sillä oli käy-
tettävissään jo noin 160 neliömetriä tuossa kuu-
si huonetta ja keittiön käsittävässä huoneistossa. 
Näin käyttöön saatiin kirjasto ja työtiloja henkilö-
kunnalle. 

– Sinne minä sain tietokonelävistäjän aineiston-
keruuta varten, koska tutkimusohjelmani edellytti 
sitä. Olin jo valmiiksi suunnitellut tutkimusta, kun 
olin käynyt jo Helsingissä ollessani atk-kursseja, 
Pauli Saukkonen kertoo. 

Laitoksen osoitteet eri aikoina

1966–1967  Kirkkokatu 11
1967–1970  Kirkkokatu 19
1970–1992  Kasarmintie 8
1993–  Linnanmaa, Snellmania

Suomen kielen laitos toimi Kirkkokatu 19:ssä olevan 
huoneiston toisessa kerroksessa vuosina 1967–1970. 
Saman rakennuksen kolmannessa kerroksessa olevassa 
sijaitsi myös kirjallisuuden laitos.

Kun laitos toimi Kirkkokadun eri osakehuoneistoissa 
1966–1970, varsinainen opetus oli hajautettu kaupun-
gille. Esimerkiksi tentit pidettiin usein tässä nykyisin 
arkkitehtuuriosaston tiloina toimivassa rakennuksessa, 
joka oli tuolloin puulämmitteinen. Lisäksi suomen kielen 
ja kirjallisuuden luentoja pidettiin muun muassa Pelas-
tusarmeijan salissa, Lindströmin lihakaupan vintissä ja 
nykyisen Stockmannin paikalla sijainneella niin sanotul-
la sähköosastolla sähköteekkareiden käytössä olleessa 
puurakennuksessa.

– Suomessa ensimmäinen, todella isokokoinen 
tietokone oli Postisäästöpankilla. Siellä järjestet-
tiin kursseja tietokoneenkäytöstä, ja minä opet-
telin siellä tietokoneen käyttöä ja ohjelmointia. 
Aineisto ryh dyttiin sitten heti keräämään digitaa-
lisesti ja nau hoittamalla, ja sitten Ritva Valovirta 
oli kirjoittelemas sa reikäkorteille näitä aineistoja. 

Samaisen huoneiston kylpyhuoneeseen perus-
tettiin Oulun nauhoitearkisto. Kiinnittämällä ar-
kistohyllyt kylpyammeen yläpuolelle ja juoksutta-
malla vettä ammeen yhteydessä olleessa bideessä 
saatiin säilytettyä nauhoitteiden tarvitsema kos-
teus.

– Nauhoitteet vietiin kylpyhuoneeseen, ja Mat-
ti sanoi, että hän piti vähän lirumassa vettä siinä, 
että saatiin sitä kosteutta, joka vaaditaan nauhojen 
säilyttämiseen, Irmeli Pääkkönen muistelee. 

Snellmaniaan ja uuteen Snellmaniaan
Kirkkokatu 19:ssä laitos jatkoi toimintaansa aina 
vuoteen 1970 saakka. Tuolloin koko humanistisen 
opintosuunnan toiminta keskitettiin syksystä läh-
tien Snellmaniaan, joka sijaitsi Åströmin entisessä 
kenkätehtaassa osoitteessa Kasarmintie 8. Tilat 
peruskorjattiin ennen muuttoa, ja opintosuunta sai 
käyttöönsä kolmessa kerroksessa yli 4 000 neliö-
metriä. Snellmaniaan sijoitettiinkin humanistisen 
opintosuunnan kaikki laitokset, lukuun ottamatta 
kasvatustieteen laitosta, joka jatkoi toimintaansa 
läheisessä opettajainvalmistuslaitoksessa. 
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Erään opiskelijan ensimmäiset muistiinpanot kaikkien aikojen ensimmäiseltä Suomen murteiden kurssilta Oulun 
yliopistossa. Kurssi opetettiin Oulun yliopistossa ensimmäisen kerran kevätlukukaudella 1967, jolloin opettajana oli 
virkaa toimittava professori Matti Pääkkönen. Kurssi oli alkuun kaksiosainen: ensimmäinen osa käytiin keväällä ja 
toinen osa seuraavana syksynä. Kevätlukukaudella 1967 kurssia oli 4 viikkotuntia ja kurssille osallistui 57 opiske-
lijaa. Jo tuolloin murreäänitteistä esimerkkinä oli Jurvan murteen informantin haastattelu, joka on tuttu niillekin 
opiskelijoille, jotka kävivät murteiden kurssin 2000-luvun alussa. Tuolloin kurssia jo opetti Matti Pääkkösen seuraa-
jaksi tullut professori Harri Mantila.
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Miesvaltainen sähköteekkareiden opiskelijajoukko kutsui naisvaltaisen Suman opiskelijajoukon pikkujouluihinsa 
vuonna 1967. Suomen kielen opiskelijat kääriytyivät lakanoihin, kiinnittivät hopeanauhaa sädekehäksi hiuksilleen 
ja lausuivat valikoituja sanoja viinan kirouksista. Ohjaaja antoi tytöille ohjeeksi hymyillä aina säkeistöjen välissä 
teennäisesti ja maireasti.
– Me neitokaiset ilkikurisesti lausuimme heille runonpätkiä Kalevalasta ja Kantelettaresta viinan turmeluksesta, 
välillä virnuillen, Marja-Leena Paananen, silloin Torkko muistelee.
Kuvissa vasemmalta lähtien ovat Kirsti-Liisa Heikkinen, Marja-Liisa Lukkarila, Pirkko Leinonen, Marja-Liisa Musto-
nen, Marja-Leena Torkko ja Kristiina Karhumaa.
– Hauskat juhlat oli, oikeasti hyvinkin raittiina iloitsimme ja tanssimme nuoruuden innolla, Torkko kertoo.
– Emme kyllä olleet aineiden perään – muiden kuin kouluaineiden, muistelee myös Pirkko Leinonen.
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– Kun siirryttiin kenkätehtaalle sinne Kasarmin-
tielle, muistan, että sinne tuotiin pöytiä. Pauli Sauk-
konen tuli sanomaan meille: ”Hei, tulkaa nopeasti, 
mennään nostamaan nämä pöydät meille, ennen 
kuin nuo historian laitos ehtii.” Käytiin hakemassa 
pöydät alakerrasta, Irmeli Pääkkönen naurahtaa. 

Ennen suomen kielen laitoksen käyttöön tule-
mista paikalla oli Åströmin kenkätehtaan pohja-
nahkatehdas, valjashihna-osasto, kenkätehdas ja 
varasto. Suomen kielen laitoksella oli Snellmanias-
sa käytettävissään peräti noin 500 neliömetriä. 
Laitoksella oli neljännessä eli ylimmässä kerrok-
sessa yhteensä yhdeksän työhuonetta, toimisto, 
seminaarihuone, kirjasto, kokoelmahuone, nauha- 
ja filmivarasto, arkisto, kaksi mikrofilmien luku-
huonetta, neljä studiota sekä kirjoitushuone. 

– Meillä oli Kasarmintiellä iso tila myös toises-
sa kerroksessa, jossa oli Saukkosen nykysuomen 
tilastollisen tutkimuksen aineisto ja tietokone-
tutkimusta varten datan reikäkorttikoneet, joita 
palkatut lävistäjät käyttivät. Lisäksi siellä oli assis-
tenttien työhuoneet, Helena Sulkala muistelee.

– Vanhassa Snellmaniassa oli nahkatehtaan tilo-
ja, jotka oli saneerattu sillä periaatteella, että ne 
ovat väliaikaiset tilat. Kyllähän ne siinä tilantees-
sa vielä olivat ihan siistit, kun tulin opiskelemaan 
vuonna 1973, mutta kun siellä oltiin vuoteen 1993 
asti, kyllähän siinä ehtivät paikat jo rähjääntyä, 
Marketta Harju-Autti sanoo.

Neljännessä kerroksessa toimi historian laitos 
ja fonetiikan laitos, kunnes historian laitos muutti 
erilliseen rakennukseen helmikuussa 1978. Täl-
löin suomen ja saamen kielen laitos sai lisätilaa 
käyttöönsä.

– Laitoksessa oli kaikkien opettajien huoneet, 
oma seminaarihuone, oma kirjasto ja oma kirjas-
tonhoitaja. Siellä oli oikeastaan uskomattoman 
hyvä infrastruktuuri, vuonna 1979 vanhassa Snell-
maniassa opintonsa aloittanut professori Harri 
Mantila huomauttaa.

Luentosalit olivat toisessa kerroksessa, ja semi-
naarihuoneita oli kolmannessa ja neljännessä ker-
roksessa. Kielten laitokset ja Snellmanian kuppila 
olivat kolmannessa kerroksessa.

Marketta Harju-Autti muistelee, että opiskelijoi-
den wc-tiloja oli vain toisessa ja kolmannessa ker-
roksessa. Suomen kielen laitoksessa alkuun kaikil-
le työntekijöille ei riittänyt omia työhuoneita.

– Puhelimia ei ollut kaikissa huoneissa, ja kaikki 
kaukopuhelut piti tilata keskuksen kautta.

Marketta Harju-Auttille on jäänyt mieleen van-
hasta Snellmaniasta myös niin sanottu Täppä-kop-
pi, joka oli opiskelijoiden käytössä. Siellä muun 
muassa kirjoitettiin Täppä-lehden juttuja vihreällä 
kirjoituskoneella. 

Linnanmaan yliopistoalueella ensimmäiset ra-
kennukset valmistuivat lukuvuonna 1972–73. 
Pitkään ajateltiin, että humanistit pääsevät muut-
tamaan Linnanmaalle 1980-luvulla. Kuitenkin 

Helena Sulkalan mukaan suomen kielen laitos sijait-
si vuosina 1970–1992 Kasarmintie 8:n neljännessä eli 
ylimmässä kerroksessa, ja sen ikkunat olivat Kasarmin-
tielle päin. Vanhaa Snellmaniaa vastapäätä tien toisella 
puolella sijaitsi aikoinaan yliopiston pääkirjasto. Tilois-
sa on nykyisin Oulun taidemuseo.

Suomen kielen, myöhemmin suomen ja saamen kielen, 
laitos vietti vanhassa Snellmaniassa Kasarmintiellä tila-
päisiksi tarkoitetuissa tiloissa kaikkiaan 23 vuotta, en-
nen kuin muutto Linnanmaalle uuteen Snellmaniaan tuli 
ajankohtaiseksi.
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vanhan Snellmanian tilapäisiksi tarkoitetuissa 
tiloissa laitos jatkoi toimintaansa peräti 23 vuot-
ta, kunnes se muutti vastavalmistuneisiin tiloihin 
Linnanmaalle aivan vuoden 1992 lopussa. Entisis-
sä suomen kielen laitoksen tiloissa niin sanotussa 
vanhassa Snellmaniassa on nykyään Asunto Oy Ai-
nolanportin huoneistoja. 

– Rakennus on muuttunut, mutta vielä hahmot-
taa paikat, Helena Sulkala huomauttaa vanhan 
Snellmanian pihamaalla.

Tiedekunnan historian käännekohta
Dekaani Pauli Saukkonen luonnehti yliopiston toi-
mintakertomuksessa vuotta 1993 humanistisen 
tiedekunnan historian käännekohdaksi.

– Tiedekunta pääsi vuoden alussa muuttamaan 
uusiin lopullisiin tiloihinsa Linnanmaalle. Tilat 
ovat tarkoituksenmukaiset, viihtyisät ja hyvin va-
rustetut, dekaani kirjoittaa.

– Toisaalta mitoitus on tehty niin tarkasti suun-
nitteluvuosien tilanteen ja vallitsevien normien 
mukaisesti, että jouston varaa ei myöhemmin juuri 
ole. 

Dekaani piti yhteistyön kannalta tärkeänä asia-
na sitä, että tiedekunta on samassa rakennuksessa 
kasvatustieteiden tiedekunnan ja kielikeskuksen 
kanssa ja samassa kompleksissa myös muiden tie-
dekuntien kanssa. 

Uusissa tiloissa laitoksen käytössä oli 311 neliö-
tä, joissa sijaitsee 16 työhuonetta, arkisto kolmine 
äänieristettyine litterointistudioineen ja kostutti-

mella varustettu mikrofilmi- ja äänivarasto. Lisäk-
si tiloissa on av-varasto, kaksi varastoa ja taukotila. 
Laitoksen käytävän varrella sijaitsee lisäksi kolme 
tiedekunnan yhteistä tilaa: tutkijanhuone, opiske-
lijahuone ja seminaarisali. 

Linnanmaalla sijaitsevan Oulun yliopiston seitsemännen 
rakennusvaiheen harjannostajaisia vietettiin 26.3.1992. 
Saman vuoden joulukuussa valmistuneeseen rakennuk-
seen muuttivat humanistinen ja kasvatustieteiden tie-
dekunta. Harjannostajaisten yhteydessä järjestetyllä 
esittelykierroksella humanistisen tiedekunnan tulevaan 
kansliaan pääsivät tutustumaan arkeologian lehtori 
Pentti Koivunen, humanistisen tiedekunnan dekaani 
Pauli Saukkonen ja tiedekuntasihteeri Sinikka Koivunen. 
Kuva on julkaistu yliopiston Aktuumi-lehdessä vuonna 
1992.

Suomen ja saamen kielen laitoksen väki vietti ensimmäistä pikkujouluaan Linnanmaalla uudessa laitoksessa vuonna 
1993. Matti ja Irmeli Pääkkösen paistoivat juhlia varten joulukinkun ja taisivat hankkia kuusenkin lähimetsästään. 
Lisäksi ohjelmassa oli tiernapoikien esitys sekä joululahjojen jako. Lahjansaajat arvottiin etukäteen, ja jokaisen piti 
kirjoittaa lahjan mukaan myös saateruno. Kuvassa etualalla ovat vasemmalla Pauli Saukkonen sekä oikealla Matti 
ja Irmeli Pääkkönen.
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Pauli Saukkosen mukaan hyviä toimintaedel-
lytyksiä luo se, että entiset laitoskirjastot olivat 
tuolloin toimivasti yhdistettyinä ja että laitokset ja 
työntekijät olivat päässeet laajaan tietokoneverk-
koon. Linnanmaalle muuton myötä koko humanis-
tinen tiedekunta pääsikin tietokoneverkon piiriin. 
Siinä vaiheessa laitoksen kaikilla työntekijöillä oli 
käytössään mikrotietokone.

– Tietokonehan meillä kaikilla taisi olla jo Snell-
maniassa. Minullakin oli ensimmäinen Macin lin-
nunpönttö, Irmeli Pääkkönen muistelee.

Marketta Harju-Autti muistelee, että sähköposti 
taisi tulla käyttöön vasta Linnanmaalla.

– Muistan, että Snellmaniasta kävimme kyllä 
Linnanmaalla opettelemassa ”sähköisen kirjeen 
lähettämistä”, kuten sitä nimitettiin, Harju-Autti 
mainitsee. 

– Samoin meille kerrottiin, että siellä tulee käyt-
töön ”sähköinen ilmoitustaulu”. Kaipa sillä tarkoi-
tettiin yliopiston omia nettisivuja.

Uudessa Snellmaniassa 
pääsee syömäänkin
Linnanmaalle valmistuneet tilat olivat ensimmäi-
set, joihin laitoksen väki pystyi ottamaan kantaa jo 
suunnitteluvaiheessa.

– Laitostilat olivat suunnitelmien ja toiveiden 
mukaiset – paitsi tuo käytävä olisi saanut olla vä-
hän leveämpi, mutta sehän on enemmän ”hukkati-
laa”, rakentamisen aikaan tiedekunnan dekaanina 
toiminut Saukkonen huomauttaa. 

Irmeli Pääkkönen muistaa muuton Linnanmaalle 
suurena muutoksena. 

– On todella suuri asia, että on paikka, missä ko-
tipesä on. On tärkeää tietää, että on kunnollinen 
luentosali eivätkä ihmiset uuvahda sinne, kun il-
manvaihto ei toimi, Pääkkönen toteaa. 

– Linnanmaalla oli myös asiallinen työhuone, 
jossa otettiin opiskelijoita vastaan. Työskente-
lyolosuhteet olivat äärettömän paljon paremmat 
Linnanmaalla. Saattoi käydä syömässäkin. 

Uuden Snellmanian keskuspiha on ikuistettu laitoksen 
albumiin todennäköisesti vuonna 1993 pian uusiin tiloi-
hin muuttamisen jälkeen.

Uuden Snellmanian suomen ja saamen kielen laitoksen 
käytävänäkymä vuonna 1993. Pauli Saukkonen toimi 
tuolloin humanistisen tiedekunnan dekaanina. Hän ar-
vioi lokakuussa 2015 tätä historiikkia varten tehdyssä 
haastattelussa, että muuten tilat olivat sopivat, mutta 
käytävistä olisi voinut tulla hiukan leveämmät.

Jo lukuvuonna 1968–1969 suomen kielen laitoksessa oli yliopiston toimintakertomuksen mukaan vuokralla lävistys-
kone IBM 29. Sitä hyödynnettiin yleiskielen tyylintutkimusprojektin aineiston tallentamisessa. Projektin ansiosta lai-
tos olikin jossakin vaiheessa koko yliopiston suurin tietokoneenkäyttäjä. Lisäksi yliopiston toimintakertomuksessa 
lukuvuodelta 1979–1980 on maininta, että silloiseen suomen ja saamen kielen laitokseen hankittiin tietokonepääte 
Hewlett-Packard. Oheinen katkelma laitoksen opettajainkokouksen muistiosta 12.2.1991 puolestaan kertoo, että 
tuolloin päätettiin hankkia jokaiselle työntekijälle tietokone. 
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Vanhassa Snellmaniassa ruokailumahdollisuu-
det olivat rajalliset. Marketta Harju-Autti muistaa, 
et tä hänen aloittaessaan opinnot vanhan Snellma-
nian kolmannessa kerroksessa oli ruokala, joskin 
tarjonta oli vielä 1970-luvulla hyvin vähäistä.

– Keittiötilat olivat niin vaatimattomat, että ruo-
kala kiellettiin kokonaan. 

Opiskelijat kävivät syömässä joko opettajainval-
mistuslaitoksella tai lääninhallituksella tai ottivat 
eväät mukaan. Vuonna 1980 avattiin ravintola Hi-
likku, jossa myös voitiin käydä syömässä.

Nimitys laatuyksiköksi
Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos va-
littiin yhdeksi Oulun yliopiston korkealaatuisen 
koulutuksen yksiköksi vuosiksi 1999–2000. Kaik-
kiaan Korkeakoulujen arviointineuvosto nimesi 
tuolloin valtakunnallisesti 18 eri yliopistojen lai-
tosta laatuyksiköiksi. 

Valtakunnallinen sijoittuminen laatuyksiköksi 
liittyi osaltaan siihen, että laitoksella oli jo tuol-
loin näyttöä verkko-opetuksen hyödyntämisestä. 
Sittemmin vuosina 2000–2007 suomen kielen op-
piaineella on ollut useita virtuaaliyliopistohank-
keita, joilla kehitettiin muun muassa monimuo-
to-opetusta.

– Virtuaalisuomi-hankkeessa tavoitteena tai-
si olla kaikkien suomen kielen perusopintojen 
verkkoversiot, hankkeessa etenkin alkuvaiheessa 
suunnittelijana työskennellyt Paula Vaskuri muis-
telee.

– Aluksi kursseja rakennettiin Telsiin, joka oli 
nykyisiin oppimisympäristöihin verrattuna varsin 
kömpelö ympäristö, mutta toimi tietyissä tehtä-

vissä erinomaisesti. Telsistä tuli yrityskauppojen 
kautta pian Sonera Experience Learning -ympäris-
tö, mutta jo vajaan vuoden päästä se aloitti Discen-
dumin Optimana. 

Alusta asti Vaskurilla oli tavoitteena saada osaa-
mista kasvatettua vakituisen henkilöstön parissa, 
joka takaisi kehitystyön jatkon myös projektityön 
päättymisen jälkeen. Hän pitää virtuaaliyliopisto-
hankkeissa mukana ollutta laitosta varsin edistyk-
sellisenä:

– Käytimme paitsi äänitiedostoja myös videoita, 
joita tuohon aikaan oli teknisesti hankala toteut-
taa. Tietokoneet lukivat hankalasti erilaisia vi-
deoformaatteja, tiedonsiirto oli hidasta, ja ääni- ja 
videoleikkeet olivat liian suuria.

Professori Pauli Saukkonen istuu työhuoneessaan uudessa Snellmaniassa vuonna 1993.

Valtakunnallisiksi koulutuksen laatuyksiköiksi vuosik-
si 1999–2000 valittiin Oulun yliopistosta lastentautien 
klinikka, suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos 
sekä matemaattisten tieteiden laitos. Kuvassa ovat näi-
den laitosten professorit Mikko Hallman, Helena Sulkala 
ja Paavo Turakainen.
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– Oulussa tämä aine ja laitos tulee nyt ehdotto-
masti säilyttää, vaikka karsimistrendiä on ollut. 
Oulun laitoksella on suuri alueellinen reviiri ja 
valtakunnallinen tehtävä tässä suhteessa, koska 
sitä eivät etelän yliopistot pysty korvaamaan Poh-
jois-Suomen osalta yhtä hyvin ja tehokkaasti.

Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos SUOSALO sai valtakunnallisen tunnustuksen vuonna 1998, jolloin se 
valittiin yhdeksi opetuksen laatuyksiköistä. Kuvassa apulaisprofessori Harri Mantila kiinnittää tapauksen kunniaksi 
tekstiä opiskelijahuoneen eli Kerhiksen kattoon. Kirjainten kiinnittämistä ovat seuraamassa toimistosihteeri Aulikki 
Lappalainen ja opiskelija Elina Heikkilä.

Fennistiikan tulevaisuus?
Harri Mantila näkee fennistiikan tulevaisuuden 
tutkimuksellisesti valoisana, koska maailma muut-
tuu ja globaalit haasteet koskettavat myös suomen 
kielen tutkimusta. Kuitenkin toiminnan järjestä-
misen kannalta mietityttävä asia on tällä hetkellä 
käynnissä oleva keskustelu yliopistojen profiloi-
tumisesta. Tämä tarkoittaa siitä, että Suomessa ei 
tulevaisuudessa ole välttämättä enää yhtä monta 
yliopistoyksikköä kuin nyt on.

– Sitä emme tiedä, onko meillä resursseja sillä 
tavalla tulevaisuudessa kuin meillä vielä tällä het-
kellä on. Se on suuri, ajatteluttava kysymys, Man-
tila sanoo. 

Oulun yliopiston ensimmäinen suomen kielen 
professori Pauli Saukkonen toivoo, että laitos py-
syy riittävän hyvin resursoituna ja edelleen kan-
sallisen ja kansainvälisen kehityksen tuntumassa. 
Hän näkee myös laitoksen oman innovatiivisen 
profiloitumisen hienona asiana jatkossakin. Kie-
len käytössä ja opetuksessa riittää tehtävää.
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Suomen kielen laitos muutti nykyisiin tiloihinsa Linnanmaalle vuoden 1992 lopussa. Vuonna 2006 oppiaine vietti 
40-vuotisjuhlaansa, jonka yhteydessä järjestettiin vanhojen valokuvien näyttely yliopiston kirjastossa. Sitä varten 
vuonna 2005 Oulussa suomen kielen alalta tohtoriksi väitellyt Ritva Toropainen, Oulun yliopiston silloisen Snell-
manian kirjaston informaatikko, otti tämän valokuvan, jossa professori Harri Mantila toivottaa opiskelija Stiina 
Rantatalon tervetulleeksi laitokselle.
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Vasemmalla olevassa kuvassa ovat Pirkko Leinonen ja Marja-Liisa Lukkarila sekä oikealla Marja-Leena Torkko, 
sittemmin Veijo, nykyisin Paananen, ja Marja-Liisa Lukkarila vappuna 1968 Oulussa merenrannan tuntumassa. 
Taustalla näkyy Tuiran siltojen takana Domus Botnica -opiskelija-asuntola, jossa Leinonen ja Torkko olivat kämp-
päkavereita opiskeluaikanaan.

Kuvamuistoja menneiltä 
vuosikymmeniltä
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Suomen kielen laitoksen aloittaessa toimintaansa vuon-
na 1966 opiskelijavalinnat tehtiin todistusten perusteel-
la ilman valintakokeita. Vuoden 1968 valintakokeessa 
yhtenä tehtävänä oli kirjoittaa noin kolmen sivun mit-
tainen aine valinnaisesta aiheesta, esimerkiksi Tšekkos-
lovakian miehityksen seurauksista.

Suomen kielen valintakokeessa toukokuussa 2000 oli 
Maria Vilkunan tekstiin pohjautuvia kysymyksiä. Lisäksi 
kokeessa pyydettiin kirjoittamaan aineistojen pohjalta 
teksti, jossa pohdittaisiin kielen ja kulttuurin suhdetta.

Suomen kielen valintakokeen ensimmäinen sivu toukokuulta 2015 ja toukokuulta 2016. Vuoden 2015 kokeeseen 
kuului esseen kirjoittaminen aiheesta Nykykielenhuollon periaatteet, kun taas vuonna 2016 esseetehtävässä pohdit-
tiin, uhkaako englannin kieli suomea.
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Oululaiset opiskelijat ovat keränneet Helsingissä sijaitsevaan nimiarkistoon yhteensä noin 115 545 nimilippua. Ni-
mestäminen oli usein opiskelijan kesätyö, vaikka aineiston tutkiminen ei välttämättä ollutkaan tavoitteena. Kuvassa 
vasemmalla on suomen kielen opiskelija Aulikki Voutilainen nimestämässä eli keräämässä paikannimiä Pyhäjoella. 
Hänen informanttinaan on Hinni Haapaniemi poikansa Oiva Haapaniemen kanssa. 1960-luvulla otettu kuva on 
Aulikki Voutilaisen kirjoittamasta keruukertomuksesta, joka käsittelee nimistönkeruuta Pyhäjoen pitäjän Liminka-
kylässä kesä- ja heinäkuussa 1968. Vanhin Voutilaisen kielenoppaista oli emäntä Hinni Aliina Haapaniemi, omaa 
sukuaan Nokela. Pirteä ja elämänmyönteinen informantti oli syntynyt 17.7.1888 Pyhäjoella ja asunut koko ikänsä 
synnyinkodissaan. Hän muisti varsin tarkkaan lähitienoon paikannimet ja oli ainoa, jolla oli tietoja hävinneestä Saa-
relan torpasta. Myös informantin 12.10.1913 syntynyt poika, maanviljelijä Oiva Haapaniemi, tiesi laajalti paikkain 
nimiä ja osasi paikantaa ne myös karttaan.
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Suomen kielen opiskelijat pääsivät tutustumaan suku-
kieliin ja -kansoihin ensimmäisen kerran jo keväällä 
1969, jolloin matka suuntautui toukokuun 20.–24. päivi-
nä silloiseen neuvosto-Viroon. Kuvassa paikallinen opas 
Eddi sekä Helena Palola ovat bussissa, jolla matkustet-
tiin Talllinnasta kohti Tarttoa.

Viron-matkallaan toukokuussa 1969 Oulun yliopiston 
suomen kielen laitoksen väki tapasi paikallisia kielen-
tutkijoita. Kuvassa keskellä Matti Pääkkönen ja Helena 
Palola sekä Tarton yliopiston professori Paul Ariste.

Ensimmäisiä ulkomaanmatkoja

Virolaiset ja suomalaiset kielten opiskelijat ja tutkijat kokoontuivat yhteiskuvaan Tarton yliopiston juhlasalissa  
vuonna 1969. Eturivissä keskellä on lehtori Matti Pääkkönen päällystakki käsivarrellaan. Kuvan vasemmassa lai-
dassa on virolaisia, oikeassa laidassa suomalaisia.
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Suomen kielen opiskelijat tekivät opintomatkoja 1970-luvun alkupuolella esimerkiksi Budapestin ja Debrecenin sekä 
Petroskoin yliopistoon. Laitos järjesti 23.–30.5.1971 suomen kielen opiskelijain killan Suman kanssa opintomatkan 
Unkariin. Matkan kohteina olivat Budapest ja Debrecen.
Johtajana toimi professori Pauli Saukkonen, ja osanottajia oli 35. Tuolloin opiskelijana mukana olleen Marja-Leena 
Paanasen, silloisen Torkon, mukaan matkalla oli myös Oulun normaalikoulun suomen kielen lehtori Tauno Lähteen-
korva. Kuvassa etualalla on matkanjohtaja Pauli Saukkonen ja paikallinen matkaopas. Suomen kielen opiskelijat, 
kuten raidalliseen puseroon pukeutunut Marja-Leena Väistö, ovat nousemassa bussiin.
– Kävimme muun muassa alakoulussa, ja pienet oppilaat toivat meille poskisuudelmien kera neilikat, Paananen 
muistaa matkan yksityiskohdista.
– Matka oli monipuolinen, kaikin puolin hyvin antoisa. 

Viron-matkalta kotiutumassa junassa toukokuussa 
1969. Kuvassa etualalla suomen kielen opiskelija Maina 
Kivioja.

Suomen kielen opiskelija Helena Palola miehensä Kuller-
vo Palolan sekä suomen kielen opiskelija Sisko Ikosen ja 
Jüri Õllin kanssa Virossa kahvilassa vuonna 1969.
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Suomen kielen laitos järjesti 23.–29.5.1972 suomen kielen opiskelijain killan Suman kanssa opintomatkan Petros-
koihin. Johtajana toimi virkaa toimittava lehtori Irmeli Pääkkönen, ja osanottajia oli 25. Matkan kohteina olivat 
Leningrad ja Petroskoi. Kuvassa Pääkkönen on valkovuokkojen kukkiessa Kižin saarella, jossa matkaseurue kävi 
tutustumassa Kižin kirkkoon.
– Matka suuntautui Leningradiin ja sieltä junalla Petroskoihin, jossa vierailimme yliopistolla suomen kielen opiske-
lijoiden luona, opiskelijana matkalla mukana ollut Marja-Leena Paananen, silloinen Torkko, muistelee.
– Minulla on tuolta matkalta muistoksi saatu Irmeli Pääkkösen kirjoittama runovihkonen “Matkakertomus”.

Oulun yliopiston suomen kielen opiskelijoita Budapestin yliopistossa keväällä 1971. Eturivissä vasemmalta ovat 
oululaisista muun muassa valkopuseroinen, ruskeahousuinen Marja-Leena Torkko ja valkopuseroinen, ruutuhou-
suinen Tuula Hökkä.
– Laulamme suomeksi Inarinjärvestä: ”Etäällä Pohjanmaalla hylätty järvi on...”, Marja-Leena Paananen, silloinen 
Torkko, mainitsee.
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Suomen kielen oppiaineen 
pitkäaikainen opettaja-
pariskunta Irmeli ja Matti 
Pääkkönen vanhassa Snell-
maniassa apulaisprofesso-
rin työhuoneessa kesällä 
1973. Irmeli Pääkkönen 
muistelee, että kuvan on 
ottanut innokkaana valo-
kuvaajana tunnettu viron 
kielen lehtori Aino Valmet.
– Hän oli erittäin innostu-
nut ja hyvä valokuvaaja. 
Otitpa hänet autoosi, niin 
piti vähän päästä pysähtyä 
kuvaamaan mahdollista 
satunnaista kettua metsän-
reunassa.
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Professori Pauli Saukkonen vuonna 1973.
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Vuonna 1952 suomen kielen opintonsa Helsingissä aloittaneen Irmeli Pääkkösen albumissa on kuva, joka on otettu 
”Hakulisen seminaarin luokkakokouksessa”. Helsingin yliopistossa Lauri Hakulisen seminaariryhmässä yhtä aikaa 
opiskelleet Aatos Mustonen, Pauli Saukkonen, Irmeli Pääkkönen ja Tauno Lähteenkorva sattuivat kerran yhtä aikaa 
koulutukseen Kuusamossa. Mustonen työskenteli Kuusamossa äidinkielenopettajana, kun taas Saukkonen ja Pääk-
könen työskentelivät molemmat Oulun yliopiston suomen kielen laitoksella. Lähteenkorva oli töissä Oulun normaa-
likoululla. Kuva on mahdollisesti vuodelta 1974.

Yliopiston väkeä korkeakoulupedagogiikan kurssilla Kuusamon tutkimusasemalla 1970-luvulla. Ruokataukoa pi-
tämässä ovat vasemmalla istuvat Irmeli Pääkkönen, ruotsin kielen lehtori Taina Pitkänen-Koli ja Pauli Saukkonen 
sekä kuvan oikeassa reunassa etualalla olevat Jorma Toivainen ja Matti Pääkkönen. Irmeli Pääkkönen muistaa, että 
yhtenä koulutuksen aiheena olivat liitutaulun edut ja haitat.
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Suomen kielen opiskelijoita ja henkilökuntaa menomatkalla Viroon laivalla 23.5.1976. Kuvassa ovat Liisa, Riitta, 
Helena ja Sinikka.

Viron-matkoilla ystävät tapasivat toisiaan. Suomen kie-
len laitoksen väki matkusti Viroon 23.–26.5.1976. Oulun 
yliopiston suomen kielen laitoksella viron kielen lehto-
rina vuosina 1972–74 toimineen Aino Valmetin olohuo-
neessa Tartossa 1976 olivat koolla vasemmalta lukien 
Eduard Vääri, Irmeli Pääkkönen, Huno Rätsepp, Paula 
Palmeos, Ago Künnap ja Aino Valmet sekä lattialla istuva 
Matti Pääkkönen.

Tarton yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten pitkäai-
kainen professori Paul Ariste ja Oulun yliopiston suomen 
kielen lehtori Matti Pääkkönen tapasivat Virossa 1976.
– Paul Aristen vaikutus Viron ja virolaisten kielitieteel-
liseen maineeseen ulkomaailmassa oli neuvostoaikana 
aivan ensiarvoisen tärkeä. Hän itse osasi paljon kieliä ja 
vaali pienimpienkin sukukieltemme opetusta, tutkimus-
ta ja käyttöä kommunismin ajasta huolimatta, matkalla 
mukana ollut Helena Sulkala, silloinen Palola, kertoo.
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Toimistoapulainen Aulikki Lappalainen mahdollisesti vastaanottamassa puhtaaksikirjoitusohjetta saamen kielen 
tuntiopettajalta Anu-Liisa Elolta suomen ja saamen kielen laitoksen toimistossa vanhassa Snellmaniassa 1979.

Vuosina 1973–2009 laitoksen toimistossa sihteerinä työskennelleen Aulikki Lappalaisen läksiäisiä vietettiin 12. päi-
vänä kesäkuuta vuonna 2009 humanistisen tiedekunnan sisäpihalla. Kuvassa takarivissä vasemmalta ovat Katja 
Västi, Elina Kangas, Marianne Spoelman, Minna Sääskilahti, Jarmo Jantunen, Harri Mantila ja Sisko Brunni. Eturi-
vissä vasemmalta ovat Tuomas Magga, Marketta Harju-Autti, Marjatta Jomppanen, Lovisa Jakobson, Aulikki Lappa-
lainen, Helena Sulkala, Ulla Vilppula ja säestäjänä toiminut Jarmo Koistinen.
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Professori Pauli Saukkosen johtama suomen kielen laitos oli ensimmäinen laitostason alihallintoa kokeillut yksikkö. 
Laitokseen perustettiin jo vuonna 1968 epävirallinen henkilökunnan ja opiskelijoiden neuvottelukunta. Kuvassa on 
suomen ja saamen kielen laitoksen laitosneuvosto kokouksessaan Saukkosen työhuoneessa vanhassa Snellmanias-
sa Kasarmintiellä vuonna 1979. Kuvassa on vasemmalta apulaisprofessori Matti Pääkkönen, tuntiopettaja Mar-
ketta Harju-Autti, lehtori Irmeli Pääkkönen, professori Pauli Saukkonen, vs. lehtori, Jorma Toivaisen sijainen Kirsti 
Toivainen, assistentti Antero Niemikorpi, Helena Sulkalaa väitöskirjavapaan aikana sijaistanut amanuenssi Pekka 
Oikarinen ja Anna-Maija Kiviranta. Laitosneuvostoon kuulunut saamen kielen edustaja ei ole kuvassa. Sihteerinä 
toimi tuolloin joko Pekka Oikarinen tai Marketta Harju-Autti. Tuohon aikaan työhuoneissa ei vielä ollut tietokoneita 
käytössä. Työhuoneiden lattialla saattoi vielä tuolloin olla mattoja.

Ylemmässä kuvassa näkyvät Pauli Saukkosen työhuoneen pöytä ja tuolit ovat nykyisin edelleen käytössä opiskeli-
joiden kerhohuoneessa eli Kerhiksellä. Suomen kielen rakenteen tuutoreina aiemmin toimineet Jali-Santeri Moila-
nen, Joonatan Salminen, Salli Kärkkäinen, Topi Hallikainen ja Jussi Meriläinen poseerasivat Kerhiksellä huhtikuussa 
2016. Tuolloin Suomen kielen rakenne -kurssin opettaja, yliopistonlehtori Katja Västi otti valokuvia laatimaansa 
hakuilmoitukseen, jolla hän houkutteli opiskelijatuutoreita seuraavan syksyn harjoitusryhmien vetäjiksi.
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Jorma Toivaisen sijaisena toiminut lehtori Hilkka-Liisa Matihaldi keväällä 1975 vanhan Snellmanian ilmoitustau-
lulla.

Hilkka-Liisa Matihaldi väitteli 18.8.1979 kello 12 Linnanmaalla suomen kielen moduksista. Tuona kuumana kesä-
päivänä Matihaldi teki historiaa Linnanmaan luentosalissa 5: hän oli ensimmäinen Oulun yliopiston suomen kielen 
laitoksessa opintonsa aloittaneista, joka väitteli tohtoriksi. Väitöskirjan aiheena oli ”Nykysuomen modukset I”, tutki-
musalue, jossa hän oli vastaväittäjänsä Auli Hakulisen mukaan joutunut tekemään todellisen ”uudisraivaajan työn”. 
Tilaisuuden kustoksena oli professori Pauli Saukkonen. Tapauksesta uutisoitiin laitostiedotteessa ennen väitöstä ja 
myös sen jälkeen. 
Lukuvuonna 1979–1980 filosofian lisensiaatti Hilkka-Liisa Matihaldi toimi virkaa toimittavana lehtorina Jorma 
Toivaisen sijaisena. Lapsenkieltä koskevaa väitöskirjaansa viimeistellyt Toivainen valittiin tuolloin Tukholman yli-
opiston suomen kielen ordinarius lehtoriksi. Laitostiedotteessa uutisoitiin myös, että tiedekunnan kokouksessa 13. 
päivänä syyskuuta 1979 kello 14.05 Matihaldi sai filosofian tohtorin tittelin. Jo kolme minuuttia myöhemmin eli 
kello 14.08 tiedekunta esitti hänen valitsemistaan suomen kielen vanhemman lehtorin virkaan. ”Siinäpä esimerkki 
siitä, ettei byrokraattinen koneisto (joka kai ylopistokin tätä nykyä melkoisesti on) aina toimi hitaasti!” laitostiedote 
uutisoi. Opetusministeri nimitti toukokuussa 1981 Matihaldin Oulun yliopiston toiseksi suomen kielen dosentiksi 
1.6.1981 lukien.
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Vanhassa Snellmaniassa yliopistouransa tehnyt Hilkka-Liisa Matihaldi kävi Oulussa jo eläkkeellä ollessaan ja pistäy-
tyi myös laitoksessa Linnanmaalla. Kuvassa ovat vasemmalta assistentti Harri Mantila, yleisen kielitieteen lehtori 
Bengt-Olof Qvarnström, apulaisprofessori Matti Pääkkönen ja emeritalehtori Hilkka-Liisa Matihaldi. Kuva on mah-
dollisesti otettu pikkujoulun 1993 aikoihin.

Tuntiopettaja Jari Sivonen, apulaisprofessori Harri Mantila, professori Helena Sulkala ja lehtori Marketta Harju-Aut-
ti kävivät Kuusamossa palvelutalossa vuoden 1997 paikkeilla katsomassa laitoksella aiemmin lehtorina työskennel-
lyttä Hilkka-Liisa Matihaldia. Matihaldi syntyi 14.11.1922 Savitaipaleella ja kuoli 19.9.2007 Kuusamossa.
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Opettajat ja opiskelijat tekivät murteennauhoitusmatkan Ylikiiminkiin 20. päivänä toukokuuta 1981. Kuvassa Mai-
ja-Riitta Niemelä, informantti Kalle Kustaa Toikka, Merja Takalo ja Anna Salminen.

Suomen kielen väki on tehnyt useita matkoja Viroon. Vuonna 1983 Virossa yhteiskuvaan kokoontuivat lehtori Hele-
na Sulkala, tuntiopettaja Marketta Harju-Autti sekä Oulussa viron kielen lehtoreina aikoinaan työskennelleet Reet 
Kasik ja Aino Valmet.
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Suomen ja saamen kielen laitos vietti 20-vuotissyntymäpäiväänsä 26. marraskuuta vuonna 1986. Laitoksen johtaja, 
professori Pauli Saukkonen on kuvassa ottamassa vastaan opiskelijoiden ainejärjestön Suman lahjaa: roskakoria, 
johon voi heittää vanhan roinan, kun tutkintoa uudistetaan. Kuvassa vasemmalta yliopiston rehtori Markku Man-
nerkoski, saamen kielen professori Pekka Sammallahti, suomen kielen professori Pauli Saukkonen ja Suma ry:n edus-
taja Sirkku Leppilahti. Kuva on julkaistu Oulun yliopiston tiedotuksia -lehden joulukuun numerossa. 

Opetusministeri Riitta Uosukainen vieraili Oulussa 7. lokakuuta 1991 yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen 
25-vuotisjuhlassa. Uosukainen piti tuolloin esitelmän aiheesta Kieli ja vallankäyttö. Ministerin ohjelmaan kuului 
myös tutustuminen koko yliopiston toimintaan, jota esittelivät rehtori, vararehtorit ja tiedekuntien dekaanit. Kuvas-
sa vasemmalla on humanistisen tiedekunnan dekaani, suomen kielen professori Pauli Saukkonen. Kuva on julkaistu 
yliopiston Aktuumi-lehdessä vuonna 1991.
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Erään aikakauden loppuna voidaan pitää professori Helena Sulkalan 47-vuotisen kauden päättymistä Oulun yli-
opiston suomen kielen laitoksessa. Hän aloitti opinnot syksyllä 1966 ja työt laitoksessa tammikuussa 1968 sekä 
jäi eläkkeelle heinäkuussa 2013. Kuvassa opiskelijat Anne Pitkänen, Sirkka Vänttilä, Leena Karhumaa, myöhemmin 
Nissilä, lehtori Helena Sulkala sekä Sulkalan poika Pekka Palola puolisonsa Taina Palolan kanssa laitoksen 25-vuo-
tisjuhlassa lokakuussa 1991 vanhan Snellmanian kirjastossa.

Humanistisen tiedekunnan dekaani, suomen kielen professori Pauli Saukkonen suomen ja saamen kielen laitoksen 
25-vuotisjuhlissa lokakuussa 1991. Kuvassa oikealla saamen kielen professori Pekka Sammallahti.
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Marketta Harju-Auttia haastateltiin historiikkia varten 
12.2.2016. Haastattelun jälkeen hän kävi opiskelija Lau-
ri Siniluodon ja professori Harri Mantilan kanssa oppiai-
neen nauhoitearkistossa tarkistamassa, onko arkistossa 
sellaisia Sumaan liittyviä nauhoitteita, joista voisi olla 
hyötyä Suman 45-vuotishistoriikin laadinnassa.

Nimestyksessä on kerätty laitoksen arkistoon muun 
muassa Naatikka-alkuisia nimiä. Niitä tallensi muistiin 
Hilkka-Liisa Matihaldi Kuusamossa vuonna 1969.

Apulaisprofessori Matti Pääkkönen oli Ouluun suomen kieltä opiskelemaan tulleen Harri Mantilan ensimmäisiä 
opastajia murteiden maailmaan. Kuva on otettu vanhan Snellmanian nauhavarastossa 10. päivänä marraskuuta 
1988, jolloin Mantila työskenteli laitoksessa assistenttina. Kuva on julkaistu saman vuoden jouluaatonaattona Ou-
lun yliopiston tiedotuksia -lehdessä.
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Yläkuvassa on esimerkki laitoksen lukujärjestystyöskentelystä lukuvuodelta 1991–1992 eli apulaisprofessori Matti 
Pääkkösen syyslukukauden opetus. Aiemmin lukujärjestykset kokosi laitoksen toimistosihteeri tai amanuenssi. Ny-
kyisin koko yliopiston eri oppiaineiden lukujärjestykset laaditaan SLH-lukujärjestysjärjestelmän avulla. Oppiaineen 
lukujärjestysvastaava valmistelee lukujärjestyksen yhteistyössä yliopiston koulutuspalvelujen kanssa. Alakuvassa on 
suomen kielen oppiaineen malliopiskelijoiden lukuvuosinäkymä SLH-tietokannassa toukokuussa 2016. Ohjelmassa 
on esimerkiksi mahdollista ennakoida eri kurssien päällekkäisyyksiä laatimalla malliopiskelijoiden lukujärjestyksiä 
ja ottamalla näin huomioon vaikkapa suomen kielen ja kirjallisuuden opintojen sijoittuminen lukujärjestykseen.
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Matti Pääkkönen (1933–) on Oulun yliopiston suo-
men kielen laitoksen ensimmäinen vakinainen lehtori 
(1967–1974) ja ensimmäinen vakinainen apulaisprofes-
sori (1974–1994). Ylioppilaskunnan osakuntatoiminta 
oli Matti Pääkköselle tuttua hänen opiskeluvuosiltaan 
Helsingin yliopistossa. Niinpä hän neuvoi ensimmäisiä 
suomen kielen opiskelijoita Oulussa järjestäytymään 
omaksi järjestökseen. Matti Pääkkönen ja Pauli Saukko-
nen kutsuttiin Suman kunniajäseniksi syksyllä 1971, jol-
loin ainejärjestö Suma saatiin rekisteröityä. Pääkkönen 
vastaanotti tuolloin uittokeksin suomen kielen opiskeli-
joiden ainejärjestöltä Sumalta, joka nimensä mukaisesti 
hyödynsi etenkin alkuaikoinaan tukkilaisterminologiaa 
toiminnassaan. 
Keksissä on kaiverrus:
Matti Pääkkönen
Suman kunniajäsen
25.10.1971
Pääkkönen palautti keksin Sumalle järjestön 35-vuotis-
juhlissa 12.4.2002 yhteishenkeä nostaakseen. Hänen vai-
monsa Irmeli Pääkkönen arvelee puolisonsa ajatelleen, 
että keksi olisi osakuntatyyliin jatkuva, kiertävä esine, 
jonka voisi siirtää uudella nimeämisellä seuraavalle 
haltijalle. Keksiä on sittemmin käytetty ainakin vuonna 
2003 kuuluttajan sauvana Matti ja Irmeli Pääkkösen 
sekä Pauli Saukkosen yhteisellä 70-vuotisjuhlaillallisella 
ja myöhemmin ainejärjestön Sumanismi-lehden toimi-
tuskunnan kuvausrekvisiittana.

Syksyllä 1966 suomen kielen opintonsa ensimmäisinä Oulussa aloittaneet kokoontuivat yhteen oppiaineen 40-vuo-
tisjuhlan yhteydessä syyskuussa 2006. Kuvassa opiskelijat tyttönimineen: vasemmalta Maija-Leena ”Maina” Kivioja, 
Pirkko Leinonen, Kaarina Niemelä, Eeva Lämsä, lehtori Liisa Kylmänen, Helena Salmi, Marja-Leena ”Malla” Majava 
ja Sisko Ikonen.
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Kun suomen kielen oppiaineen opinnäytekokoelmat siirrettiin käytävälle vitriineihin keväällä 2014, aiemmasta 
graduvarastosta tehtiin seminaari- ja kokoushuone, jossa kahviteltiin ensimmäisen kerran pian graduhyllyjen pur-
kamisen jälkeen 13.6.2014. Tilan nimeksi on vähitellen vakiintunut Rapola. Kuvassa vasemmalta jatko-opiskelija 
Liisa-Maria Lehto, yliopisto-opettaja Sisko Brunni, yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen ja professori Harri 
Mantila.
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Liisa Kylmänen aloitti 
suomen kielen opettamisen

Viime tammikuussa 84 vuotta täyttänyt Liisa Kylmänen muisteli joulukuussa 2015 kotonaan Haukiputaalla suomen 
kielen laitoksen toiminnan alkuaikoja. Laitos aloitti Kirkkokatu 11:ssä vuokrakaksiossa elokuussa 1966.

Liisa Annikki Kylmänen on syntynyt Kuivanie-
messä vuonna 1932 ja kertoo eläneensä hyvin eri 
paikoissa ylioppilaaksi tuloonsa saakka. Lukion 
käytyään hän opiskeli suomen kieltä Helsingin yli-
opistossa, jossa hänen opiskelutovereitaan olivat 
myöhemmin Oulussa työskennelleet Pauli Sauk-
konen sekä Matti ja Irmeli Pääkkönen. 

Kylmänen pitää alanvalintaansa suuremmasti 
harkitsemattomana päätöksenä.

– Se vain veti minua jotenkin. Kiehtoi.
Kylmänen muistaa, että hän hakeutui yliopistolle 

töihin muun muassa siksi, että yliopisto kiinnosti 
häntä.

– Siellä olivat ensimmäiset suomen kielen opis-
kelijat, ja siellä oli myös sellaisia opiskelijoita, jot-
ka olivat aloittaneet kirjallisuuden tai historian 
opiskelun edellisenä vuonna, Kylmänen muistelee 
opiskelijoitaan. 

– Se oli aika joukko! Kylmänen kommentoi opis-
kelijoidensa lukumäärää.

Kylmänen hakeutui Ouluun töihin myös siksi, 
että häntä kiinnosti katsella, millaista Oulussa on 
asua ja olla.

– En ollut ollut täällä pohjoisessa oikeastaan yli-
oppilaaksi tulon jälkeen. 

Laitoksen ainoa lehtori
Liisa Kylmänen aloitti avoimen viran hoitajana 
syyslukukaudella 1966 ja jatkoi Matti Pääkkösen 
sijaisena samassa tehtävässä helmikuun alusta 
elokuun loppuun vuonna 1967. 

Kylmänen muistelee työyhteisönsä olleen aluksi 
oikein yksinäinen: hän oli syyslukukaudella lai-
toksen ainut opettaja. Tilanne muuttui, kun Matti 
Pääkkönen aloitti professorin sijaisena tammi-
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kuun 1967 alussa. 
Ensimmäisenä lukuvuonna suomen kielen laitos 

toimi alkuun vuokrakaksiossa Kirkkokatu 11:ssä.
– Se oli Kalevan talossa, semmoinen keittiö ja 

kammari. 
Kun kesken lukuvuoden muutettiin samassa 

rakennuksessa suurempaan asuinhuoneistoon, 
jälkimmäisessä Kalevan huoneistossa oli kolme 
huonetta. Silloin laitoksen tiloiksi järjestyi kir-
jastohuoneen lisäksi omat työhuoneet sekä Matti 
Pääkköselle että Liisa Kylmäselle. Opetus järjestet-
tiin eri tiloissa kaupungilla.

– Laitoksella kävi vähän opiskelijoita silloin, kun 
oli se pieni kirjasto siellä Kalevan pienemmässä 
huushollissa, Kylmänen muistaa ja kertoo, että 
suurempaa kirjastohuonetta seuraavassa huoneis-
tossa käytettiinkin jo enemmän. 

Laitoksen toiminta jouduttiin ensimmäisenä lu-
kuvuonna käynnistämään käytännössä tyhjästä. 

– Kirjat ja kaikki joutui hankkimaan, eikä niitä 
kovin paljoa kerennyt saadakaan. Kun saatiin kir-
jasto laitoksen isompaan osaan, kirjoja kerettiin 
vähän enemmän hankkia, ja Matti oli siinä kave-
rina. 

Laitoksen alkuaikojen toimintaa Liisa Kylmänen 
luonnehtii hiljaiseloksi. 

– Oli paljon luentoja ja niistä loppukokeet.
Viron kielen lehtoria Matti Pääkkönen yritti 

hankkia Liisa Kylmäsen mukaan jo heti ensimmäi-
senä lukuvuonna laitokselle töihin, mutta ketään 
ei saatu palkattua vielä silloin. Vanhan kirjasuo-
men kurssia laitoksessa opetti opettajanvalmis-
tuslaitoksessa työskennellyt Taimi Metsikkö. 

– Siinä oli aika paljon työtä, kun oli noin paljon 
oppilaita. Kaikki kurssit olivat minulla, paitsi yksi 
kurssi eli vanha kirjasuomi, Kylmänen muistelee 
syyslukukauden 1966 opetustilannetta. 

– Lisäksi oli saksan, englannin ja suomen yhtei-
nen kanslisti – oliko vielä historiankin. Eipä sitä 
muuta ollut, Kylmänen kertaa silloisen laitoksen 
henkilökunnan kokoonpanoa. 

Laitoksen ilmapiirin Kylmänen muistaa olleen 
ihan mukava. 

– Meitä oli kaksi vain siinä kevätkaudella, niin se-
hän oli oikein leppoisaa. Matti Pääkkönenhän on 
oikein leppoisa ihminen.

Suuret ryhmäkoot
Lehtori opetti yleisen kielitieteen kurssia puoli 
vuotta syyslukukaudella. Lisäksi hän opetti ään-
nehistoriaa syksyllä ja lauseoppia keväällä. Luen-
tojensa Kylmänen muistaa olleen enimmäkseen 
opettajanvalmistuslaitoksella, joka sijaitsi nykyi-
sen Oulun Lyseon lukion IB-linjan tiloissa Kasar-
mintie 4:ssä. Arkkitehtuuriosasto on jäänyt tentti-
paikkana mieleen.

– Ainakin siellä rannassa keskikoulun luentosa-
lissa oli jokin tentti. Sen muistan.

Ryhmäkoot olivat ensimmäisenä lukuvuonna 
suuria varsinkin aluksi. Kylmänen kuitenkin tote-
aa, että joillakin kursseilla opiskelijat jaettiin ryh-
miin.

– Oli vielä noita kirjallisuuden ja historian opis-
kelijoita, muistaakseni, joilla oli jonkinlainen kieli-
kurssi, oikeakielisyyskurssi. Ne oli jaoteltu useaan 
ryhmään: niitä oli kolme ryhmää.

Paluu koulumaailmaan 
– Ei kai siihen muuta kuulunut. Opetus ja kuulus-
telu. Ei muuta, Kylmänen kertaa lehtorin tehtävän-
kuvaa.

– Opiskelijoita oli kovin paljon, mutta en minä 
sitä ymmärtänyt, kun olin koulussakin tottunut 
suuriin laumoihin, Kylmänen naurahtaa.

Helsingin yliopiston suomen kielen professorit 
Pertti Virtaranta ja Terho Itkonen valvoivat ope-
tusta. Käytännössä se tarkoitti sitä, että Liisa Kyl-
mänen soitti Helsinkiin, jos hänellä oli jotakin ky-
syttävää laitoksen toiminnasta tai opettamisesta.
– Kerran taisi kumpikin käydä laitoksessa, Kylmä-
nen muistelee Helsingin yliopiston suomen kielen 
professoreita. 
Kylmänen muistelee, että vähintään toinen profes-
soreista olisi käynyt Oulussa jo syyslukukauden 
aikana. Yliopiston filosofisen tiedekunnan pöytä-
kirjojen mukaan Pertti Virtaranta kävi Oulussa ar-
vioimassa suomen kielen lehtoraattia hakeneiden 
Matti Pääkkösen ja Ulla Purasen opetusnäytteet 
4.10.1966 ja suomen kielen professuuria hake-
neen Pauli Saukkosen opetusnäytteen 25.4.1967.
– Olivat oikein miellyttäviä molemmat. Muistan 
vielä, että toinen kävi joulun alla ja juotiin joulu-
kahvit.

Iloista opiskelua tulevaisuudessa
Hakeuduttuaan yliopistolle lehtorin tehtävään 
Kylmänen jäi vuodeksi virkavapaalle toimestaan 
Tampereen iltaoppikoulun lehtorina. Sitten hän 
palasi takaisin koulumaailmaan opettajaksi.

– Olin töissä oppikoulussa ja myöhemmin lukios-
sa. Peruskoulussa en oikeastaan ollut, kertoo Paro-
lan lukiossa ja sitä ennen Parolan yhteiskoulussa 
työuraansa tehnyt Kylmänen.

Kylmänen piti koulussa työskentelemistä moni-
puolisempana kuin yliopistossa opettamista. Hän 
toteaa, että varsinkin oppikoulussa ja lukiossa 
opiskelu oli monivivahteista. Eläkkeelle lehtori jäi 
61-vuotiaana, ja hän viettää eläkepäiviään Hauki-
putaalla.

– Oikein paljon menestystä ja iloista opiskelua, 
Liisa Kylmänen toivottaa suomen kielen oppiai-
neelle seuraavaksi 50 vuodeksi.
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2. Henkilökunta
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Edellisen sivun kuva:
Suomen kielen oppiaineen henkilökunta kokoontui ryh-
mäkuvaan lukuvuoden alkajaisiksi 7.8.2015. Kuvassa 
takana vasemmalta yliopistonlehtori Katja Västi, yli-
opistonlehtori Maija Saviniemi, yliopisto-opettaja Sisko 
Brunni, professori Jari Sivonen, yliopistonlehtori Niina 
Kunnas, yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen, 
tohtorikoulutettava Liisa-Maria Lehto ja yliopistonleh-
tori Maria ”Mai” Frick. Eturivissä vasemmalta professori 
Harri Mantila ja tutkimusapulainen Valtteri Airaksinen.
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Suomen kielen oppiaineessa on historiikin kirjoi-
tushetkellä kaksi professuuria. Ensimmäinen, 
vuon na 1967 perustettu professuuri oli Pauli 
Sauk kosen nimissä vuosina 1967–1995. Hänen 
siir ryttyään Kotuksen johtajaksi avoimen profes-
suurin hoitajaksi tuli Helena Sulkala. Hänet nimi-
tettiin professoriksi vuonna 1997, ja hän jatkoi 
teh tävässä, kunnes jäi eläkkeelle vuonna 2013. 
Avoi men professuurin hoitajaksi tuli Jari Sivonen, 
jo ka nimitettiin professoriksi elokuusta 2014 al-
kaen. 50 vuoden aikana tässä tehtävässä on siis ol-
lut yhteensä kolme nimitettyä professoria.

Toinen professuuri perustettiin 1998, jolloin 
apu laisprofessuurit muutettiin professuureik-
si. Apulaisprofessorin virka perustettiin vuonna 
1970, ja sitä hoiti Matti Pääkkönen aina eläkkeelle 
jää miseensä saakka vuoteen 1994. Hänen seuraa-
jakseen nimitettiin Harri Mantila vuonna 1996. 
Tä hän virkaan on siis ollut nimitettynä vajaan vii-
denkymmenen vuoden aikana yhteensä kaksi apu-
laisprofessoria, joista jälkimmäinen on edelleen 
sa massa virassa, mutta nykyisin professori. Voi-
daan siis perustellusti sanoa, että Oulun yliopiston 
suo men kielen professorit ja apulaisprofessorit 
ovat olleet hyvin sitoutuneita työhönsä. 

Lisäksi voidaan ajatella, että professorit ovat ta-

vallaan kouluttaneet itselleen seuraajat. Helena 
Sul kala oli Pauli Saukkosen opiskelijoita ja oppi 
täl tä projektityöskentelemisen merkityksen. Tie-
tyllä tavalla projektityöskentelyn jatkumo siirtyi 
Sauk koselta Sulkalalle, joka on ollut aktiivinen ul-
kopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa. 
Si vonen puolestaan on Sulkalan opiskelijoita.

Matti Pääkkösen tutkimusaloja ovat dialektolo-
gia ja sosiolingvistiikka, jotka ovat sittemmin ol-
leet myös Harri Mantilan tutkimuskohteita.

Professorit monissa tehtävissä
Pienessä laitoksessa lienee melko tyypillistä, että 
työn tekijä ehtii hoitaa monia eri tehtäviä yletes-
sään vähitellen professoriksi. Vastaperustettuun 
lai tokseen professoriksi nimitetty Pauli Sauk-
konen oli väitellyt kahta vuotta aikaisemmin eli 
1965 Hel singin yliopistosta filosofian tohtoriksi. 
Matti Pääk könen puolestaan toimi suomen kielen 
lehtori na, ennen kuin hänet nimitettiin apulaispro-
fes soriksi. Hän myös hoiti erimittaisia professorin 
sijaisuuksia yhteensä vajaan kuuden vuoden ajan.

Helena Sulkala aloitti työt laitoksessa jo toisena 
opin tovuotenaan tammikuussa 1968, jolloin hä-
nestä tuli tuntiassistentti. Sittemmin Sulkala työs-

Kahden professuurin 
suomen kielen laitos

Suomen kielen professorin työhuoneessa ovat vuorollaan työskennelleet Pauli Saukkonen, Saukkosen seuraaja Hele-
na Sulkala ja Sulkalan seuraaja Jari Sivonen. Vuonna 1967 professorina aloittanut Saukkonen jatkoi työssään vuo-
teen 1995. Samana vuonna avointa professuuria hoitamaan tullut Helena Sulkala nimitettiin virkaan joulukuun 
1997 alusta. Vuonna 2013 eläkkeelle jääneen Sulkalan professuuria tuli samana vuonna hoitamaan Jari Sivonen, 
joka nimitettiin professoriksi elokuun 2014 alusta. Pauli Saukkosen kuva on vuodelta 1993, Helena Sulkalan vuodel-
ta 1996 ja Jari Sivosen vuodelta 2016.
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kenteli myös assistenttina, amanuenssina, lehtori-
na, apulaisprofessorin sijaisena ja professorina. 
Hän on ollut myös Oulun yliopiston dosentti, en-
nen kuin hänet nimitettiin professoriksi. Sulkala 
oli virkansa ohessa laskujensa mukaan yli 20 yli-
opistossa ulkomailla vierailevana lehtorina ja pro-
fessorina. Pisimmän jaksonsa ulkomailla hän teki 
Tukholman professuurissa.

Harri Mantila aloitti työt laitoksessa amanuens-
sina. Sittemmin hän on työskennellyt assistent-
tina, yliassistenttina ja lehtorina, kunnes hänet 
ni mitettiin apulaisprofessoriksi ja myöhemmin 
pro fessoriksi. Lukuvuonna 1986–87 hän työsken-
teli suomen kielen ja kulttuurin vierailevana lehto-
rina Debrecenin yliopistossa Unkarissa.

Jari Sivonen on työskennellyt ennen professuu-
riaan suomen kielen oppiaineessa päätoimisena 
tun tiopettajana, suunnittelijana, assistenttina, leh-
torina ja yliopistonlehtorina. Vuosina 2008–2013 
hän työskenteli suomen kielen ja kulttuurin vierai-
levana professorina Eötvös Loránd -yliopistossa 
Bu dapestissä Unkarissa.

Henkilöstömäärä pienimmillään 1966 
ja suurimmillaan 1993 ja 1994
Syyslukukaudella 1966 suomen kielen laitoksella 
työs kenteli yksi lehtori. Hänen lisäkseen opetusta 
antoi yhden kurssin verran opettajainvalmistus-
lai toksen opettaja. Laitoksen käytettävissä oli 
myös muutaman oppiaineen yhteinen kanslisti. 

Täs tä henkilöstömäärä lähti kohtuullisen nopeasti 
kasvamaan.

Suurimmillaan suomen kielen henkilöstömäärä 
on ollut vuosina 1993 ja 1994, jolloin laitos oli juu-
ri muuttanut Linnanmaalle uuteen Snellmaniaan. 
Tuol loin oppiaineessa työskenteli professorin ja 
apu laisprofessorin lisäksi kaksi lehtoria, päätoimi-
nen tuntiopettaja, viron kielen lehtori, yliassistent-
ti, assistentti, amanuenssi, koulutusamanuenssi ja 
toi mistosihteeri. Toisin sanoen työntekijöitä oli 
tuol loin 11. Kuluvana lukuvuonna 2015–2016 vas-
taava henkilöstömäärä suomen kielen oppiainees-
sa on 7 henkilöä. On tosin otettava huomioon, että 
tähän määrään sisältyy myös S2-oppiaine, jota ei 
vielä vuonna 1994 ollut.

Suuri virkakierto vuonna 1995
50-vuotisen historiansa aikana laitos koki tähän 
men nessä suurimman virkakierron vuonna 1995. 
Apulaisprofessori Matti Pääkkönen oli jo eläkkeel-
lä, mutta hänen seuraajaansa ei ollut vielä valittu. 
Pau li Saukkonen siirtyi uusiin tehtäviin Helsinkiin, 
ja Irmeli Pääkkönen puolestaan oli osa-aikaeläk-
keellä lehtorin virastaan.

Käytännössä tehtävät järjesteltiin niin, että kun 
Sauk  konen lopetti työskentelynsä Oulun yliopis-
tossa helmikuun lopussa 1995, apulaisprofesso-
ri na toiminut Helena Sulkala siirtyi elokuun 
alus  ta hoitamaan professuuria. Tällöin tarvittiin 
apu  laisprofessuurille hoitaja, ja tähän tehtävään 
siir tyi lehtorin tehtävää hoitanut Harri Mantila. 

Joulukuun 1997 alusta professorin virkaan nimitetty Helena Sulkala piti virkaanastujaisesitelmänsä 15.4.1998. Ni-
mityksen jälkeen humanistisessa tiedekunnassa työskenteli kolme naisprofessoria. Esitelmän jälkeen kahvitilaisuu-
dessa Sulkalaa onnittelivat pohjoismaisen filologian lehtori Paula Rossi ja professori Irma Sorvali.
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Hymyt olivat herkässä suomen kielen oppiaineen käytävällä 15. päivänä helmikuuta 2014, jolloin tuli tieto Jari Si-
vosen (kuvassa oikealla) valinnasta suomen kielen professoriksi ja Helena Sulkalan seuraajaksi. Onnittelemassa 
vuonna 2013 vakinaistettu Sisko Brunni, vuonna 2014 vakinaistettu Katja Västi ja vuonna 2015 vakinaistettu Maija 
Saviniemi sekä oppiaineen pääedustaja, professori Harri Mantila. Sivonen nimitettiin tehtäväänsä 1. päivästä elo-
kuuta 2014 alkaen.

Tällä hetkellä suomen kielen professoreina työskente-
levät Jari Sivonen ja Harri Mantila. Kuva on otettu elo-
kuussa 2014.

Sa malla hankittiin lehtorille sijainen, ja lehtorin 
teh täviä alkoi hoitaa yliassistentti Merja Karjalai-
nen. Assistentti Sisko Brunni siirtyi vuorostaan 
yli assistentiksi, jolloin assistentiksi Sisko Brunnin 
ti lalle palkattiin Markku Varis. Näin vakituisesta 
suo men kielen oppiaineen henkilökunnasta omaa 
teh täväänsä tuona lukuvuonna hoitivat ainoastaan 
Ir meli Pääkkönen, päätoiminen tuntiopettaja Mar-
ketta Harju-Autti ja amanuenssi Marjatta Haipus.

Vaikka suomen kielen professorien jatkumo on 
melko selvästi hahmotettavissa, esimerkiksi lehto-
raattien periytymistä on jo vaikeampaa selvittää. 
Ensimmäisessä lehtoraatissa vuonna 1967 aloitti 
Matti Pääkkönen, jonka siirryttyä apulaisprofesso-
rin tehtävään lehtoraattiin nimitettiin 1974 Irmeli 
Pääkkönen. Hänen jäätyään eläkkeelle lehtoraatin 
sai Merja Karjalainen vuonna 1996. 

Toiseen lehtoraattiin nimitettiin ensimmäiseksi 
va kinaiseksi Jorma Toivainen vuonna 1968, Hilk-
ka-Liisa Matihaldi 1979, Helena Sulkala 1986 ja 
Mar ketta Harju-Autti 1998. Sittemmin tehtäviä on 
yh distelty tai virkoja jätetty ajoittain täyttämättä, 
niin että virat eivät ole suoraan periytyneet kenel-
lekään. Kun esimerkiksi Niina Kunnas vakinaistet-
tiin yliopistonlehtoriksi 2012, hänet valittiin Merja 
Kar jalaisen nimissä olleeseen virkaan, vaikka työn 
si sällöt periytyivät Marketta Harju-Auttilta.
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Koska sama henkilö on usein hoitanut tehtävää jo 
en nen virallista nimitystä, vakinaisten vakanssien 
osal ta vuodet on ilmoitettu tehtävän hoitamisen al-
kamisesta lähtien. Tässä listauksessa ei ole mainittu 
erik seen kaikkia sijaisuuksia eikä niiden tarkkoja 
ajan kohtia.

Professorit
Laitoksen johtajana toimi Pauli Saukkonen vuosina 
1967–1993. Hänen jälkeensä laitoksen johtajana, 
myö hemmin oppiaineen pääedustajana toimi Hele-
na Sulkala vuosina 1994–2011. Vuodesta 2011 läh-
tien oppiaineen pääedustajana on toiminut Harri 
Man tila.

Pertti Virtaranta                     1966–1967
Terho Itkonen                      1966–1967
Matti Pääkkönen, vt.                 1967
Pauli Saukkonen                     1967–1995
Helena Sulkala                      1995–2013
Harri Mantila                       1998–
Jari Sivonen                       2013–

Apulaisprofessorit 
Apulaisprofessorin nimike muutettiin professoriksi 
vuon na 1998.

Matti Pääkkönen, vt.                 1970–1974
Matti Pääkkönen                    1974–1994
Helena Sulkala                      1994–1995
Harri Mantila                       1995–1998

Dosentit 
Dosentuuri on perinteisesti ollut akateeminen vir-
ka, joka oli tilapäinen ja päättyi dosentin tultua 
eläkeikään. Uuden yliopistolain myötä dosentti on 
arvonimi. Oulun yliopisto on myöntänyt hakemuk-
setta dosentin arvon niille, jotka on nimitetty dosen-
tiksi ennen vuotta 2010.

Marjut Aikio                      1990–
Vesa Heikkinen                     2004–
Tuomas Huumo                    2005–
Niina Kunnas                      2012–
Tuomo Jämsä                      1991–2008

Oppiaineen henkilöstö 1966–2016

Oulun yliopiston ensimmäinen suomen kielen professori 
Pauli Saukkonen työskenteli tehtävässään 1967–1995. 
Kuva on otettu hänen työhuoneessaan vanhassa Snell-
maniassa ilmeisesti marraskuussa 1985. Tuolloin Sauk-
konen oli palannut virkaansa Göttingenin yliopiston vie-
railuprofessuurinsa jälkeen. Poissaolon aikana tehtävää 
hoiti Matti Pääkkönen. Seuraavana vuonna suomen kie-
len laitos vietti 20-vuotisjuhliaan.

Matti Pääkkönen luennoimassa. Pääkkönen työskenteli 
suomen kielen laitoksessa lähes sen perustamisesta läh-
tien aina eläkkeelle jäämiseensä vuoteen 1994 saakka. 
Jo kevätlukukaudella 1967 hän luennoi Suomen murteis-
ta ja karjalan kielen äännehistoriasta. Hän hoiti silloin 
myös suomen kielen professorin virkaan kuuluvia tehtä-
viä. Kuva on otettu vanhan Snellmanian luentosalissa, 
ehkä salissa S4, mahdollisesti 1970-luvun lopulla.
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Suomen ja saamen kielen laitoksen henkilökunta kokoontui ryhmäkuvaan vuonna 1979, jolloin valmistauduttiin 
Turussa vuonna 1980 järjestettyyn kansainväliseen fennougristikongressiin. Kuva oli kongressissa esillä laitoksen 
posterissa. Kuvassa takana vasemmalta kirjastonhoitaja Riitta Vuorivirta, suomen kielen tuntiopettaja Merja Karja-
lainen, Helena Sulkalaa väitöskirjavapaan aikana sijaistanut amanuenssi Pekka Oikarinen, toimistosihteeri Aulikki 
Lappalainen ja saamen kielen lehtori Tuomas Magga. Keskirivissä vasemmalta saamen kielen apulaisprofessori Pek-
ka Sammallahti, suomen kielen assistentti Antero Niemikorpi, suomen kielen professori Pauli Saukkonen, suomen 
kielen tuntiopettaja Marketta Harju-Autti, saamen kielen tuntiopettaja Anu-Liisa Elo, saamen kielen tuntiopettaja 
Ulla Vähäpassi ja suomen kielen apulaisprofessori Matti Pääkkönen. Eturivissä vasemmalta vs. suomen kielen leh-
tori Kirsti Toivainen, suomen kielen lehtori Irmeli Pääkkönen, puheopin lehtori Tuovi Monola, viron kielen lehtori 
Heldi Tamm, virkavapaalla ollut suomen kielen amanuenssi Helena Sulkala ja suomen kielen lehtori Hilkka-Liisa 
Matihaldi.

Heikki Kangasniemi                 1999–2003
Petteri Laihonen                    2013–
Pentti Leino                       1974–
Anna-Riitta Lindgren                2005–
Hilkka-Liisa Matihaldi               1981–1985
Helle Metslang                     1996–
Tiina Onikki-Rantajääskö            2003–
Irmeli Pääkkönen                   1989–
Pauli Saukkonen                    1995–
Helena Sulkala                     1991–1997
Jorma Toivainen                    1986–
Birger Winsa                      2008–
Kaarlo Voionmaa                   1999–

Lehtorit
Väitelleen lehtorin nimike muutettiin yliopistonleh-
toriksi vuonna 2008.

Liisa Kylmänen, vt.                   1966–1967
Matti Pääkkönen                    1967–1974
Irmeli Pääkkönen                    1974–1995

Tuuli Torvinen, vt.                   1967–1968
Jorma Toivainen                     1968–1979
Hilkka-Liisa Matihaldi                1979–1985
Helena Sulkala                      1986–1994
Merja Karjalainen                   1995–2007
Marketta Harju-Autti                 1996–2011
Jari Sivonen                       2004–2007
Jarmo Harri Jantunen                2006–2007

Yliopistonlehtorit
Merja Karjalainen                   2008–2012
Jarmo Harri Jantunen                2008–2013
Jari Sivonen                       2008–2014
Niina Kunnas                       2012–
Katja Västi                        2013–
Maria Frick                        2014–
Maija Saviniemi                     2015–

Yliopisto-opettaja 
Sisko Brunni                       2008–
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Yliassistentit
Virka muutettiin lehtoraatiksi 1.8.2004 alkaen.

Merja Karjalainen                   1991–1995
Markku Varis                       1996–2003

Assistentit
Assistentin toimi perustettiin 1971. Assistentuurin 
sijaisuuksia ovat hoitaneet muun muassa Marja 
Jan sa, Sisko Brunni, Markku Varis, Vesa Heikkinen, 
Min na Zaman-Zadeh, Ritva Toropainen ja Minna 
Sääs kilahti.

Antero Niemikorpi ja 
Helena Palola, vt.                    1971–1972
Antero Niemikorpi ja 
Marjatta Haipus, vt.                  1972–1974
Antero Niemikorpi                   1974–1982
Merja Karjalainen                   1982–1991
Marjatta Haipus                     1978–1986
Harri Mantila                       1986–1996
Jari Sivonen                       2000–2004

Päätoimiset tuntiopettajat
Marketta Harju-Autti                 1982–1996
Hannele Karjula                     1996
Jari Sivonen                       1997–1999

Amanuenssit 
Amanuenssin sijaisuuksia ovat hoitaneet muun 
muas sa Pekka Oikarinen, Marketta Harju-Autti, 
Vir ve Jalonen, Leena Nissilä ja Sanja Starck. Virka 
muu tettiin suomen kieli ja suomi toisena ja vieraa-
na kielenä -lehtoraatiksi 1.8.2005 alkaen.

Helena Palola,                       1972–1985
myöhemmin Sulkala
Marjatta Haipus                     1986–1997
Sirkka Vänttilä                      1998–2005

Toimistotyöntekijät
Vuoden 2010 jälkeen oppiaineessa ei ole ollut va-
kituista toimistohenkilökuntaa, vaan tehtävät on 
jaettu opetus- ja tutkimushenkilökunnan kesken.

Asta Ojala,                        1972–1973 
toimistoapulainen
Aulikki Lappalainen,                 1973–2009
toimistoapulainen, myöhemmin 
toimistosihteeri
Marja Ronkainen, tekstinkäsittelijä,     1988–2008
myöhemmin toimistovirkailija, 
myöhemmin toimistosihteeri
Kirsti Rautio,                       2009–2010
toimistosihteeri 

Professori Pauli Saukkonen työhuoneessaan syksyllä 
1974. Vuodesta 1967 Oulun yliopistossa professorina 
työskennellyt Saukkonen lähetti lokakuussa 2015 teh-
dyssä puhelinhaastattelussa terveiset nykyopettajille ja 
-opiskelijoille vuosikymmenten takaa: jopa 50 vuoden 
takaa.

Nykyisin yliopistonlehtorina työskentelevälle Katja Väs-
tille siirtyi vähitellen epävirallinen vastuu laitoksen kuk-
kien hoitamisesta, kun pitkäaikainen lehtori Marketta 
Harju-Autti jäi eläkkeelle vuonna 2011. Ennen paluu-
muuttoaan Rovaniemelle Harju-Autti asui jonkin aikaa 
Oulussa ja kävi laitoksessa toukokuussa 2012, jolloin 
mullanvaihto oli ajankohtainen asia. Samaan aikaan si-
säpihalla oli suomen kielen opiskelijoiden palautepäivä.
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Unkarin kielen opettaja Helena Pohjanmäki syksyllä 
1974.

Oppiaineen professoreista humanistisen tiedekunnan dekaanina on toiminut kolmeen otteeseen Pauli Saukkonen 
sekä varadekaaneina ovat toimineet Helena Sulkala ja Harri Mantila. Kuvassa varadekaani Helena Sulkala jakaa 
humanistisesta tiedekunnasta valmistuneiden tutkintotodistuksia opintoasiainpäällikkö Kari Kaskelan avustuksella 
17. päivänä kesäkuuta 2003.

Varadekaani:
Harri Mantila                       1997–1999
Helena Sulkala                      2001–2005

Koulutusdekaani:
Harri Mantila                       2014–

Viron kielen lehtorit
Ellen Noot                        1967–1968
Ago Künnap                       1968–1969
Ülo Parbus                        1969–1972
Aino Valmet                       1972–1974
Reet Kasik                        1974–1976
Hoide Sikk                        1976–1978
Heldi Tamm                       1978–1980
Mart Mäger                        1980–1983
Jaak Peebo                        1983–1984
Peep Nemvalts                      1984–1988
Valve Kingisepp                     1988–1992
Heli Laanekask                     1992–2014
Maria Frick                        2014–

Unkarin tuntiopettajat
Helena Pohjanmäki                  1974–1980
Eszter Vuojala                      1980–2011
Kovácsné Pente Bernadett             2011–

Suomen kielen professorit 
humanistisen tiedekunnan dekaaneina
Dekaani:
Pauli Saukkonen                    1972–1974
                       1991–1995
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Miten Ouluun professoriksi hakeneet  
päätyivät lukemaan suomea?

Pauli Saukkonen toimi Oulun yliopiston ensimmäisenä 
suomen kielen professorina vuosina 1967–1995 ja on ny-
kyisin eläkkeellä. Oheinen kuva on otettu Linnanmaalla 
vuonna 1993, jolloin Saukkonen toimi humanistisen tie-
dekunnan dekaanina ja suomen ja saamen kielen laitos 
piti ensimmäistä kokoustaan Snellmanian uudessa kabi-
netissa.
– Ei minulla ollut mitään muuta vaihtoehtoa, Saukko-
nen vastaa kysymykseen siitä, miksi hän päätyi opiske-
lemaan suomea.
Helsingin yliopistossa opiskellut Saukkonen kertoo päät-
täneensä hyvin aikaisessa vaiheessa, jo keskikouluiässä, 
että hän haluaa opiskella suomen kieltä ja kirjallisuutta. 
– Ei minulla koskaan ollut mitään muuta aatetta mie-
lessä.

Helena Sulkala toimi professorina vuosina 1995–2013 
ja on nykyisin eläkkeellä. Oheinen kuva on otettu hänen 
työhuoneessaan vuonna 1999.
– En tiedä, miksi suomen kielestä tuli minulle niin tärkeä, 
että aloittaisin vieläkin suomen opinnot, jos olisin tuore 
ylioppilas, Sulkala sanoo.
– Yksi opettajani, suomen opettaja, sanoi meille oppilail-
leen varoituksen: ”Älkää vain kukaan ruvetko suomea 
opiskelemaan.” Siitä hoksasin, että sitä voi suomeakin 
opiskella. 
Sulkala, silloinen Salmi, haki Helsinkiin ja Ouluun suo-
mea opiskelemaan ja Tampereelle saksaa opiskelemaan. 
– Sitten alkoi pohdinta eduista ja haitoista: Helsingissä 
asuivat isovanhempani (asunto ilmainen), Tampereella 
silloinen poikaystäväni (seuraa tiedossa), ja Oulussa oli 
kotini. Jäin Ouluun, enkä ole katunut.

Jari Sivonen aloitti professorin tehtävissä vuonna 2013 
ja sai nimityksen professoriksi seuraavana vuonna. Ohei-
nen kuva on otettu helmikuussa 1999, jolloin Sivonen 
toimi suomen kielen päätoimisena tuntiopettajana.
– Valitettavasti minulla ei ole tähän mitään hauskaa ta-
rinaa, Sivonen toteaa hakeutumisestaan alalle. – Oikeas-
taan päinvastoin, sillä hain suomea lukemaan, kun äikkä 
oli mennyt koulussa ihan ok enkä muutakaan keksinyt. 
Sivonen havaitsi, että opiskelu osoittautui mukavaksi, ja 
jatkoi opintojaan mielellään.
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Matti Pääkkönen työskenteli apulaisprofessorina vuosi-
na 1970–1994 ja on nykyisin eläkkeellä. Kuva on otettu 
hänen työhuoneessaan vanhassa Snellmaniassa Kasar-
mintiellä todennäköisesti 1970-luvulla.
Yhdessä miehensä kanssa Helsingissä suomen kieltä 
opiskellut Irmeli Pääkkönen arvelee, että Matti Pääkkö-
sen alanvalintaan vaikutti Anna Leinonen, ”hyvä, hieno, 
kuuluisa äidinkielen opettaja Oulun lyseossa”. Leinonen 
rohkaisi oppilastaan ja puolusti häntä, vaikka kerran 
Pääkkönen oli esimerkiksi lähellä koulusta erottamista 
teinikunnan mielenosoituksen takia. Pääkkönen omak-
sui vaimonsa mukaan jo lukiossa paljon lukevan ja kir-
joittavan teinin roolin.
– Matti oli hyvä kirjoittamaan. Julkaisussa, jossa on Ou-
lun lyseolaisten kirjoituksia, on hänenkin tekstinsä, Ir-
meli Pääkkönen kertoo Pääkkösen lukiovuosista. 
– Yleisesti voi siis sanoa, että hieno äidinkielen opettaja – 
jonka vielä sain tavata Ouluun muutettuamme – vaikutti 
ammatin valintaan, Irmeli Pääkkönen toteaa.

Harri Mantila on työskennellyt apulaisprofessorina vuo-
desta 1995. Vuonna 1998 virkanimike muutettiin pro-
fessoriksi. Oheinen kuva on otettu joitakin vuosia sitten 
hänen työhuoneessaan.
– Minähän olen aina ollut vähän semmoinen idealisti. 
Ajattelin nuorena, että haluan perehtyä suomalaisuu-
teen mahdollisimman hyvin. Kun sitten mietin, mikä on 
kaikkein suomalaisinta, ajattelin sen olevan suomen kie-
li, Mantila kertoo hakeutumisestaan alalle. 
Mantila kertoo miettineensä, että suomalaiset ovat jo-
tenkin erityinen kansa germaanien ja slaavien ympäröi-
mänä. 
– Ajattelin, että haluan nyt lukea suomea ja tulla suoma-
laisuuden asiantuntijaksi tätä kautta. Se oli semmoista 
nuoruuden idealismia ja innokkuutta, joka tietysti sitten 
tässä vuosikymmenten varrella on karissut.

Miten Ouluun apulaisprofessoriksi 
hakeneet päätyivät lukemaan suomea?
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Suomen kielen opettajat kokoustamassa 10. päivänä marraskuuta 1988. Kuvassa vasemmalta selin olevat ama-
nuenssi Marjatta Haipus ja vs. lehtori Marja Jansa, lehtori Helena Sulkala, assistentti Harri Mantila, lehtori Valve 
Kingisepp, seisomassa professori Pauli Saukkonen, lehtori Irmeli Pääkkönen, tuntiopettaja Marketta Harju-Autti ja 
apulaisprofessori Matti Pääkkönen sekä oikeassa laidassa istuvat toimistosihteeri Aulikki Lappalainen ja assistentti 
Merja Karjalainen. Kuva on julkaistu Oulun yliopiston tiedotuksia -lehdessä 23.12.1988.

Henkilökunta kokoontui lukuvuoden ensimmäiseen oppiainepalaveriin 7.8.2015. Ensimmäistä kertaa ainepalaveri 
pidettiin oppiaineen monistushuoneesta kokoustilaksi päivitetyssä Rapolassa. Kuvassa vasemmalta yliopistonlehto-
ri Katja Västi, yliopistonlehtori Niina Kunnas, yliopistonlehtori Maria Frick, tohtorikoulutettava Liisa-Maria Lehto, 
tutkimusapulainen Valtteri Airaksinen, professori Harri Mantila, yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen, yli-
opisto-opettaja Sisko Brunni, professori Jari Sivonen ja yliopistonlehtori Maija Saviniemi.

Kuvamuistoja menneiltä 
vuosikymmeniltä
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Kuvassa on humanistisen tiedekunnan johtoa vuoden 1990 lopulla vahdinvaihdon aikaan. Vasemmalla istuu profes-
sori Irma Sorvali, pöydän takana dekaanikautensa lopettaneet dekaani Juha Manninen ja varadekaani Eila Alahuh-
ta sekä oikealla uusi dekaani Pauli Saukkonen. Kuvasta puuttuu uusi varadekaani Jouko Vahtola.

Humanistisen tiedekunnan dekaanin, professori Pauli Saukkosen 60-vuotisjuhla järjestettiin laitoksessa 31.8.1993. 
Juhlakirjan kokoamisen sijaan häntä päätettiin muistaa muotokuvan maalauttamisella. Muotokuvan maalasi viro-
lainen taiteilija Ilmar Malin, joka vieraili laitoksessa muotokuvan paljastuksen yhteydessä. Muotokuvan paljastusti-
laisuudessa kuvassa vasemmalta Ilmar Malin, Pauli Saukkosen puoliso Maria-Liisa Nevala, Pauli Saukkonen, yliopis-
ton rehtori Lauri Lajunen, varadekaani Jouko Vahtola ja airuena Mika Aalto. Saukkosen muotokuva on näytteillä 
humanistisen tiedekunnan toisen kerroksen käytävän varrella. Saukkosesta on lisäksi suomen kielen oppiaineen 
käytävän varrella kuva, joka on arkkitehtuurin professori Esko Järventauksen valokuvasta tekemä grafiikkatyö. Ou-
lun yliopiston suomen kielen professoreista Helena Sulkala on saanut oman juhlakirjansa vuonna 2007, jolloin hän 
täytti 60 vuotta.
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Syyskuun alusta 1994 eläkkeelle jäänyt Matti Pääkkönen piti jäähyväisluentonsa 10.5.1994. Luentonsa alussa hän 
mainitsi työskennelleensä 27 vuotta opettajana. Kaikkein suurimmat muutokset opetuksessa liittyivät hänen mu-
kaansa Suomen asuttamista ja uralilaisten kielten kehittymistä koskeviin ajatuksiin, jotka olivat tuona aikana men-
neet kokonaan uusiksi. 
Pääkkösen jäähyväisluennon tallensi nauhalle etualalla istuva lehtori Marketta Harju-Autti. Kuva on otettu luennon 
jälkeen, jolloin lehtori Helena Sulkala muisteli sitä, miten Matti Pääkkönen innosti opiskelijoita keräämään murret-
ta ja millaisia ohjeita Pääkkösellä oli tapana antaa opiskelijoilleen murrenauhoitusten tekemisestä. Haastattelijan 
piti syödä itsensä kylläiseksi ennen haastattelua, jotta vatsan kurniminen ei tallentuisi nauhalle. Lisäksi talossa ole-
vat kellot oli seisautettava murteen tallentamisen ajaksi, jotta kellojen raksutus ei häiritsisi nauhoitusta. Pääkkösen 
ohjeista on sittemmin muisteltu myös esimerkiksi sitä, että talon koira piti viedä naapuriin nauhoitustuokion ajaksi.
Vajaan tunnin kestäneen luennon jälkeen kahviteltiin, ja samaan yhteyteen oli järjestetty suomen kielen kaikkien 
aikojen ensimmäinen palautepäivä. Huolellisesti etukäteen suunniteltu palautepäivä onnistui yli odotusten, sillä 
opiskelijoita oli paikalla jokaiselta vuosikurssilta niin, että osallistujien kokonaismäärä oli yli sata henkilöä.

Lehtori Irmeli Pääkkönen piti jäähyväisluentonsa 8.5.1996. Luentonsa aiheeksi hän oli valinnut kielenhuollon. Ku-
vassa professori Helena Sulkala ja apulaisprofessori Harri Mantila ovat onnittelemassa eläkkeelle siirtyvää Pääk-
köstä. Luennon yhteydessä pidettiin suomen kielen jaoksen historian kaikkien aikojen kolmas palautepäivä, johon 
osallistui nelisenkymmentä opiskelijaa. Tilaisuus päättyi kahvitteluun ravintola Snellmaniassa.



Puoli vuosisataa oululaista fennistiikkaa 71

Laitoksen taukotilassa marraskuussa 1997 kahvitaukoa viettämässä apulaisprofessori Harri Mantila, yliassistentti 
Markku Varis, toimistosihteeri Aulikki Lappalainen ja tuntiopettaja Jari Sivonen.

Pauli Saukkosen seuraaja Helena Sulkala työhuonees-
saan. Hänet nimitettiin professoriksi 1.12.1997 alkaen. 
Lehtori emerita Marketta Harju-Autti muistelee, että 
Sulkala oli viimeisiä professoreita, jotka presidentti, 
tuolloin Martti Ahtisaari, nimitti virkaan.

Oulun yliopistossa suomen kielen professorina 28 vuot-
ta työskennellyt Pauli Saukkonen siirtyi Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen johtajaksi maaliskuun 1995 
alussa. Kuva on julkaistu yliopiston Aktuumi-lehdessä 
vuonna 1995.
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Henkilökunta kokoontui yhteiskuvaan 31. päivänä elokuuta vuonna 2006. Takarivissä ovat toimistosihteeri Marja 
Ronkainen, tutkija Niina Kunnas, tutkija Laura Arola, toimistosihteeri Aulikki Lappalainen ja tutkimusapulainen 
Stiina Rantatalo. Keskirivissä puolestaan ovat viron kielen lehtori Heli Laanekask, lehtori Merja Karjalainen, tutkija 
Katja Västi, lehtori Marketta Harju-Autti ja oppiaineen pääedustaja, professori Helena Sulkala. Eturiviin ovat pääs-
seet laitoksen varajohtaja, professori Harri Mantila, yleisen kielitieteen lehtori Pentti Haddington, lehtori Jarmo 
Jantunen ja lehtori Jari Sivonen.

Kun laitoksella oli vielä kylmän toimiston sijaan toimis-
to, jossa oli työntekijä, toimistosihteeri muun muassa 
myi opetusmonisteita opiskelijoille. Vielä 2000-luvun 
alkupuolella suomen kielen opiskelijat ostivat vuosittain 
kopiokortin, joka oikeutti saamaan kursseihin kuuluvat 
monisteet. Kuvan kopiokortti on lukuvuodelta 2006–
2007, silloisen SILOn eli suomen kielen, informaatiotut-
kimuksen ja logopedian laitoksen ajalta.
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Laitoksen viron kielen lehtorit ja amanuenssi Helena Sulkala tapasivat Virossa syksyllä 1978. Kuvassa vasemmalta 
ovat Aino Valmet, Reet Kasik, Helena Sulkala, Hoide Sikk ja Heldi Tamm.

Viron kielen päivää vietettiin Oulun yliopistossa viimeksi 13.2.2016. Tuolloin viron kielen emeritalehtori Heli Laane-
kask piti esityksen aiheesta ”Eesti keele ja kultuuri õpetamisest Oulu ülikoolis”. Esityksessä oli näytteillä Kalevassa 
7.5.1992 julkaistu kuva, jossa ”Moskovan kautta tulleet” Oulun yliopiston viron kielen lehtorit juhlivat Oulussa vi-
ron kielen päivää. Nämä yksitoista lehtoria 25 vuoden ajalta kokoontuivat Viro-aiheiseen valokuva- ja lehtileike-
näyttelyyn Kalevan lehtitalon Eesti-kabinettiin. Kuvan eturivissä istumassa Heldi Tamm, Aino Valmet ja Valve-Liivi 
Kingisepp ja takarivissä seisomassa Ellen Noot, Hoide Sikk, Jaak Peebo, Ülo Parbus, Peep Nemvalts, Reet Kasik, Ago 
Künnap ja Mart Mäger.
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Etualalla oleva Oulun yliopiston dosentti Helle Metslang osallistui 13. päivänä helmikuuta 2016 Linnanmaalla jär-
jestettyyn viron kielen päivään. Hän piti esitelmän aiheesta ”Emakeele Selts muutuvas ajas”. Viron kielen päivän 
järjestivät Viron Emakeele Selts, Oulun Tuglas-seura ja Oulun yliopiston suomen kielen oppiaine. Kuvassa näkyy 
myös päivän yleisöä: istumassa ovat Helena Sulkalan puoliso Hannu Sulkala ja suomen kielen opiskelija Satu Arvola.

Emerita Heli Laanekask on Oulun yliopiston pitkäaikaisin viron kielen lehtori. Tarton yliopistosta Ouluun valittu 
Laanekask oli myös ensimmäinen viron kielen lehtori, joka tuli tehtävään uudelleen itsenäistyneestä Virosta. Kuva 
on otettu Oulun yliopistossa viron kielen päivänä 13. helmikuuta vuonna 2016.
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Suomen kielen laitoksen pitkäaikaisin apulaisprofessori, ahkera murteiden tallentaja Matti Pääkkönen on aina viih-
tynyt luonnossa ja harrastanut muun muassa metsästystä. Pääkkösen 60-vuotispäivän yhteydessä Virittäjä-lehteen 
vuonna 1993 kirjoittanut Paavo Pulkkinen huomautti, että Pääkkönen ei ole liikkunut Pohjois-Suomen maisemissa 
pelkästään nauhuria kuljetellen, vaan myös haulikko tai kivääri kädessä.

Matti Pääkkönen on 
murteen suurkerääjiä

Matti Samuli Pääkkönen (1933–) on Oulun yli-
opiston suomen kielen laitoksen ensimmäinen va-
kinainen lehtori (1967–1974) ja ensimmäinen ja 
pitkäaikaisin vakinainen apulaisprofessori (1974–
1994). Hän hoiti apulaisprofessuuria vuodesta 
1970 aina eläkkeelle jäämiseensä saakka vuoteen 
1994. Lisäksi hän on toiminut Oulun yliopistossa 
suomen kielen professorin tehtävissä yhteensä 
noin kuuden vuoden ajan 1960–1980-luvuilla. 

Pääkkönen kirjoitti ylioppilaaksi Oulun lyseosta 
1954. Hän valmistui Helsingin yliopistosta filoso-
fian kandidaatiksi vuonna 1962, filosofian lisensi-
aatiksi 1966 ja filosofian tohtoriksi 1971. 

Kotikaupunkiinsa Ouluun Pääkkönen palasi 
perheineen vuonna 1965, jolloin hänen vaimon-
sa Irmeli Pääkkönen sai äidinkielen vanhemman 
lehtorin viran Tuiran yhteiskoulusta. Perheen talo 
valmistui vuonna 1968 Matti Pääkkösen kotitilalle 
Kuivasjärvelle. 

Pääkkönen aloitti vuoden 1967 alusta 90-pro-
senttisesti suomen kielen professorina Oulun 

yliopistossa. Tutkintovaatimukset vahvistettiin 
Helsingin yliopiston mukaisiksi, ja Helsingin yli-
opiston professorit Pertti Virtaranta ja Terho Itko-
nen hoitivat Oulun professuurista 10 prosenttia. 
Professoriksi valittu Pauli Saukkonen aloitti työn-
sä syksyllä 1967, jolloin Pääkkönen alkoi hoitaa 
omaa lehtoraattiaan.

Ensi töikseen Pääkkönen alkoi kartuttaa laitok-
sen kirjastoa. Esikuvanaan tässä työssä hänellä oli-
vat Helsingin yliopiston seminaarikirjastot. Tosin 
vaikka määrärahaa olisi ollut kirjojen hankkimi-
seen, teoksia oli vaikea saada. Esimerkiksi antik-
variaattien luetteloja tulikin selattua ahkerasti.

– Meidän omatkin kirjamme olivat käytössä lai-
toksella, Irmeli Pääkkönen muistelee.

Kun Matti Pääkkönen alkoi hoitaa vasta perus-
tettua suomen kielen apulaisprofessuuria vuonna 
1970, saman vuoden syksyllä Irmeli Pääkkönen al-
koi hoitaa yliopistolla Matti Pääkkösen lehtoraat-
tia, johon hänet myöhemmin vakinaistettiin. 

– Se oli vielä aika jännä: Pääkkösen virka vapau-



Puoli vuosisataa oululaista fennistiikkaa76

Murteenkeruun ongelmat voivat olla moninaisia, kuten katkelma osoittaa. Kotuksen suurkerääjiin nauhoitustun-
tiensa perusteella kuuluva Matti Pääkkönen kertoo tässä vuonna 1867 Hailuodossa syntyneen naisen taustatiedois-
ta. Kotuksessa säilytteillä olevan keruukertomuksensa Pääkkönen on päivännyt 2.7.1958. Vastaavasti toisessa nau-
hoituskertomuksessa kerrotaan 21.7.1959 tehdystä haastattelusta, jossa ” [n]auha loppui juuri, kun haastateltava 
alkoi päästä vauhtiin”. Kielenoppaiden puhetta saattoivat samentaa isot viikset tai tekohampaat. Haastateltavia 
kohdeltiin kunnioittavasti, ja heille saatettiin viedä kiitokseksi vaikkapa Pauligin sponsoroimia kahvipaketteja.

Irmeli Pääkkösen väitöskahvitilaisuuteen toukokuussa 
1988 osallistuivat muun muassa suomen kielen kielto-
hakuisia verbejä tutkinut Silva Kiuru sekä apulaisprofes-
sori Matti Pääkkönen.

Irmeli Pääkkönen pitää konkreettisen kenttä-
työn tekemistä Matti Pääkkösen ehdottomana 
vahvuutena. 

– Mattihan oli aivan mahtava kenttätyön tekijä, 
sen voin vakuuttaa nauhoitusmatkoilla mukana 
olleena, puoliso toteaa. 

– Aikanaan sanoin, ettei hänen tarvitse kuin to-
rin reunaan seisahtua, niin eri suunnilta alkaa 
tulla ukkoa kertomaan elämäntarinaansa, Irmeli 
Pääkkönen huomauttaa. 

Eläkepäiviään viettävästä Matti Pääkkösestä on 
jäänyt hänen entisille opiskelijoilleen ja kollegoil-
leen miellyttävä kuva.

– Matti Pääkkönen on jäyhän jämerä, vakuutta-
va, luotettava ja kuiva humoristi, professori Harri 
Mantila toteaa. 

– Hän on todella hieno tiedemies! sanoo puoles-
taan yliopistonlehtori Niina Kunnas.

– Eloisat silmät hymyilevien kasvojen tuikkuina, 
kommentoi vuonna 1966 suomen kielen opintosa 
aloittanut Pirkko Leinonen muistikuvaansa Matti 
Pääkkösestä.

tui, ja sitä haki Pääkkönen ja toinen Pääkkönen, Ir-
meli Pääkkönen naurahtaa. 

Yli 250 tuntia nauhoitteita
Matti Pääkkösen väitöskirjan otsikko on Oulun 
seudun murteen äännehistoria 1. Sanansisäiset klu-
siilit astevaihtelusuhteineen. Pääkkösen keräämäs-
tä murreaineistosta ilmestyi vuonna 2010 Harri 
Mantilan ja Matti Pääkkösen tutkimus Oulun seu-
dun murteen vokaalisto. Historia, muutos ja vari-
aatio. Pääkkönen on julkaissut myös vuonna 1994 
ilmestyneen Oulun seudun murrekirjan.

Merkittävän osan työurastaan Pääkkönen teki 
Oulun yliopistossa suomen kielen laitoksella. Li-
säksi hän oli tekemässä Karjalan kielen sanakirjaa 
leksikografina vuosina 1958–1963 ja työskenteli 
akateemikko Paavo Ravilan assistenttina vuonna 
1963. Pääkkönen opiskelijoineen on tallentanut 
ahkerasti Oulun seudun murretta, joten hänet voi-
daan lukea Suomen kielen nauhoitearkiston eli 
SKNA:n suurkerääjien joukkoon. Kotuksessa on 
Pääkkösen tallentamaa aineistoa yhteensä perä-
ti 14 490 minuuttia eli 251 tuntia 30 minuuttia. 
SKNA:sta kopioitujen nauhoitteiden lisäksi Oulun 
nauhoitearkistossa on noin 15 tuntia Matti Pääk-
kösen tekemiä nauhoituksia. 

Professori Pertti Virtaranta pani alulle murtei-
den nauhoitustyön, ja aluemurteiden tutkimusta 
veti professori Terho Itkonen. Irmeli Pääkkösen 
mukaan Helsingin yliopistossa Terho Itkonen oli 
Matti Pääkkösen opastajana murteentutkimuksen 
paradigmaan ja nosti Pääkkösen Oulun seudun 
murrealueen tutkijaksi.

– Matti oli yksi niistä nuorista miehistä, jotka ”ja-
koivat maat”, tutkittavien murrealueittensa rajat 
siis. Nämä nuoret miehet jakoivat maat keskenään 
niin, että Heikki Leskinen ottaa tuon alueen, Paavo 
Pulkkinen tuon alueen ja Matti sekä Alpo Räisänen 
tästä pohjoisempaan. He jakoivat pitäjittäin alu-
eensa, jota itse kukin sitten tutki, Irmeli Pääkkö-
nen muistelee. 
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3. Tutkimus
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Edellisen sivun kuva:
Helena Sulkala ja Merja Karjalainen tekivät erityisen 
tiivistä yhteistyötä 1980-luvun lopussa. Heidän kirjoit-
tamansa Finnish-niminen teos ilmestyi vuonna 1992 
Routledgen kustantamana Descriptive Grammars -sar-
jassa. Kansainväliseen projektiin liittyvä suomen kielen 
deskriptiivinen kielioppi mahdollistaa osaltaan kielen 
universaalien piirteiden vertailun. Kansainvälisesti hy-
vin laajasti siteerattu kirja on nyttemmin julkaistu myös 
verkossa. Kuvassa tutkijat ovat todennäköisesti Helena 
Sulkalan työhuoneessa vanhassa Snellmaniassa vuonna 
1988. 
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Jo melko pian laitoksen perustamisen jälkeen 
Oulun yliopiston fennistisessä tutkimuksessa oli 
nähtävissä kolme päätutkimusalaa: yleiskielen 
tutkimus, murteentutkimus sekä lapsenkielen ja 
kouluikäisten kielen tutkimus. Näistä kahden en-
simmäisen tutkiminen alkoi jo vuonna 1967. Tällä 
hetkellä suomen kielen oppiaineen keskeisimmät 
tutkimusalat ovat sosiolingvistiikka, erityisesti 
kohteenaan pohjoiset itämerensuomalaiset kieli-
muodot, sekä kognitiivinen kielitiede. 

Ensimmäinen fennistinen suurhanke on ollut 
professori Pauli Saukkosen jo vuonna 1967 Oulun 
yliopiston suomen kielen laitoksella käynnistämä 
projekti. Kyseessä oli 1960-luvun yleiskielen tyy-
lintutkimushanke, jossa kerättiin eri teksteistä 

sähköinen korpus kvantitatiivista tarkastelua var-
ten. Huomattava osa laitoksen alkuvuosikymmen-
ten aikana tehdyistä pro gradu -tutkielmista liittyi 
Oulun-korpukseen. Suomen kielen ensimmäiset 
pro gradu -tutkielmat valmistuivat vuonna 1971. 
Ensimmäisenä vuonna niitä valmistui neljä, ja en-
simmäinen niistä oli Helena Palolan pro gradu Ad-
verbit, post- ja prepositiot sekä interjektiot lehti- ja 
radio- sekä yleispuhekielessä.

Niin yleiskielen kuin murteidenkin tutkimus 
alkoi Oulun yliopiston suomen kielen laitoksella 
vuonna 1967. Yleiskielen tutkimukseen tallennet-
tiin laaja tutkimusmateriaali joukkoviestinnän eri 
lajeista. Hanke olikin tuohon aikaan yksi yliopis-
ton tietokoneresurssien suurimmista käyttäjis-

Professori Pauli Saukkonen sekä mikrotietokoneella työskentelevät tutkimusapulaiset Minna Suorsa ja Jukka-Pekka 
Hammari pohdiskelevat sanojen luokitusta Bochumin-projektia varten marraskuussa 1988. Kuva on julkaistu Oulun 
yliopiston tiedotuksia -lehdessä vuonna 1988. Minna Suorsa on nykyiseltä nimeltään Haapanen ja työskentelee Ko-
tuksen sanakirjaosastossa toimitussihteerinä, joten yhteistyö Saukkosen kanssa jatkuu edelleen.

Yleiskielen ja murteiden tutkimus 
alkoi Oulussa jo 1967
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Opiskelijan monisteissa 1960-luvun lopulta on Pauli 
Saukkosen tyylintutkimusprojektissa syntyneen Oulun 
korpuksen katkelmatekstejä. Nämä monisteet on to-
dennäköisesti ensin kirjoitettu monistusvahalle, minkä 
jälkeen niitä on monistettu tarvittava määrä. Kopioita 
otettiin jossakin vaiheessa myös kammesta veivattavalla 
koneella, ja vielä 1980-luvulla vanhassa Snellmaniassa 
Kasarmintiellä oli tiedekunnan käytössä yksi valtavan 
iso offsetpainokone, jolla otettiin sinisiä ja voimak-
kaanhajuisia spriimonisteita. Valokopiokoneet tulivat 
käyttöön vasta vuoden 1988 tai 1989 paikkeilla, ja ko-
piokoneiden automaattilajittelut, nidonnat ynnä muut 
kopioimista helpottavat ominaisuudet tulivat käyttöön 
vasta myöhemmin.

Professori Pauli Saukkonen pani alulle heti vuonna 1967 Oulun yliopiston suomen kielen laitoksessa nykysuomen 
tyylintutkimusprojektin, jossa tarkasteltiin 1960-luvun yleiskieltä. Aineiston satunnaisotanta 5 800 eri tekstistä ja 
muokkaus monistemateriaaliksi ja magneettinauhaksi kesti useita vuosia. Kymmenien pro gradu -tutkielmien sekä 
useiden lisensiaatintutkielmien ja väitöskirjojen lisäksi projektin tuloksena ovat syntyneet muun muassa teokset 
Suomen kielen taajuussanasto (WSOY 1979) ja A Student’s Glossary of Finnish (WSOY 1980). Frekvenssisanakirjassa 
esitetään vertaillen 1960-luvun lehtikielen, kaunokirjallisuuden kielen, tietokirjallisuuden kielen ja radiokielen sekä 
yhtenä kokonaisuutena koko 1960-luvun yleiskielen perussanastorakenne. Aineistona on projektin 422 305 sanaa 
käsittävä reikäkortteihin lävistetty materiaali. Kuvassa on osa projektiin liittyvästä tulosteesta.

tä. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata eri tyylien 
ominaispiirteitä ja lopulta kehittää stilistiikan teo-
riaa ja metodologiaa. 

Saukkosesta Sulkalaan ja Sivoseen
Pauli Saukkosen tutkimushankkeet olivat kan-
sainvälisiä, ja niiden myötä suomen kielen laitos 
on osallistunut sanaston tutkimukseen liittyvään 
kansainväliseen Language Synergetics -projek-
tiin 1980- ja 1990-luvuilla. Projektin keskuspaik-
kana oli Sprachwissenschaftliches Institut der 
Ruhr-Universität Bochum Saksan liittotasavallas-
sa. Projektissa oli mukana 12 eri kieltä ja tutkijoi-
ta 16 tutkimuspisteestä, ja sen tavoitteena oli eri 
kielten sanastoja vertailemalla löytää eri kielille 
universaaleja piirteitä ja lainalaisia ilmiöitä. 

Saukkonen toimi Language Synergetics -projek-
tin Suomen osaprojektin koordinaattorina. Pro-
jektin yhteistyökumppaneiden verkostoitumista 
edisti Saukkosen työskentely ulkomailla: hän oli 
kaksi vuotta Saksassa Göttingenin yliopistossa 
vierailevana professorina ja sitä ennen vuoden 
Lontoon yliopistossa vierailevana tutkijana

83 vuotta tänä vuonna täyttävä Pauli Saukkonen 
kirjoittaa parhaillaan kirjaa, jonka sanastoaineisto 
on Oulun korpuksen peruja. Teoksessa käsitellään 
suomen kielen substantiiveja merkitysaloittain. 
Saukkonen kuvaa tutkimusalaansa hyvin kirjavak-
si. 
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Vuonna 1971 tarkastetussa väitöskirjassaan Oulun seudun murteen klusiileja tutkineen Matti Pääkkösen keräämän 
murreaineiston pohjalta Harri Mantila kirjoitti teoksen kyseisen murteen vokaalistosta. Mantilan ja Pääkkösen tut-
kimus ”Oulun seudun murteen vokaalisto. Historia, muutos ja variaatio” ilmestyi kesäkuussa 2010. Tekijät juhlistivat 
painotuoretta teostaan jo etukäteen Pääkkösten kotona Kuivasjärvellä.

Oulun yliopiston suomen kielen professoreista 
Helena Sulkala oli mukana Pauli Saukkosen tyylin-
tutkimusprojektissa, jossa korpusaineistojen poh-
jalta laadittiin ensimmäinen suomen kielen taa-
juussanasto. Teos ilmestyi vuonna 1979. Sulkalan 
tutkimuskohteita ovat olleet semantiikka, viron ja 
suomen kontrastiivinen tutkimus sekä vähemmis-
tökielitutkimus. Lisäksi vuonna 1992 Routledge 
kustansi Helena Sulkalan ja lehtori Merja Karjalai-
sen kirjoittaman deskriptiivisen kieliopin nimeltä 
Finnish. 

1990-luvun lopussa Helena Sulkala alkoi johtaa 
tutkimusprojektia, jossa tavoitteena oli koota yh-
teen pienten itämerensuomalaisten vähemmistö-
kielten tutkijat. Hanke on saanut Pohjoismaiden 
ministerineuvostolta rahoitusta kahteenkin ot-
teeseen. Sulkalan viimeisimpänä kansainvälisenä 
projektina ennen eläkkeelle siirtymistä oli vuon-
na 2010 käynnistynyt ja vuonna 2013 päättynyt 
ELDIA-projekti. Tuohon Euroopan unionin ra-
hoittamaan European Language Diversity for All 
-hankkeeseen osallistui kahdeksan eurooppalaista 
yliopistosta. Suomen yliopistoista mukana olivat 
Oulu ja Helsinki. Sulkala on myös ollut käynnistä-
mässä Oulun yliopistoon suomen kieli toisena ja 
vieraana kielenä -oppiaineen opettamista. 

Pääkkösestä Mantilaan
Pohjoisen Suomen murteet ovat olleet Oulussa tut-
kimuskohteena käytännössä koko laitoksen ole-
massaolon ajan. Apulaisprofessori Matti Pääkkö-
sen aloittamaa dialektologian ja sosiolingvistiikan 
alan tutkimusta on sittemmin jatkanut professori 
Harri Mantila. Murteentallennuksen ohessa laitok-
sessa on kerätty aikanaan myös sosiaalimurteita.

Jälkitavujen vokaalienvälisen h:n variaatiota 
peräpohjalaisissa murteissa väitöskirjassaan tar-
kastellut Harri Mantila on sittemmin laajentanut 
tarkasteluaan nykypuhesuomen muuttumiseen ja 
suomen kielen variaatioon ylipäänsä. Sosiolingvis-
tiikan alalla hän on perehtynyt myös kielipolitiik-
kaan ja kielensuunnnitteluun. 

Mantila on tehnyt suomen ja unkarin kontras-
tiivista tutkimusta sekä yhdistänyt taustaansa 
murteentutkimuksessa ja kielentutkimuksessa 
niin, että hän on ollut mukana Helena Sulkalan vä-
hemmistökielihankkeissa. Niihin saatiin rahoitus-
ta pohjoismaisilta ministerineuvostoilta ja viime 
vaiheessa myös Suomen Akatemialta. Myös kieli-
diskurssit ovat olleet Mantilan kiinnostuksen koh-
teena.
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Matti ja Irmeli Pääkkönen tekivät yhteisiä murteenkeruumatkoja pohjoiseen jo ennen naimisiinmenoaan. Irmeli 
Pääkkönen muistaa, että vanhat nauhurit olivat painavia jässiköitä.
– Nauhurit olivat niin herkkiä, ettei niitä saanut edes pyöräntarakalla kuljettaa. Piti taluttaa pyörää. 
Matti Pääkkösen nauhuri on edelleen tallessa Pääkkösten kotona. Nauhurin hankkiminen oli aikoinaan hyvinkin 
kallista. Irmeli Pääkkönen muistaa, että Matti Pääkkösen äiti tuki lapsiaan opiskelukustannuksissa. Niinpä Pääk-
kösen molemmat englantia opiskelleet veljet saivat äidiltään rahat opintojen kannalta pakolliseen Amerikan-mat-
kaan. Matti Pääkkönen sai puolestaan nauhurin murteenkeruuta varten.
Irmeli Pääkkönen muistaa, että kerran Matti Pääkkösen mukana kenttätöissä olleet opiskelijat lähettivät tälle kuk-
kia kiitokseksi. Nauhoitusmatkoilla näki ja kuuli elämänkohtaloita, jotka jäivät nauhoittajien mieleen.
Irmeli Pääkkösen mieleen on erityisesti jäänyt ylitorniolainen nainen, jonka lehmän karhu oli tappanut ja jonka mies 
oli kuollut ja vaimon mielestä joutunut kadotukseen. Perhe asui hyvin kaukana pitkospuiden päässä, ja aina kun äiti 
lähti hakemaan jauhosäkkiä pitkän kantomatkan päästä kylältä, hän joutui siksi aikaa lukitsemaan lapset mökkiin. 
– Kyllä se on hieno nauhoitus. Me ihan sieltä kylänraitilta otettiin mukaan tämäkin pikkuinen käpristynyt nainen, ja 
joku mies oli siinä myös. Kuljetimme heidät jollekin kansakoululle, missä oli aggregaattisähköt. Nauhoittaminen oli 
jännää Pohjois-Suomessa sillä alueella, jossa ei vielä ollut sähköjä jossakin kylän perukalla. 
Kansakoululle päästyä koululla asuva vahtimestari päästi haastattelijat ja haastateltavat luokkahuoneeseen. 
– Nauhoitukseen tulee helposti liian paljon kaikua, joten sitten lainattiin vahtimestarin vaimolta soffatyynyjä ja vilt-
tejä, että saatiin kaikua vähän vähemmäksi. Matti ensin puhutti sitä miestä puolitoista tuntia, ja sitten minä puhutin 
sitä naista toisen puolitoista tuntia, Irmeli Pääkkönen muistelee. 

Sivonen ja semantiikka
Professori Jari Sivosen tutkimuskohteena on ollut 
verbisemantiikka, erityisesti liikeverbien tutki-
mus kognitiivisesta näkökulmasta. Viime aikoina 
tutkimus on siirtynyt yhä enemmän verbien ym-
pärille rakentuvien konstruktioiden semanttiseen 
tarkasteluun.

Muista suomen kielen oppiaineen tutkimuskoh-
teista voisi mainita esimerkiksi lapsenkielen tut-
kimuksen, jonka aloitti lehtori Jorma Toiviainen 
vuonna 1970. Hänen työtään jatkoivat erityisesti 
lehtori Hilkka-Liisa Matihaldi ja lehtori Merja Kar-
jalainen. Vuonna 1973 perustettu Oulun-otos laa-

jeni niin, että alle kouluikäisten informanttien kie-
len kehitystä seurattiin edelleen myös kouluiässä. 
Näin oppiaineessa on tehty myös kouluikäisten 
kielen tutkimusta.
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Filosofian lisensiaatti Irmeli Pääkkösen väitöskirja ”Relatiivisanan valinta” esitettiin julkisesti tarkastettavaksi Ou-
lun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 6.5.1988. Laitoksen väki onnittelemassa väittelijää. Kukkia ojentavan 
vs. lehtorin Harri Mantilan takana ovat toimistosihteeri Aulikki Lappalainen, päätoiminen tuntiopettaja Marketta 
Harju-Autti, lehtori Helena Sulkala, apulaisprofessori Matti Pääkkönen ja professori Pauli Saukkonen. Pauli Sauk-
kosen takana on väitöstilaisuuden kustoksena toiminut saamen kielen professori Pekka Sammallahti, jonka vieressä 
on vastaväittäjä, Tampereen yliopiston apulaisprofessori Matti K. Suojanen.

Filosofian tohtori Irmeli Pääkkönen promovoitiin Oulun yliopiston kolmannessa tohtorinpromootiossa, joka järjes-
tettiin yliopiston perustamisen 30-vuotisjuhlavuonna 1989. Kuvassa Pääkkönen vastaanottaa tohtoripromootiossa 
27.5.1989 tohtorinhatun humanistisen tiedekunnan promoottorina toimineelta professori Pauli Saukkoselta. Li-
säksi Pääkkönen piti promootiopäivän iltana puheen promoottoreille. Saman vuoden promootiossa suomen kielen 
väittelijä Marjut Aikio oli yliopiston priimustohtori. Hän vastasi promootioaktissa professori Pekka Sammallahden 
esittämään kysymykseen.
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men yleiskielessä.
14. Merja Karjalainen 1987: Omistus oululaislasten 
kielessä.
15. Heikki Kangasniemi 1988: Suomen kielen mo-
daaliasteikot.
16. Seija Tuovila 1988: Peruskoulun yhdeksäsluok-
ka laisten eräiden käsitteiden semanttinen hallinta.
17. Riitta Mäkelä 1989: Sidoksisuuden kehitys pe-
ruskoulun ala-asteen oppilaiden puheissa ja kirjoi-
telmissa.
18. Seija Oilunkaniemi 1990: Korppi on ehkä pi 
enem pi kuin korp. Jukka Parkkisen Korppi-kirjojen 
sa naleikit.
19. Ritva Toropainen 1992: Oulun kaupungin kes-
kustan paikannimet. 

25. päivänä huhtikuuta vuonna 2015 väitelleen filosofian maisteri Maija Saviniemen väitöskirja julkaistiin sähköi-
sesti Jultika-tietokannassa kymmenen päivää ennen väitöstä eli 15.4.2015. Väitöskirjan ripustamis- eli naulaamispe-
rinnettä jatkettiin kuitenkin julkaisemalla väitöskirja myös oppiaineen ilmoitustaululla. Naulaamista seuraamassa 
väitöskirjan ohjaaja, professori Harri Mantila, yliopisto-opettaja Sisko Brunni, yliopistonlehtori Minna Sääskilahti, 
väitöskirjantekijä Heini Karjalainen, lehtori Santeri Palviainen, yliopistonlehtori Katja Västi, tutkimusavustaja Kaisa 
Leinonen ja humanistisen tiedekunnan koulutuspäällikkö Kari Kaskela.
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20. Tuula Uusi-Hallila 1995: Aineistoaine ja teks-
tien keskustelu.
21. Minna Zaman-Zadeh 1995: Jälkitavujen A-lop-
puisten vokaaliyhtymien variaatio Kuusamon nyky-
puhekielessä. Muutoksen suunta ja taajuushypotee-
sin testaus.
22. Hannu Remes 1995: Suomen ja viron vertaile-
vaa taivutustypologiaa.
23. Markku Varis 1996: Hankalaa sanontaa. Kier-
toilmauksien muodostaminen nykysuomessa. 
24. Sisko Brunni 1996: ”Kieltä voi aina välillä näyt-
tää.” Semanttinen analyysi esikouluikäisten lasten 
eräille sanoille antamista määritelmistä ja niissä 
esiintyvistä sukupuolten välisistä eroista.
25. Sisko Pihlajaharju 1996: Hoitokeskustelu. Sai-
raanhoitajan ja potilaan välisen hoitosuhteen ana-
lyysi.
26. Lassi Kujanpää 1996: Kaksijakoinen saarna. 
Lars Levi Laestadiuksen adventinajan saarnojen re-
torisia piirteitä.
27. Sirkka Vänttilä 1996: Suomenkielisten lasten 
uu dissanat ja Clarkin (1993) sananmuodostuksen 
pe riaatteet.
28. Vesa Heikkinen 1996: Sininen viiva. Implisiitti-
nen ideologisuus tekstien merkitystekijänä.
29. Lasse Kemppainen 1997: Abiturientit kuvanlu-
kijoina.
30. Sirje Hassinen 1997: Virolais-suomalainen kak-
sikielisyys – kielten sekamuodot. Leksikaaliset ja 
mor fologiset sekamuodot 1.10–2.6 ikäisen Markon 
kie lessä.
31. Paula Salomaa 1997: Opettajan asenteet ja val-
lankäyttö opetusdiskurssissa.
32. Kyllikki Alajärvi 1998: Kirjallinen työnhakudis-
kurssi.
33. Liisa Yrttiaho 1998: Ootko lukenut meiliä? Säh-
köpostiviestit työpaikkakeskusteluna.
34. Leena Raitala 1998: Kypsyysnäyte yliopistossa 
ja ammattikorkeakoulussa. Teksti opiskelijan toi-
mintana.
35. Toini Rossi 1999: Itsearvioinnin ja reflektoinnin 
kieli.
36. Seija Salo-oja 1999: Ammattikorkeakoulun kyp-
syyskokeiden sidosteisuus.
37. Jari Sivonen 1999: Liikeverbien semasiologiaa 
ja onomasiologiaa.
38. Pipsa Lainas 2000: ”Minä kuljen pikitietä pitkin 
kouluun.” Virkerakenteiden kehittyminen ja kirjoit-
tajatyypit peruskoulun 4.–9. luokalla.
39. Hilkka Oikarinen 2000: Miten yläasteen oppi-
laat ymmärtävät historian oppikirjoissa käytettä-
viä käsitteitä.
40. Inkeri Leiber 2000: Ex cathedra. Saarnastuoli 
ja katederi. Papin ja opettajan puheen interpersoo-
nai sia piirteitä.
41. Kaisa Karppinen 2001: Sanomalehtikielen 
mies-, nainen-, poika-, tyttö- ja tytär-sanojen käytön 
kvantitatiivis-kvalitatiivista tarkastelua.
42. Leena Nissilä 2002: Läheisen sukukielen tuotta-

misen ongelmia. Virolaisten suomenoppijoiden vä-
likielen verbirektiot ja sananvalinnat.
43. Jouko Uusitalo 2002: Viestijäkuvasta kirjoitta-
mi  nen. Diskurssirooleja rakentavat kieliopilliset re-
surssit. 
44. Kari Hiltula 2002: Taivutustyypit neuroverkos-
sa. Erään nominintaivutusmallin perusteiden ana-
lyysi.
45. Aino Lappalainen 2005: Märkä unelma. Ha-
vaintoja miehille kohdistettujen mainosten kielelli-
sestä vaikuttamisesta.
46. Tuija Tolonen 2007: Työn ja perheen yhteenso-
vittamisen diskurssi suomalaisissa lehtireportaa-
seissa vuosina 1998–2001.
47. Tiina Junnilainen ja Marita Juutinen 2014: Juo-
nen referointia vai esteettis-analyyttista tulkintaa? 
Lukiolaisten kirjallisuusesseissä ilmenevien kirjalli-
suuden käsitteiden, kontekstuaalisuuden sekä arvo-
sanojen suhde. 

Lisäksi oppiaineessa on valmistunut 728 pro gra-
du -tutki elmaa vuodesta 1971 lähtien huhtikuun 
2016 loppuun mennessä. 

Matti ja Irmeli Pääkkönen promootiotunnelmissa vuon-
na 1989. Toukokuinen päivä oli niin lämmin, että Irmeli 
Pääkkönen oli kotona paljain käsivarsin ja pukeutui jak-
kuun vasta virallisia juhlallisuuksia varten.
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Yhteisiä kirjahankkeita

Markku Varis ja Irmeli Pääkkönen juhlistamassa Pääk-
kösen ja Variksen kirjoittamaa teosta ”Kriittinen luku-
taito”. Kirjan julkaisi Finnlectura vuonna 2000. Irmeli 
Pääkkönen muistelee, että Varis kirjoitti kirjaan aika 
paljon teoreettista osuutta, kun taas käytännön harjoi-
tukset kirjaan tulivat Irmeli Pääkkösen kursseillaan laa-
timasta harjoitusmonisteesta.
Markku Varis muistaa, että kirjan nimi ”Kriittinen luku-
taito” tuli kustannustoimittajalta, joka poimi käsitteen 
esipuheesta. Kirjan kannessa kriittisyys on Variksen mu-
kaan oikeassa yläkulmassa, jossa on kannen ainoa täy-
sin punainen neliö.
– Kyllä se oli oikein hauska yhteisprojekti, Irmeli Pääk-
könen muistelee. 
– Siitä jäi Irmelin kanssa ikuinen ystävyys, Markku Varis 
puolestaan toteaa. – Hän yhä on grand old lady, joka joh-
datteli minut kielenhuoltoon ja tyylitajuun.

Harri Mantila jatkoi Matti Pääkkösen työtä ja kuvasi tä-
män keräämän murreaineiston pohjalta Oulun seudun 
murteen vokaalijärjestelmän. Mantilan ja Pääkkösen 
teos ”Oulun seudun murteen vokaalisto” ilmestyi vuonna 
2010. Kuva on otettu samana vuonna kesäkuun 4. päivä-
nä Mantilan kotona pidetyissä kirjanjulkistamisjuhlissa.

Harri Mantila, Helena Sulkala, Niina Kunnas ja Lau-
ra Arola juhlistamassa vuonna 2010 julkaistua teosta 
”Planning a new standard language. Finnic minority 
languages meet the new millennium”. Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran julkaiseman teoksen ovat toimitta-
neet Helena Sulkala ja Harri Mantila, ja kirjassa on ar-
tikkeleita kaikilta neljältä kuvassa olevalta tutkijalta. 
Useita vuosia valmisteilla olleen teoksen työnimenä oli 
pitkään ”klassikko”. Teos oli Suomen Akatemian rahoit-
taman ”Norhern Societies and Minority Languages” 
-vähemmistökieliprojektin loppuraportti. Oulun vähem-
mistökieliprojekteissa on ollut mukana tutkijoita ja kie-
liaktivisteja kirjaimellisesti Jäämereltä Liivinrantaan, ja 
he ovat pitäneet hankkeiden aikana seminaareja vuoro-
tellen kunkin vähemmistökielen puhuma-alueella.

Harri Mantilan ja Vesa Heikkisen kirjoittama ”Kielemme 
kohtalo” julkistettiin Helsingissä 7. päivänä huhtikuuta 
vuonna 2011. Teoksen julkistamistilaisuus pidettiin Van-
halla ylioppilastalolla.
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Gabor Berecki, Helena Sulkala, Mati Hint ja Aila Mielikäinen kuudennessa kansainvälisessä fennougristikongressis-
sa, joka järjestettiin 24.–30.7.1985 Komin tasavallassa Syktyvkarissa.

Kuvamuistoja menneiltä 
vuosikymmeniltä

Eläkkeelle lähtevä Helena Sulkala ottaa onnitteluja ja yliopiston muistamisia vastaan koulutusrehtori Olli Silvéniltä 
7. päivänä kesäkuuta 2013.
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Vuonna 1933 syntyneet Matti Pääkkönen, Irmeli Pääkkönen ja Pauli Sauk-
konen juhlistivat 70-vuotissyntymäpäiviään yliopistolla syyskuussa 2003. 
Laitos järjesti 12.–13.9.2003 kaksipäiväisen -juhlaseminaarin, jonka yh-
teydessä julkaistiin Oulun koulun satoa -teos.
– Yksi toimenpide, josta en edes ollut tietoinen ennen sen alkua, oli kir-
janäyttely meidän kolmen kirjoista. Siitä mie tykkäsin, Irmeli Pääkkönen 
muistelee.



Puoli vuosisataa oululaista fennistiikkaa90

Kuvassa keskellä oleva professori Ronald W. Langacker Kalifornian yliopistosta San Diegosta vieraili laitoksella 
14.11.1991. Etualalla on yleisen kielitieteen lehtori Bengt-Olof Qvarnström ja Langackerin takana professori Pauli 
Saukkonen.

Laitoksen väkeä koolla vanhan Snellmanian kahvihuoneessa 1990-luvun alussa. Etualalla istuvat vasemmalla pro-
fessori Pauli Saukkonen ja oikealla amanuenssi Eila Sassi. Takapöydässä etualalla ovat yliassistentti Merja Karjalai-
nen ja tutkimusapulainen Jukka-Pekka Hammari. Ikkunasta näkyy nykyinen Oulun taidemuseo, jossa aiemmin toimi 
yliopiston pääkirjasto. 

Vanhan Snellmanian kahvihuoneessa
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Viron kielen lehtori Valve Kingisepp oli järjestämässä virolaisen kulttuurin seminaaria 4.–5. päivänä kesäkuuta 
vuonna 1990 Viron uudelleenitsenäistymisen aikoihin. Vanhan Snellmanian kirjastohuoneessa vasemmalla istumas-
sa virolainen runoilija Ain Kaalep ja kirjallisuuskriitikko Toomas Kaselaan. Taustalla ovat virolainen kirjallisuuskrii-
tikko, kirjailija ja toimittaja Maimu Berg ja Tallinnan Taideakatemian rehtori Jaak Kangelaski. Kuvassa oikealla 
on apulaisprofessori Matti Pääkkönen. Seminaarissa oli mukana monia muitakin tuon ajan kulttuurivaikuttajia ja 
taitelijoita, kuten Ingrid Rüütel ja Rein Veideman. Seminaarin järjestivät suomen ja saamen kielen laitoksen kanssa 
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Sanomalehti Kaleva ja Oulun kaupungin kulttuurilautakunta.

Virolaisen kulttuurin seminaarin yhteydessä kesäkuussa 1990 vierailtiin myös Hailuodossa. Lautalla matkaavat 
professori Huno Rätsepp, runoilija Ain Kaalep, kansanrunouden professori Ingrid Rüütel ja päätoiminen tuntiopet-
taja Marketta Harju-Autti sekä Huno Rätseppin edessä istuva kulttuuritoimittaja, kirjailija Andres Langemets.

Viro-yhteistyötä
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Professorit Helena Sulkala ja Harri Mantila olivat mukana ”Nordic-Baltic-Russian network of Finnic minority and 
regional languages” -vähemmistökielihankkeen tapaamisessa Pyssyjoessa koulun juhlasalissa vuonna 2008. Manti-
lan esittelemään karttaan on merkitty projektissa mukana olevien yliopistojen sijainti.

Vähemmistökielihankkeita

Post doc -tutkija Niina Kunnas ja tutkimusapulainen Elina Kangas postittamassa vuosina 2010–2013 toimineen 
ELDIA-projektin kyselylomakkeita 15. päivänä maaliskuuta 2011. Postitukseen lähti meänkielen, kveenin ja Norjan 
pohjoissaamen puhuma-alueille suunnattuja kyselylomakkeita. Projekti oli monitieteinen tutkimushanke, jossa tut-
kittiin eräitä suomalais-ugrilaisia vähemmistökieliä, välittäjäkieliä ja kielten säilymistä. Pikkukuvissa Elina Kangas 
pakkaa kyselylomakkeita autoonsa maaliskuussa 2011. Hän vei lomakkeet Ruotsin puolelle, missä kirjekuoriin lii-
mattiin osoitetarrat S-TRT:n toimistolla, koska osoitetietoja ei luovutettu Suomeen. 
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Kieli- ja kulttuurikontaktit -teoksen julkistamistilai-
suutta vietettiin Kielitieteen päivien yhteydessä Oulussa 
19.5.2000. Kirjaan on koottu valtaosa Kajaanissa edelli-
senä vuonna pidetyn ”Kielikontaktit – kieli ja kulttuuri 
päiväkodissa, koulussa ja opettajankoulutuksessa” -se-
minaarin esitelmistä. Julkaisu tehtiin suomen ja saamen 
kielen ja logopedian laitoksen, Kajaanin opettajankou-
lutusyksikön ja Lönnrot-instituutin yhteistyönä. Kirja oli 
alku Oulun yliopiston suomen ja saamen jaoksen koordi-
noimalle verkostoprojektille. Kuvassa ovat professori An-
na-Riitta Lindgren Tromssasta, lehtori Juha Vartiainen 
Kajaanista sekä professori Helena Sulkala.

Nykyisten Kielitieteen päivien edeltäjänä olivat Lauseopin ja semantiikan päivät. Ne järjestettiin Oulussa 5.–
6.10.1974. Ensimmäistä kertaa Oulussa järjestetty tapahtuma oli kolmas ja viimeinen tuolla nimellä järjestetty ti-
laisuus. Päivien väliajalla Matti ja Irmeli Pääkkönen kutoivat professori Veikko Ruoppilalle läksiäiskaulaliinaa. 
Sittemmin Kielitieteen päiviä on järjestetty Oulussa 7.–8.2.1981, 13.–14.5.1988, 6.–7.5.1994, 19.–20.5.2000 ja 24.–
25.5.2007. Vuonna 2015 Oulussa järjestetyn XII Kansainvälisen fennougristikongressin vuoksi Kielitieteen päivien 
järjestämiskierrosta poikettiin, joten vuoden 2015 sijaan Oulun yliopiston kieliaineet järjestävät 43. kielitieteen päi-
vät 25.–27.5.2016. Konferenssiin odotetaan lähes kahtasataa tutkijaa eri puolilta maailmaa.

Kielitieteen päivät järjestettiin vuonna 1981 Oulussa 
Linnanmaalla. Ilmoittautumistiskillä työskenteli toimis-
tosihteeri Aulikki Lappalainen.

Kielitieteen päivät Oulussa kautta aikojen
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Oulun fennistejä yhteiskuvassa vuoden 1995 fennougristikongressissa Jyväskylässä. Takarivissä seisomassa ovat yli-
assistentti Sisko Brunni, nykyisin Oulun yliopiston dosentti Helle Metslang, viron kielen lehtori Heli Laanekask ja 
päätoiminen tuntiopettaja Marketta Harju-Autti. Eturivissä istumassa ovat Oulussa vuonna 2002 lasten kaksikieli-
syydestä väitellyt virolainen Sirje Hassinen, lehtori Merja Karjalainen, professori Helena Sulkala, Suomen Akatemian 
tutkimusassistentti Sirkka Vänttilä ja apulaisprofessori Harri Mantila.

Jatko-opiskelija Merja Torvinen, yliopisto-opettaja Sisko Brunni ja jatko-opiskelija Heini Hienonen, nykyisin Karja-
lainen, olivat mukana Unkarin Piliscsabassa järjestetyssä fennougristikongressissa 2010. Kongressi oli Piliscsabassa 
Péter Pázmányi -yliopistolla ja majoitus Budapestissa pienen junamatkan päässä.

Fennougristikongresseissa 1995 ja 2010
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Fennougristikongressissa Oulussa 
elokuussa 2015

CIFU XII -kongressin presidentti Harri Mantila avasi kahdennentoista kansainvälisen fennougristikongressin, joka 
järjestettiin Oulun yliopistossa Linnanmaan kampusalueella 17.–21. elokuuta vuonna 2015. The XII International 
Congress for Finno-Ugric Studies järjestettiin nimensä mukaisesti kahdettatoista kertaa, eikä kongressilla ollut eril-
listä teemaa. Edustettuna olivat kaikki perinteiset alat, jotka fennougristikongresseissa ovat aiemminkin olleet esil-
lä. Vieraita oli noin 380, ja he olivat saapuneet 21 maasta.

Fennougristikongressin esitelmää kuuntelemassa olleet Ante Aikio ja Janne Saarikivi valittiin ICFUCin eli Internatio-
nal Committee for Finno-Ugric Studiesin uusiksi jäseniksi Oulun fennougristikongressissa elokuussa 2015.
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Unkarilaisia kongressivieraita Nuijamiesten lavalla iltaretkellä torstaina 20. päivänä elokuuta 2016. Rössypottuil-
lallisella ovat kuvassa Csúcs Sándor ja Honti László. 

Fennougristikongressin iltaohjelmassa oli muun muassa huutokatrillia Nuijamiesten lavalla. Kuvassa keskellä tans-
simassa jatko-opiskelija Merja Torvinen ja professori Harri Mantila.
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CIFU XII:n päätöstilaisuudessa perjantaina 21. elokuuta 2015 julkistettiin seuraavan kongressin pitopaikka: CIFU 
XIII järjestetään Wienissä vuonna 2020. Seuraavan kongressin presidentti Johanna Laakso otti vastaan onnittelut 
presidentti Harri Mantilalta.

Kahdennentoista kansainvälisen fennougristikongressin järjestelyjen viimeinen vaihe oli edessä vasta tammikuun 
8. päivänä 2016, jolloin järjestelytoimikunta postitti kongressin plenumkirjoja eri maiden yliopistoihin. Kirjoja pak-
kaamassa yliopisto-opettaja Sisko Brunni, yliopistonlehtori Katja Västi ja professori Harri Mantila. Kongressissa oli 
seitsemän plenum-esitelmää, 111 yleisen session esitelmää sekä 20 symposiumia, joissa pidettiin 165 esitelmää.
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Väitöksiä

Filosofian lisensiaatti Heikki Kangasniemen väitöskirja ”Modal expressions in Finnish” tarkastettiin Oulussa vuonna 
1992. Tutkimus liittyy läheisesti Oulun korpuksen aineistoon. Laitoksen väki onnittelemassa vastaväitellyttä. 

Filosofian lisensiaatti Markku Varis naulaamassa väitöskirjaansa humanistisen tiedekunnan ilmoitustaululle syk-
syllä 1998. Aleksis Kiven päivänä kiertoilmauksista väitelleen Variksen väitöskirjan otsikko on ”Sumea kieli. Kiertoil-
mauksen muoto ja intentio nykysuomessa”. Lapsenkieleen liittyvää keskusteluntutkimusta väitöskirjassaan tehnyt 
filosofian lisensiaatti Merja Karjalainen puolestaan naulasi väitöskirjansa humanistisen tiedekunnan ilmoitustau-
lulle loppuvuodesta 1996. Väitöstilaisuus pidettiin 30. päivänä marraskuuta vuonna 1996.
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Filosofian lisensiaatti Jari Sivonen väitteli nykysuomen epäsuoraa reittiä ilmaisevien verbien kognitiivisesta seman-
tiikasta 14. päivänä toukokuuta vuonna 2005. Vasemmalla on vastaväittäjänä toiminut professori Tuomas Huumo 
ja keskellä kustoksen tehtävää hoitanut Helena Sulkala.

Filosofian maisteri Minna Sääskilahti väitteli 3. päivänä maaliskuuta vuonna 2006 alkoholivalistuksen tekstilajista 
ja sen muuttumisesta. Vastaväittäjänä toimi professori Anna Mauranen ja kustoksena professori Helena Sulkala.
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Laura Arola keskustelemassa vastaväitelleen Minna Sääskilahden kanssa tämän väitöskahveilla maaliskuussa 2006.

Minna Sääskilahden väitöskahveilla maaliskuussa 2006 onnitteluvuorossa ovat tutkimusapulainen Stiina Rantata-
lo, lehtori Jukka Käräjäoja, tutkija Laura Arola, lehtori Merja Karjalainen, tutkija Niina Kunnas, viron kielen lehtori 
Heli Laanekask, tutkija Katja Västi ja professori Harri Mantila.
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Alun perin Oulun yliopistossa suomen kielen opintonsa vuonna 1992 aloittanut Johanna Vaattovaara (kuvassa oi-
kealla) muistelee olleensa heti ensimmäisen opiskeluviikkonsa aikana seuraamassa Harri Mantilan väitöstilaisuut-
ta 11.9.1992. Se oli ensimmäinen väitös, jota hän on koskaan ollut seuraamassa. Vaattovaara muistaa ajatelleensa: 
”Onpa kiinnostavaa!” Samalla hän kuitenkin arveli, ettei varmaan koskaan kiinnostu murreasioista siinä määrin, 
että niitä itse tutkisi. 
– Niin vähän sitä tietää untuvikkofuksina, vaikka toki ajattelin jo pääsykokeisiin hakiessani, että tutkijaksi haluan 
tulla, Vaattovaara muistelee.
Niin Mantilan kuin Vaattovaarankin väitöstutkimus liittyy peräpohjalaismurteisiin. Mantila tarkastelee tutkimuk-
sessaan jälkitavujen vokaalienvälisen h:n variaatiota peräpohjalaisissa murteissa, kun taas Vaattovaara tutkii väi-
töskirjassaan tornionlaaksolaisten alueellista ja kielellistä identiteettiä.
Harri Mantila toimi Helsingin yliopistosta väitelleen filosofian maisteri Johanna Vaattovaaran toisena vastaväittä-
jänä 24.4.2009. Kuvassa vasemmalta vastaväittäjät Anssi Paasi ja Harri Mantila, kustos Lea Laitinen ja väittelijä 
Johanna Vaattovaara.

Filosofian lisensiaatti Harri Mantila väitteli jälkitavujen vokaalienvälisen h:n variaatiosta peräpohjalaismurteissa 
syyskuussa 1992 Linnanmaalla, jonne suomen ja saamen kielen laitos muutti saman vuoden lopussa. Apulaispro-
fessori Matti Pääkkönen ojentamassa laitoksen lahjaa ja kukkia. Onnitteluvuoroaan odottelevat päätoiminen tun-
tiopettaja Marketta Harju-Autti ja toimistosihteeri Marja Uusimaa. Taustalla ovat vastaväittäjä, professori Heikki 
Paunonen ja väitöstilaisuuden kustos Pauli Saukkonen.
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Oulun yliopiston kahdeksas tohtoripromootio järjestettiin vuonna 2009. Promootioakti pidettiin Saalastinsalissa, 
jossa promoottorin puhetta on pitämässä professori Helena Sulkala.

Helena Sulkala väitteli ajan adverbien semantiikasta 5. 
päivänä kesäkuuta vuonna 1981 Linnanmaalla. Vasta-
väittäjänä oli apulaisprofessori Mauno Koski ja kustok-
sena professori Pauli Saukkonen. 

Helena Sulkala promovoitiin tohtoriksi 28. päivänä tou-
kokuuta vuonna 1983 Oulun yliopiston toisessa tohto-
ripromootiossa. Kaikkien tiedekuntien yhteisessä pro-
mootiossa promovoitiin filosofian tohtoreiksi yhteensä 
seitsemän humanistisessa tiedekunnassa väitellyttä li-
sensiaattia. Edellisenä päivänä 27.5.1983 vietettiin Ou-
lun yliopiston 25-vuotisjuhlavuoden pääjuhlaa Linnan-
maalla. 
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Vepsän kielestä kesäkuussa 2016 väittelevä Heini Kar-
jalainen kävi yhdellä kenttätyömatkoistaan Venäjällä 
kesällä 2014. Vepsäläisessä Ladvan kylässä hän pääsi 
kokeilemaan, miten paistetaan vepsäläisiä piirakoita 
eli pirgoid. Leipomassa Heini Karjalainen ja Helsingin 
yliopiston tohtoriopiskelija Sofia Björklöf. Retkiseuru-
eeseen kuului myös kuvat ottanut Helsingin yliopiston 
itämerensuomalaisten kielten professori Riho Grünthal.

Sari Keskimaa valmistelee kokoomaväi töskirjaa, jonka 
aiheena on Kalle Päätalon Iijoki-sarja kielielämäkerta-
na. Tutkija työnsä äärellä väitöskirjan johdantoluvun 
parissa kotonaan Ylivieskassa maaliskuussa 2016.

Väitöskirjantekijöitä

Piirakoita maistelemassa Helsingin yliopiston tohtoriopiskelija Sofia Björklöf, mestarileipurina häärännyt Maria 
Abramova, Heini Karjalainen ja sittemmin edesmennyt vepsäläisrunoilija Nikolai Abramov. 
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Tohtorikoulutettava Liisa-Maria Lehto kirjoittaa väitöskirjaa japaninsuomalaisten kielidiskursseista. Lehdolla on 
väitöskirjatyöhönsä vuonna 2014 alkanut nelivuotinen Oulun yliopiston EUDA-DP-ohjelman rahoitus. Hän kokosi 
haastattelu- ja parikeskusteluaineistoaan kenttätyömatkalla Japanissa syksyllä 2014. Haastattelujen nauhoittami-
seen tarvittava välineistö kulki tutkijan mukana repussa.
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Pauliina Siitosen väitöskahville ravintola Balancessa päästiin huhtikuun viimeisenä perjantaina vuonna 2016. Ku-
vassa vasemmalta professori Jari Sivonen, yliopisto-opettaja Sisko Brunni, yliopistonlehtori Katja Västi, yliopiston-
lehtori Minna Sääskilahti, lehtori Santeri Palviainen, kesäkuussa väittelevä Heini Karjalainen sekä yliopistonlehtori 
Mai Frick.

Pauliina Siitosen väitöskirja ripustettiin julkisesti nähtäväksi suomen kielen käytävän ilmoitustaululle perjantaina 
8. päivänä huhtikuuta 2016. Naulaamassa on Pauliina Siitonen, ja hänen takanaan ovat informaatiotutki muk sen 
yliopistonlehtori Vesa Suominen, suomen kielen yliopistonlehtori Katja Västi, yleisen kielitieteen lehtori San teri Palvi-
ainen, suomen kielen yliopistonlehtori Maija Saviniemi, suomen kielen professori Jari Sivonen sekä eng lan tilaisen fi-
lologian yliopisto-opettaja Maritta Riekki, englantilaisen filologian yliopistonlehtori Maarit Siromaa, eng lantilaisen 
filologian yliopistonlehtori Leena Kuure, englantilaisen filologian professori Elise Kärkkäinen, englantilaisen filolo-
gian yliopistonlehtori Tiina Keisanen ja englantilaisen filologian tohtorikoulutettava Marika Helisten.
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Filosofian maisteri, lääketieteen lisensiaatti Pauliina Siitonen väitteli suomen kielen oppiaineesta Oulun yliopis-
tossa 29. päivänä huhtikuuta 2016. Hänen väitöskirjansa aihe on ”Ehdotukseen vastaaminen perheen vuorovaiku-
tustestissä. Keskustelunanalyyttinen näkökulma vuorovaikutukseen ja sen arviointiin”. Kuvassa väitöstilaisuuden 
päätyttyä salista poistumassa filosofian tohtori in spe Pauliina Siitonen, väitöstilaisuuden puheenjohtaja eli kustos, 
dosentti Tiina Keisanen Oulun yliopiston englantilaisen filologian oppiaineesta sekä vastaväittäjä, professori Ritva 
Laury Helsingin yliopistosta.
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Apulaisprofessori Enikő Molnár Bodrogi 
vastaa suomen kie len oppiaineesta Roma-
niassa Babeş-Bolyain yliopistossa Unkarin 
kirjallisuuden laitoksella. Hän tekee Oulun 
yli opistoon artikkeliväitöskirjaa aiheesta 
”Millaiset ker tomukset ylläpitävät vähemmis-
töjen identiteettiä?” Väi töskirjassaan Bodro-
gi tutkii kolmen sukukieltä pu huvan suoma-
lais-ugrilaisen vähemmistön – meänkie lis ten, 
kveenien ja csángójen – etnisen ja kielellisen 
identiteetin diskursiivista rakentumista. Bod-
rogi on Oulun nykyisistä suomen kielen jat-
ko-opiskelijoista ainoa, jonka äi dinkieli ei ole 
suomi. Väitöskirjasta tulee suo men-, unka-
rin-, englannin- ja meänkielinen.
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Suomen kielen jatko-opiskelijoiden tohtorikoulu Toivo on perustettu vuonna 1999, jolloin laitoksessa oli 43 suomen 
kielen jatko-opiskelijaa. Toivon tarkoituksena on auttaa suomen kielen jatko-opiskelijoita lisensiaatin- ja tohtorin-
tutkinnon suorittamisessa. Tohtorikoulu kokoontui viimeksi 2.5.2016 kokoushuone Rapolassa suomen kielen käy-
tävällä, jolloin käsiteltiin Enikő Molnár Bodrogin ja Heidi Niemelän tutkimussuunnitelmat. Kuvassa vasemmalta 
professori Harri Mantila, yliopistonlehtori Niina Kunnas, yliopistonlehtori Maria Frick sekä jatko-opiskelijat Jukka 
Käräjäoja, Heidi Niemelä ja Enikő Molnár Bodrogi.

Vepsän kieltä tutkivan Heini Karjalaisen väitöskirja ”Yhteisöt kontaktissa, systeemit muutoksessa. Vepsän kielen in-
definiittipronominien järjestelmä” tarkastetaan lauantaina 11. päivänä kesäkuuta 2016. Vastaväittäjäksi on lupau-
tunut dosentti Janne Saarikivi. Karjalainen viimeisteli tekstiään työhuoneessaan yliopistolla myöhään illalla huhti-
kuun 19. päivänä, jolloin käsikirjoitus oli lähdössä Actan julkaisusarjan toimitukseen. Hänellä on kuvassa kädessään 
yksi väitöskirjan aineistolähteistä – Setälän ja Kalan ”Näytteitä äänis- ja keskivepsän murteista” vuodelta 1951. 
Kuten kuvasta näkyy, tutkija on lukenut väitöskirjanteon aikana ahkerasti tätä kokoelmaa.
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Lapsenkielen tutkimus on ollut yksi suomen kielen laitoksen päätutkimussuunnista. Kuvassa tutkimusprojektilaiset 
eli vs. assistentti Eila Hyrkäs, lehtori Helena Sulkala, assistentti Merja Karjalainen ja opiskelija Anne Palokangas 
pitävät palaveria marraskuussa 1988. Karjalainen arvelee, että kuvassa kuunnellaan projektiin liittyvää aineistoa 
nauhalta tai tarkistetaan litteraattia.

Lapsenkielen tutkimus käynnistyi Oulun yliopis-
ton suomen kielen laitoksessa vuonna 1970, jol-
loin lehtori Jorma Toivainen ja Oulun yliopiston 
suomen kielen laitoksen opiskelijat tallensivat las-
ten murrenäytteitä. 

Oulun-otos synty kolme vuotta myöhemmin. 
Silloin kaksi prosenttia vuonna 1972 syntyneis-
tä oululaislapsista arvottiin tutkimuskohteiksi. 
Laajamittainen lapsenkielen tutkimus aloitettiin 
vuonna 1973, jolloin Toivainen valitsi neuvoloiden 
kortistojen perusteella tutkimukseen yksivuotiai-
ta oululaislapsia. Tässä Oulun-otoksessa oli lopul-
ta mukana 25 lasta.

Tavoitteena on ollut tutkia, miten suomea omak-
suvan, yksikielisen lapsen kieli kehittyy ja onko 
varhaisella puheen kehittymisellä yhteyttä lapsen 
kielelliseen lahjakkuuteen myöhemmässä elämäs-
sä. Nykyisin laitoksen arkistossa on 450 tuntia tal-
lennettua lapsenkieltä.

– Jorma Toivaistahan pidetään lapsenkielen tut-
kimuksen isänä. Aihetta oli Suomessa tutkittu erit-

täin vähän, toteaa emeritalehtori Merja Karjalai-
nen.

Väitöskirjassaan kolmi–nelivuotiaiden päivä-
kodissa olevien lasten keskusteluja tutkinut Kar-
jalainen muistaa, että kun lapsenkielen aineistoa 
alettiin tallentaa 1970-luvun alkupuolella, sellai-
sen aiheen tutkiminen oli Suomessa jotakin ihan 
kummallista. Karjalainen toteaa, että professori 
Pauli Saukkosella oli tekstilingvistinä monenlaisia 
näkemyksiä kielentutkimuksesta.

– Täällä meillä tutkimuspolitiikka oli hyvin edis-
tyksellistä. Siitä kiitokset menevät kyllä professori 
Pauli Saukkoselle. Hän oli hyvin avarakatseinen ja 
kansainvälinen tutkija, Karjalainen muistelee.

– Jopa tämmöinen, että meillä saatettiin tutkia 
koululaisten kirjoitelmia, saattoi herättää joissa-
kin muissa yliopistoissa ihmetystä. Tutkijat saat-
toivat olla oikein huuli pyöreänä ja ihmetellä: ”Saa-
ko teillä tehdä tämmöistä soveltavaa tutkimusta?” 

Suomalainen lapsenkielen 
tutkimus alkoi Oulusta
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Lapsenkielestä koululaisten kieleen
Merja Karjalainen lähti aikoinaan mukaan lapsen-
kielen tutkimukseen oltuaan opiskelijana mukana 
Jorma Toivaisen lapsenkielen seminaarissa.

– Koska minulla oli silloin pieni lapsi, olin ko-
vastikin innostunut lapsenkielen tutkimuksesta. 
Sitten Jorma Toivainen kysyi minua mukaan, muis-
telee Karjalainen.

Kun Jorma Toivainen siirtyi työhön eri yliopis-
toon, Oulussa lapsenkielen hankkeessa jatkoivat 
lehtori Hilkka-Liisa Matihaldi ja myöhemmin myös 
professori Helena Sulkala. Aiemmin Oulun-otok-
sessa yksivuotiaista kolmi–nelivuotiaiksi asti tut-
kittuja lapsia tutkittiin sittemmin kouluiässä. Ai-
neistona oli muun muassa heidän kirjoitelmiaan, 
ja seuranta jatkui kahdeksannen luokan loppuun.

– Katsottiin, millä tavalla varhainen kielenkehi-
tys näkyy myöhempänä kielellisenä lahjakkuute-
na, Karjalainen toteaa.

– Tuloksethan olivat jotakin sellaista, että jos no-
peasti omaksuu kielen ihan pienenä, on kielellises-
ti lahjakas äidinkielessä myöhemminkin. Jos taas 
omaksuu hitaasti kieltä, on kaksi mahdollisuutta: 
käy joko niin, että kehittyy ja on ihan hyvä äidin-
kielen taidoissa myöhemmin tai sitten ei ole kovin 
hyvä. Toisin sanoen vain nopea kielen omaksumi-
nen varmistaa ennusteen hyvistä äidinkielen tai-
doista myöhempinä kouluvuosina. 

Suomen kielen lehtori Jorma Toivainen aloitti lapsenkie-
len tutkimuksen Oulun yliopistossa.

Lehtori Hilkka-Liisa Matihaldi on tutkinut Oulun yli-
opistossa muun muassa lapsenkieltä. Kuvassa Matihaldi 
on läksiäisissään joulukuun 12. päivänä vuonna 1985. 
Taustalla on saamen kielen lehtori Tuomas Magga.

Lapsenkielen tutkimuksen alkuvaiheessa 1970-luvulla 
aineisto tallennettiin C-kaseteille, mikä oli aivan uutta 
tuohon aikaan. Myöhemmin tutkimusaineistoa on ke-
rätty runsaasti etenkin videoimalla. Lapsenkielen tut-
kimusta tehnyt lehtori Merja Karjalainen totuttiin työ-
vuosinaan näkemään muutenkin usein videokameran 
takana. Kuvassa hän taltioi tunnelmia lehtori Marketta 
Harju-Auttin läksiäisjuhlissa 8.6.2011.
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4. Koulutus
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Edellisen sivun kuva:
Opiskelija Laura Linna, opiskelija Osmo Hyövälti, pro-
fessori Jari Sivonen, professori Harri Mantila, opiskelija 
Minna Lämsä ja opiskelija Sirkku Löppönen osallistuivat 
graduntarkastusseminaariin toukokuussa 2015. Tilai-
suus pidettiin suomen kielen oppiaineen kokoustilassa 
Rapolassa.
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Suomen kielen oppiaineessa tutkimuksen rinnalla 
tärkeänä osa-alueena on aina ollut fennistien kou-
luttaminen. Tähän mennessä oppiaineesta onkin 
valmistunut jo yksistään maistereita yhteensä 730. 
Pääsääntöisesti Oulussa suomea opiskelleet työl-
listyvät opettajiksi, tiedottajiksi, toimittajiksi, tut-
kijoiksi: ylipäänsä suomen kielen asiantuntijoiksi.

Suomen kielen laitos on ollut ensimmäisiä Oulun 
yliopiston laitoksia, jossa opiskelijat on otettu mu-
kaan keskustelemaan laitoksen toimintaan liitty-
vistä asioista. Jo vuonna 1968 perustettiin suomen 
kielen laitoksen neuvottelukunta. Siihen kuului 
opettajien lisäksi viisi opiskelijajäsentä. Myöhem-
min neuvottelukunta muuttui vuosittain vaaleilla 
valittavaksi laitosneuvostoksi. Siihen kuului viisi 
edustajaa laitoksen henkilökunnasta ja viisi opis-
kelijajäsentä.

Suomen kielen laitos järjesti varhaisessa vai-
heessa ekskursioita sukukansojen ja sukukielten 
puhujien luo. Ensimmäinen oppiaineen ja Suman 
yhteinen matka järjestettiin Neuvosto-Viroon Tar-
ton yliopistoon professori Matti Pääkkösen johdol-
la. 

– Neuvostoaikana eivät ulkomaalaiset saaneet 
yöpyä Tartossa, eikä siellä vielä ollut ulkomaalai-
sia varten hotelliakaan. Vietimme päivän Tartossa 
ja Tarton yliopistossa, jossa tunnettu fennougristi, 
professori Paul Ariste tutustutti meidät suoma-
laiset opiskelijat Tarton yliopiston viron kielen ja 
suomalais-ugrilaisten kielten opiskelijoihin erikoi-
sella tavalla, matkalla mukana ollut Helena Sulka-
la, silloinen Palola muistelee. 

– Professori Ariste otti suomalaisen opiskelijan 
käden ja liitti sen virolaisen opiskelijan käteen ja 
sanoi: ”Menkää kadulla puhumaan.” Vasta myö-
hemmin ymmärsimme neuvostojärjestelmän eri-
koisuuden. 

Seuraavan matkan suomen kielen laitos ja Suma 
järjestivät vuonna 1971 Unkariin: Budapestiin ja 
Debreceniin. 

– Tutustuimme Budapestin yliopistoon ja Tie-
deakatemiaan. Opimme tuntemaan myös Neu-
vostoliitosta Budapestiin tulleita fennougristiikan 
opiskelijoita, sukukansojemme edustajia, Sulkala 
muistelee. 

– Pääsimme tutustumaan budapestilaiseen pe-
ruskouluun, jossa opettaja oli opettanut kakkos-
luokkalaisille suomea. Lapset tervehtivät meitä 
suomeksi ja lauloivat suomalaisia lauluja. Kävim-
me myös Debrecenin yliopistossa, jossa suomea 

osattiin erinomaisesti ja myös opetettiin pääainee-
na. Tunnettu fennougristi, professori István Nyir-
kos opasti meitä suomeksi kaupunkikierroksella.

Vuonna 1973 Oulun yliopistossa suomen kielen 
opintonsa aloittanut Marketta Harju-Autti muis-
taa, että esimerkiksi yleisopinnot tulivat mukaan 
suomen kielen opintoihin vasta vuoden 1980 tut-
kinnonuudistuksessa.

– Minusta tuntuu, että opiskelu oli meillä aika 
väljää kuitenkin: että teimmekö me sitten ihan 
kovasti töitä vai emmekö me tehneet, Harju-Autti 
miettii.

– Tentteihin päntättiin tiettyjä asioita hyvin pit-
källe ehkä ulkolukunakin.

Opiskelijoiden aikaa kului siihen, että mitään 
teknisiä apuvälineitä ei ollut käytössä. Kaikki 
muistiinpanot kirjoitettiin käsin luennoilla, eikä 
valokopiokoneita vielä ollut käytössä. 

– Esimerkiksi proseminaarityön kirjoitin laina-
koneella vahaksille ja muuta. Se oli hyvin toisen-
laista kuin se nyt on. 

Kurssien aihepiirit ovat säilyneet 
paljolti ennallaan
Kun suomen kielen opetus alkoi syksyllä 1966, lai-
toksella ei ollut omia tiloja, vaan luentoja pidettiin 
eri tiloissa pitkin kaupungin keskustaa. Ensim-
mäisenä lukuvuonna lehtori Liisa Kylmänen opetti 

Suomen kielen opiskeleminen 
Oulussa ennen ja nyt

Erään opiskelijan muistiinpanoissa 1960-luvun lopulta 
on piirros, jolla havainnollistetaan nauhoitustilanteen 
järjestämistä.
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Hannele Lantto tekemässä suomen kielen proseminaariesitelmää 1970-luvun alussa, aikana, jolloin ei ollut tie-
tokoneita kvantitatiivisin menetelmin toteutettua seminaariesitelmää varten. Sanelappuset olivat levitettyinä 
Välkkylä 7:n yksiön olohuoneen lattialle. Sähkökirjoituskoneen Lantto sai vanhemmiltaan lahjaksi vasta vuonna 
1975.



Puoli vuosisataa oululaista fennistiikkaa 115

äänne- ja muoto-oppia, kielenkäyttöä, lauseoppia 
ja kielenkäytön periaateoppia. Vastaavasti profes-
suuria hoitaneen Matti Pääkkösen kursseja kevät-
lukukaudella olivat suomen murteiden ja vepsän 
kurssi.

Vuonna 1979 suomen ja saamen kielen laitok-
sensa opintonsa aloittaneen Harri Mantilan mu-
kaan tutkintovaatimukset olivat lopulta hyvin 
samanlaiset kuin nykyisinkin. Opinto-oppaassa 
vuodelta 1979 suomen kielen opintoihin kuului 
yleisen kielitieteen sekä fonetiikan peruskurssit. 
Lisäksi opiskeltiin kielenhuoltoa, äänne- ja muo-
to-oppia sekä yleiskielen teksti- ja lauseoppia.

– Tässä on tapahtunut suuri muutos: silloin ei ol-
lut mitään tekstioppia erikseen, Mantila huomaut-
taa.

– Muutenkin on tullut lisää kielenkäytön kursse-
ja. Sehän on tutkimuksellisestikin tällä alalla laa-
jentunut.

Mantila muistaa opiskeluajoiltaan sen, että opis-
keltiin suuria kokonaisuuksia. Kokonaisuudet oli-
vat vieläkin suurempia kuin viimeisimmät opetus-
suunnitelmauudistuksen yhteydessä koko Oulun 
yliopistossa käyttöön otetut viiden opintopisteen 
opintokokonaisuudet.

– Silloinhan kokonaisuudet olivat approbatur, 
cum laude approbatur ja laudatur, jotka vastaavat 
siis nykyisiä perus-, aine- ja syventäviä opintoja. 
Niissä kaikissa oli mahdottoman suuri lopputent-
ti, Muistaakseni suomen cumun lopputentissäkin 
oli kahdeksan kirjaa, jotka piti lukea ja tenttiä, ja 
niistä oli sitten tentissä esseemuotoisia kysymyk-

Kuvassa kevään 1984 suosittu Kalevala-kurssi on lopuillaan. Kurssin veti lehtori Irmeli Pääkkönen.
Tuula Uusi-Hallila muistaa kinunneensa opiskelukaverinsa Kalevi Pirttikosken kanssa Irmeli Pääkköseltä Kaleva-
la-kurssin järjestämistä. 
– Kurssistahan tulikin sitten valtaisa menestys ja ilmeisesti aika pitkään toteutettu kurssi, Uusi-Hallila muistaa.
Irmeli Pääkkönen laskee pitäneensä Kalevala-kurssin kaikkiaan kymmenen kertaa. Kun hän lähti eläkkeelle, kurssi 
videoitiin, jotta opiskelijat pystyivät vielä myöhemmin suorittamaan Kalevala-kurssin tekemällä videon pohjalta 
laadittuja kirjallisia tehtäviä. Kurssia pitäessään Pääkkönen ohjeisti opiskelijat tekemään harjoitustöitä sillä peri-
aatteella, että pääasia on, että opettajalla on hauskaa.
– Kurssilla oli mahtavia keksintöjä: aivan loistavia juttuja! Pääkkönen muistaa.
– Oli tehty esimerkiksi videota nykypäivän virkaäidistä, joka kiireissään juoksee paikasta toiseen, että lähde läävä 
läänimähän. Ne olivat kyllä nerokkaita. Kyllä opiskelijat olivat todella taitavia, kun vain antoi määräyksen, että 
pitää olla lystiä. 
Kalevalan juhlavuotta vietettiin vuonna 1985, ja Irmeli Pääkkönen oli Oulun yliopiston edustajana valtakunnalli-
sessa Kalevala-juhlavuoden neuvottelukunnassa. Juhlavuoden ideana oli, että pitää mennä kouluihin ja pitää olla 
hauskaa. 
– Meidän laitoshan muuttui ohjelmatoimistoksi. Meille soitettiin ties mistä pitäjistä ja kysyttiin, tulisiko puhujaa, 
tulisiko esiintyjää, kun oli sana levinnyt, että meillä on tämmöinen Kalevala-kurssi käyty. Ja aika paljon opiskelijat 
kävivätkin esiintymässä tässä Pohjois-Suomen alueella. 
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siä. Nykyisin päättökuulusteluista on jäljellä enää 
syventävien päättökuulustelu.

Jo nykyisten perusopintojen eli silloisten appro-
batur-opintojen aikana suoritettiin kielitieteen 
historia ja viron alkeiskurssi. Mantilan huomio 
kiinnittyy myös siihen, että vuonna 1979 lukujär-
jestys julkaistiin yhdessä ja samassa opinto-op-
paassa. Myöhemminhän lukujärjestykset monis-
tettiin laitoksen lukukausitiedotteiksi.

– Ei ollut lukujärjestysohjelma SLH:ta eikä mi-
tään muutakaan sellaista, Mantila huomauttaa.

Opintoihin on tullut Mantilan opiskeluvuosien 
jälkeen myös kokonaan uusia alueita.

– Eihän siihen aikaan mistään S2:sta esimerkiksi 
puhuttu ollenkaan – koko sanaakaan ei ollut ole-
massa. Totta kai suomea opetettiin jonkin verran 
toisena kielenä ja vieraana kielenä jo siihenkin ai-
kaan, mutta jos mentiin S2-opettajaksi, sitä vain 
mentiin normaalilla äikänopekoulutuksella.

Opinto-ohjauksen määrä 
on lisääntynyt
Harri Mantila muistaa, että hänen tullessaan opis-
kelemaan opintojen ohjausta oli todella paljon vä-
hemmän kuin nykyisin.

– Eihän silloin ollut mitään omaopettaja- eikä 
opis  kelijatutorjärjestelmää. Silloin kyllä olivat jo 

pienryhmäohjaajat, mikä olikin aivan ensiarvoisen 
tärkeätä. 

Mantila arvelee opiskelemisen olleen tuolloin to-
della paljon vapaampaa. Toisaalta se samalla tar-
koitti sitä, että opiskelijan piti ottaa asioista itse 
selvää ja alusta lähtien päättää, mitä sivuaineita 
ottaa.

– Piti lähteä itse rakentamaan lukujärjestystä, 
niin kuin tietysti nytkin, mutta nyt on paljon opas-
tusta tarjolla. Nykyisin on myös tiedot Oodissa ja 
on Lukkari, jonka avulla voi sitten rakentaa oman-
laisensa lukujärjestyksen. Mitään tällaisia ei tie-
tenkään silloin ollut.

Mantila huomauttaa, että opintojen suunnittele-
minen edellytti opiskelijoilta tomeruutta, jotta he 
pystyivät tekemään järkevän suunnitelman ja ete-
nemään systemaattisesti sen mukaan. 

– Kyllä siihen aikaan oli paljon pudokkaita, jotka 
aloittivat opinnot, mutta eivät koskaan kauheasti 
edenneet. Esimerkiksi meidän vuosikurssillamme 
oli 20 opiskelijaa, joista vain 8 on koskaan valmis-
tunut. 

Pudokkaiden suuri määrä johtui Mantilan mie-
lestä paljolti opinto-ohjauksen puutteesta ja siitä, 
että opiskelijoille annettiin enemmän vastuuta 
kuin mihin he olivat valmiita. 

– Siinä mielessä ajat ovat kyllä kovasti, kovasti 
parantuneet. 

Anna-Liisa Nissi ja Hannele Lantto suorittamassa opiskelun lomassa auskultointia. Kuvassa ollaan suunnittelemas-
sa äidinkielen oppituntia parityönä.
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Jähmeästä opettajajohtoisuudesta 
kohti vuorovaikutteisuutta
Merja Karjalaisen mukaan luento-opetus oli hyvin 
jähmeää vielä 1970-luvulla hänen aloittaessaan 
suomen kielen opinnot. Vasta myöhemmin luen-
noiminen on muuttunut vuorovaikutuksellisem-
maksi. Karjalainen uskoo myös virtuaaliopetuksen 
tuoneen muutoksia opetukseen.

– Luento-opetus oli semmoista, että kiltisti istut-
tiin ja kuunneltiin vain. 

Myös Harri Mantila huomauttaa, että opetuskult-
tuuri on muuttunut vuosikymmenten varrella ta-
vattoman paljon. 

– Kyllähän silloin aikaisemmin oli täysin vallalla 
tällainen opettajakeskeinen, frontaalinen ja beha-
vioristinen tyyli opettaa. 

Opetustyyli tarkoitti Mantilan mukaan sitä, että 
pidettiin luentoja, joilla ei useinkaan ollut mitään 
tukimateriaalia tarjolla.

– Joskus saattoi olla jokin moniste, mutta aina 
ei sitäkään. Se edellytti sitä, että opiskelijat kuun-
televat ja tekevät vapaasti – todellakin vapaasti 
– muistiinpanoja luennoitsijan puheesta. Ei vält-
tämättä taulullekaan kirjoitettu monta sanaa sen 
luennon aikana. 

Erityisesti kirjallisuuden luennot olivat Mantilan 
mukaan usein tällaisia.

– Muistan kyllä, että siellä ranne krampissa kir-
joitettiin koko ajan. Samalta luennolta saattoi ker-

tyä monta, monta sivua muistiinpanoja. 
Opetusmateriaalien kehittyminen ei välttämättä 

ole ollut täysin ongelmatonta. Mantilalla on tapana 
puhua liian valmiin oppimateriaalin ongelmasta.

– Nyt kun on valmiit materiaalit verkossa siellä 
Optimassa, opiskelijat eivät välttämättä tee enää 
ollenkaan muistiinpanoja, mikä on erittäin vahin-
gollista kaikkinaisen oppimisen ja asian hahmot-
tamisen kannalta. 

Opetusmenetelmät ovat Mantilan mukaan ko-
vasti muuttuneet opettajajohtoisista opiskelija-
keskeisemmiksi ja toiminnallisemmiksi. Hän ker-
too myös, että aiemmin oli tyypillistä, että jos jäi 
yliopistoon töihin, silloin nimenomaan ei suoritet-
tu pedagogisia opintoja, vaan suuntauduttiin tut-
kijoiksi. Jos taas suomen kielen opiskelija ajatteli 
menevänsä kouluun opettajaksi, hän suoritti pe-
dagogiset opinnot. 

– Nykyään yliopiston henkilökunta on pedagogi-
sesti koulutettua, mitä se todellakaan ei aikaisem-
min ollut. Kaikilla meidänkin oppiaineessamme 
on nykyisin pedagoginen koulutus: kaikilla on 60 
opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot. 

Toini Kangas, Inkeri Ojala ja Tuula Kemppainen juttelevat opiskelun lomassa vanhassa Snellmaniassa.
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Täppä-lehden toimituskuntaa poseeraamassa kansikuvaa varten 8. päivänä joulukuuta 2015. Takarivissä Noora Sa-
dinmaa ja Kati Ala-Poikela, keskirivissä Niina Tuunanen, Sini Maaria Tolonen ja Julia Autio ja eturivissä Sinimaaria 
Partanen ja Tiina Jokiniemi.
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Mukavia muistoja 
vanhasta Snellmaniasta
Vuosina 1981–86 suomen kielen laitoksella opis-
kellut ja työskennellyt Tuula Uusi-Hallila muiste-
lee, että hänen vuosikurssiltaan lähes kaikki val-
mistuivat ajallaan, viidessä tai kuudessa vuodessa. 

– Täppä-lehteä tehtiin kunnianhimoisesti, Uu-
si-Hallila muistelee.

– Sparrasimme toisiamme, missä pystyimme, 
muun muassa viron opiskelussa. 

Uusi-Hallilan opiskellessa viron kielen lehtorina 
oli Mart Mäger, jonka sukunimen yhteydessä Matti 
Pääkkönen muisti aina lisätä sanan taivutuksen: 
mäger, mägra.

– Mart Mäger aina ääntämisharjoituksissa oh-
jeisti meitä: ”Liutenna, liutenna.”

Uusi-Hallilan mieleen opiskeluaika on jäänyt to-
della mukavana.

– Aulikki Lappalainen piti kansliassa yllä iloista 
ilmapiiriä, tunsi kaikki opiskelijat ja oli kaikkien 
kaveri. Meidän opiskeluaikamme oli Pääkkösten 
aikaa: Pauli Saukkonen lähti kai 1982 Göttingeniin 
ja palasi takaisin vasta sitten, kun osa meistä oli jo 
valmistunut. 

Vanha Snellmania oli Uusi-Hallilan mukaan hy-
vin kodikas opiskeluympäristö. Lattiat natisivat, ja 
katot vuotivat sateella niin, että pesuvateja siirrel-
tiin paikasta toiseen. Koko tiedekuntaa – ja joskus 

vain kieliaineita – koskevat yleisopinnot pidettiin 
tuolloin pihan perällä nahkatehtaan salissa S10. 

– Muistan ensimmäisen opiskeluvuoden syksyl-
tä, lokakuulta 1981, tilanteen, kun istuimme taas 
valtava sali täynnä väkeä ja odotimme luennoitsi-
jan saapumista. Koko salissa levisi järkyttävä tieto: 
Urho Kekkonen on eronnut presidentin tehtävistä, 
Uusi-Hallila muistelee.

– Minä olin kuullut sen kämpiltä lähtiessäni ra-
diosta, samoin moni muu, ja tästä kohistiin. Tun-
tui, että elämä loppuu siihen. Huvittava muisto on 
tuokin näin jälkeenpäin.

Vappukin kesti ennen 
vain yhden illan
Opiskeluun kuuluu olennaisesti myös opiskelijoi-
den vapaa-ajantoiminta. Laitoksen historian ai-
kana opiskelijoissa on nähty jo toisen sukupolven 
edustajia: on ollut äitejä ja tyttäriä, mutta myös isä 
ja poika, isä ja tytär, täti ja sisarentytär sekä setä ja 
veljentytär. Perhesuhteet näkyvät opiskeluajoissa 
myös niin, että fennistipariskuntia on muodostu-
nut Oulussakin jo useita. Opiskelujen kautta ovat 
tavanneet esimerkiksi Harri ja Meeri Mantila, Nii-
na ja Janne Kunnas, Merja Pinola ja Markku Outila 
sekä Marjo ja Mika Aalto.

Opiskelijaelämä oli Harri Mantilan mielestä en-
nen hirveän paljon tylsempää kuin nykyään. Ei 

Rehtori Lauri Lajunen jakoi vuonna 1993 suunnittelija Asko Karjalaisen avustamana neljännet hyvän opettajan pal-
kinnot. Palkitut opettajat olivat Maija Hentinen hoitotieteen laitokselta, apulaisprofessori Esko Lakso vesitekniikan 
laboratoriosta, lehtori Virpi Rönkkö Kajaanin lastentarhanopettajakoulutuksesta, lehtori Helena Sulkala suomen 
ja saamen kielen laitokselta sekä tuntiopettaja Pirkko Viro eläintieteen laitokselta. Suomen kielen oppiaineen hen-
kilökunnasta hyvän opettajan palkinnon ovat saaneet Sulkalan lisäksi Marketta Harju-Autti vuonna 1997 ja Jari 
Sivonen 2005.
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Täppä numero 1 ilmestyi 15. päivänä lokakuuta vuonna 1981. Lehti alkoi ilmestyä vuonna 1980 toteutetun suu-
ren tutkinnonuudistuksen yhteydessä, sillä siitä lähtien suomen kielen opintoihin kuului kirjoittamisen kurssi, jonka 
osa Täppä-lehden tekeminen oli. Alkuun Täppä korvasi vuodesta 1970 ilmestyneen laitoksen tiedotteen, jonka teke-
miseen opiskelijat eivät osallistuneet. Tuossa vaiheessa Täppä-lehdessä julkaistiin esimerkiksi laitoksessa valmis-
tuneiden gradujen tiivistelmiä. Sittemmin tiedotuskanavat kehittyivät edelleen, joten Täppä-lehdetkin muuttuivat 
jossakin vaiheessa teemanumeroiksi. Alkuaikojen Täppä-lehdissä teksti kirjoitettiin sähkökirjoituskoneella, kuiten-
kin ilmeisesti jo sellaisella, jossa oli korjausnäppäin. Lehteä kirjoitettiin vanhassa Snellmaniassa olleessa pienessä 
kapeassa Täppä-kopiksi nimetyssä huoneessa, jossa oli vihreä kirjoituskone. Kuvitus tehtiin käsin, ja lopuksi sivut 
monistettiin ja nidottiin. Lehteä lähetettiin myös yliopiston ulkopuolelle. Kuvissa ensimmäisen Täpän kansikuvan 
rinnalla on vuoden 2015 viimeinen Täppä, joka on tehty aineopintojen Tekstilajit ja kirjoittaminen -kurssilla. Nykyi-
sin Täppää julkaistaan ainoastaan sähköisesti Issuu.comissa.
Lokakuussa 1981 ilmestyneessä Täpässä todetaan: ”Täpän symboli, täppä (’), ei ole ainoa täppä maailmassa. Jos ha-
luat tietää niistä enemmän, mene jututtamaan Pääkkösen Mattia. Matti tietää kaiken täpistä ja osaa panna täpän 
kuin täpän oikealle paikalleen. Täpselt!” Täppä-lehden nimen isä onkin emeritusapulaisprofessori Matti Pääkkönen, 
joka etenkin murteiden kurssilla taululle kirjoittaessaan käytti tarkemerkeistä nimitystä täppä. Emeritalehtori Mar-
ketta Harju-Autti muistaa, että siitä opiskelijat keksivät, että kun alettiin tehdä Täppä-lehteä, sen nimeksi otettiin 
Täppä. 
– Matti kirjoitti aina murremuotoja taululle vauhdikkaasti ja lisäsi sitten tarkkeet sanoen, että pannaanpa vielä nuo 
täpät paikoilleen. Siitä opiskelijat kekkasivat tuon Täppä-nimen lehdelle, muistaa myös Täppä-lehteä omilla kurs-
seillaan pitkään teettänyt emeritalehtori Merja Karjalainen.

ollut mitään Vulcanaliaa eikä organisoitua biletoi-
mintaa, joka nykyään näkyy hänen mukaansa ko-
vin selvästi yliopiston käytävillä.

– Kaikki tämä tämmöinen haalarikohellus ja 
tämä valtava biletysmeininki on täysin tullut sen 
jälkeen. Kyllä tämmöinen vanha ihminen joskus 
hämmästellen katsoo, miten vappukin alkaa jo 
viikkoa ennen itse vappua.

”Ennen vanhaan” vappu alkoi vappuaattona.
– Muistanpa hyvin esimerkiksi vapun 1980, kun 

oltiin Karkaman luennolla. Kuunneltiin vielä kir-

jallisuuden teoriaa kovasti silloin vappuaattona. 
Kun sitten päästiin luennolta joskus siinä neljän 
maissa ehtoopäivällä, sitten lähdettiin Välkkylään. 

Välkkylässä oli Mantilan mukaan pienimuotoi-
set bileet, joissa oli suomen kielen opiskelijoiden 
lisäksi tuttuja opiskelijoita myös luonnontieteelli-
sestä tiedekunnasta.

– Siellä oli oikein hauskaa silloinkin, vaikkei sitä 
juhlintaa ollut viikkoa aikaisemmin aloitettukaan. 
Tai ehkä juuri sen takia olikin hauskaa, kun se oli 
sen verran ainutlaatuista.
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Kuvamuistoja menneiltä 
vuosikymmeniltä

Esitelmän kansilehti lisensiaatti Matti Pääkkösen prose-
minaarista keväältä 1968.

Liisa-Maria Lehdon gradu valmistui tammikuussa 2013, 
ja se oli ensimmäinen suomen kielen alan e-gradu, joka 
julkaistiin ainoastaan sähköisesti Jultikassa. Ennen säh-
köiseen julkaisemiseen siirtymistä Jeehu Pasurin pro 
gradu vuodelta 2012 jäi viimeiseksi opinnäytetyöksi, 
joka vielä kansitettiin muun muassa laitoksen arkistoon. 
Vastaavasti kandidaatintutkielmat alettiin julkaista 
sähköisesti vuoden 2016 alusta lähtien.

Opiskelijoille kotiin postitetuissa laitostiedotteissa kerrottiin 1970- ja 1980-luvulla esimerkiksi muutoksista lukujär-
jestyksessä. Tällainen tieto julkaistiin vuonna 1979. Sotilasarvoltaan Matti Pääkkönen on kapteeni.
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Amanuenssin tehtävissä toiminut Pekka Oikarinen kirjoitti ”Vinkkejä akateemista uraansa aloitteleville” -ohjeistuk-
sen, joka julkaistiin suomen ja saamen kielen laitoksen uudelle opiskelijalle suunnatussa erikoistiedotteessa 4/1978. 
Osa opintoneuvoja-Pekan antamista opiskeluvinkeistä on edelleen ajankohtaisia.
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Tandbergistä tallentimiin

Ensimmäinen Tandberg-nauhuri ostettiin suomen kielen laitokselle heti ensimmäisenä lukuvuonna, ja Tandbergit 
olivat siitä lähtien ahkerassa käytössä nauhoituksessa ja litteroinnissa vuosikymmenten ajan. Aiemmin opintoihin 
kuului 10 tuntia aineistojen nauhoittamista, vaikka tallenteita ei olisikaan käytetty omassa tutkielmassa. Kookkaita 
nauhureita kuljetettiin murteentallennusmatkoilla kahvasta kantamalla, mutta laitoksessa oli myös yksi olalla kan-
nettava pikku-Tandberg. 1960-luvulla oli käytössä esimerkiksi sosiaalisten murteiden nauhoituksessa myös Uher-ke-
lanauhuri. Revox-merkkiset laitteet otettiin käyttöön nauhoitteiden kuuntelussa ja litteroinnissa, kun laitos muutti 
Linnanmaalle vuonna 1993. Vähitellen siirryttiin digitaaliseen aikaan. Vuosituhannen vaihteessa käyttöön otettiin 
Minidisc-nauhurit ja myöhemmin Edirol- ja Roland-merkkiset nauhurit. 

Tandberg-nauhuri oli opetuskäytössä vielä 2000-luvulla. 
Professori Harri Mantila kuuntelutti opiskelijoilla mur-
renäytteitä kelanauhoilta marraskuussa 2004 abipäi-
vien aikaan pidetyllä murteiden luennolla.

Aineistojen nauhoittaminen on nykyisin helpottunut huo-
mattavasti, kun nauhuri kulkee mukana vaikka taskussa. 
Tutkija Niina Kunnas säätää Edirol-tallennuslaitetta en-
nen haastattelun alkua Jyskyjärvellä kesällä 2011.
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Opetusvälineitä ennen ja nyt

Amanuenssi Helena Palolan tehtävänä oli pikkujouluis-
sa 1970-luvulla vastata ohjelmanumerosta, jossa tun-
nistutettiin vanhoja valokuvia. Kuvassa näkyvä laite on 
siirtoheitin eli episkooppi, jolla saatettiin heijastaa val-
kokankaalle esimerkiksi kirjan kuvia tai valokuvia. Kuva 
on otettu 18. päivänä joulukuuta vuonna 1976 Kasar-
mintiellä vanhan Snellmanian neljännessä kerroksessa 
sijainneessa suomen kielen ja fonetiikan kirjastossa.

Lehtori Irmeli Pääkkönen ilmeisesti vierailuesitelmää 
pitämässä diaprojektorin ääressä todennäköisesti 
1980-luvulla.
– Diaprojektoria olen ani harvoin opetuksessa käyttä-
nyt, joten tämä on nyt jokin yksittäinen keikka, Pääkkö-
nen kommentoi kuvaa. 

Perinteinen liitutaulu on saanut rinnalleen valkotaulun. Apulaisprofessori Matti Pääkkönen luennoi vanhassa Snell-
maniassa arviolta 1970-luvulla, ja professori Harri Mantila kirjoitti valkotaululle esimerkkejä Kainuun murteesta 
luentonsa jälkeen marraskuussa 2004.
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Piirtoheitin piti pitkään pintansa

Vasemmalla professori Harri Mantila esittelee murrebuumia piirtoheitinkalvon avulla ollessaan murreluentoa pi-
tämässä Puolangan kansalaisopistossa 16. päivänä maaliskuuta vuonna 2005. Oikealla 14. päivänä toukokuuta 
vuonna 2005 väitellyt lehtori Jari Sivonen pitää väitöksenalkajaisesitelmäänsä, jossa hän hyödynsi piirtoheitintä.

Suomen kielen laitokselle ostettiin ensimmäinen piirtoheitin lukuvuonna 1969–1970. Piirtoheittimet ovat edelleen-
kin satunnaisesti käytössä opetuksen havainnollistamisessa. Vasemmalla on virkaanastujaisesitelmänsä 15.4.1998 
pitänyt Helena Sulkala, joka nimitettiin suomen kielen professorin virkaan joulukuun 1997 alusta. Sulkala on kerto-
nut, että opetuksessa hän ei käyttänyt piirtoheitintä juuri ollenkaan. Oikealla emeritusprofessori Pauli Saukkonen 
pitää esitelmää Oulun koulun satoa -teoksen julkistamisen yhteydessä syyskuussa 2003 pidetyssä seminaarissa.
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Professori Pauli Saukkonen saapuu Suman illanviettoon Rauhalaan pitämään juhlaesitelmäänsä 1. päivänä loka-
kuuta 1985. Airuina toimivat Kai Hissa ja Outi Ollila.
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Opiskelijoiden ainejärjestö Suma ry. järjesti illanvieton lokakuun 1. päivänä vuonna 1985 ylioppilastalo Rauhalassa. 
Illan aikana nähtiin monenlaista ohjelmaa.

Professori Pauli Saukkonen 
pitämässä juhlaesitelmään-
sä diskurssin punktuaalisesta 
aggressiviteetistä Suman il-
lanvietossa lokakuussa 1985.
– Pauli oli heti hengessä mu-
kana ja piti juuri niin vaikea-
selkoisen ja käsittämättömän 
luennon kuin olimme toivo-
neetkin. Koko tilaisuushan oli 
viety aivan överiksi, parodian 
hengessä, tilaisuutta järjestä-
mässä ollut silloinen Suman 
aktiivi Tuula Uusi-Hallila 
muistelee.
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Vuonna 1995 opintonsa aloittaneet suomen kielen opiskelijat Riikka Ylitalo, Lia Kampman, Minna Husa, Outi Aine, 
Johanna Kesälahti, Riikka Oravisjärvi, Anna Hyvärinen, Heini Järvenpää ja Marjaana Lilja laitoksen uusien opiskeli-
joiden vastaanottoseminaarissa laulamassa Eino Leinon Nocturnea.

Lehtori Irmeli Pääkköstä haastateltiin yliopiston Aktuumi-lehteen vuonna 1992. 
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Opiskelijoita ja opettajia vuosituhannen alusta. Eturivissä vasemmalta muistiinpanoja tekemässä Piia Kemppainen, 
Sini Gustafsson ja Päivi Taskila. Heidän takanaan istuvat viron kielen lehtori Heli Laanekask, virolainen biologi, jat-
ko-opiskelija Üllar Rammul, suomen kielen lehtori Juha Vartiainen Kajaanin kampukselta ja opiskelija Sanna-Riitta 
Alakokkare. Kuva on todennäköisesti otettu huhtikuussa 2000 järjestetyssä suomen kielen päivän seminaarissa ni-
meltä ”Suomen kieli ulkomailla”.

Opiskelijat Niina Määttä, Hanna Ampula, Saana Kaleva ja Sanja Starck onnittelemassa kuvassa keskellä olevaa vas-
tavalittua lehtoria Marketta Harju-Auttia 14. päivänä toukokuuta vuonna 1998. Harju-Autti nimitettiin virkaan 1. 
elokuuta 1998 alkaen. Opiskelijat onnittelivat laulaen, ja kappaleena oli mukailtu versio ”Sinisiä, punasia ruusun-
kukkia” -laulusta: ”Tie vie sinne, ja tie vie tänne, ja tie vie lehtoriksi.” 
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Entisiä ja nykyisiä suomen kielen opiskelijoita kokoontui ryhmäkuvaan yliopistolla 8. päivänä lokakuuta 2015. Takana vasem-
malta Osmo Hyövälti (aloitti suomen kielen opiskelijana 2004), Meeri Kivikallio (2015), Joonatan Salminen (2015), Katariina 
Mäkelä (2014), Tiina Mattanen (2007, valmistui 2013), Lauri Siniluoto (2012), Olli-Juhani Piri (2012), Liisa Väisänen (2010) ja 
Jukka Mettovaara (2009). Keskirivissä vasemmalta Valtteri Airaksinen (2005, valmistui 2012), Salli Kärkkäinen (2015), Eveliina 
Oinas (2015), Tiia Kokko (2013), Jali Moilanen (2013), Johanna Salminen (2012), Annika Liiti (2012), Jonne Kauppi (2013) ja 
Paula Vaskuri (1995, valmistui 2000). Eturivissä vasemmalta Tiina Väkeväinen (2008), Johanna Laurila (2010), Katri Kiurujoki 
(2012), Merja Takkula (2011), Salla Niemetmaa (2014), Niina Kunnas (1996, valmistui 2001) ja Elina Palola (1997, valmistui 
2001).

Laitos järjesti ensimmäisen kansainvälisen suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssin kesällä 2000, ja viimeksi oppiaine järjesti 
kesäkurssin Oulussa heinäkuussa 2015. Kurssilaiset pääsivät ryhmäkuvaan Kuusamossa Palosaaren porotilalla. Kuvassa taka-
rivissä vasemmalta Fruzsina Nagy (Budapest), Polina Nosenko (Herzen), Katriina Hartmann (München), Diana Okruszko (Var-
sova), Małgorzata Młynarska (Varsova), Bogáta Timár (Budapest), Sviatoslav Tikhonov (MGLU), Natalia Zolotova (MGU fil), 
Alexey Shikhov (MGIMO), Palosaaren porotilan isäntä Mika Lappalainen, opettaja Outi-Maria Kultalahti, opettaja Leeamaria 
Välitalo ja sihteeri Tanja Tourunen. Keskirivissä vasemmalta Blanka Schůtová (Praha), Nina Kapušová (Brno), Petr Kujal (Pra-
ha), Emese Varga (Cluj-Napoca), Ilona Bersztolc (Varsova), Lilia Mätlik (Tallinna), Borbála Buzás (Budapest), Karen Kristjáns-
dóttir (Kööpenhamina), tuutori Merja Takkula, Anastasiia Ignatova (MGLU), Birgit Kerb (Tartto), Sofia Kaplina (Petroskoi), Na-
talia Deorocka (Poznan), Katarzyna Kuczera (Varsova), tuutori Yingxi Cheng ja tuutori Milla Väänänen. Eturivissä vasemmalta 
Zuzana Vorlíková (Prahan yliopisto), Alexandra Böröndi (Pécs), Eliška Turčanová (Praha), Bianka Varga (Cluj-Napoca), Julia 
Kolodziej (Toronto), Hanna Vass (Wien), Mariia Zhdanova (Arkangeli), Ekaterina Zvezdina (Pietari), Tanja Skudova (Saransk), 
Keiu Tammeaid (Tartto), Ekaterina Malaia (Petroskoi), Emmett Snyder (Toronto) ja johtajaopettaja Jaana Isohätälä.
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Oppiainetoimikuntaan kuuluvat lukuvuonna 2015–2016 opiskelijajäsen Tiia Kokko, toimikunnan puheenjohtaja, 
professori Jari Sivonen, lehtori Santeri Palviainen, yliopistonlehtori Katja Västi ja opiskelijajäsen Katri Kiurujoki. 
Suomen kielen lisäksi toimikunnassa käsitellään S2:een ja yleisen kielitieteeseen liittyviä asioita.

Vuonna 1998 suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen opinto-ohjelmaan hyväksyttiin ja opinto-oppaa-
seen kirjattiin uusi sivuainekokonaisuus, jonka nimi on Suomi toisena ja vieraana kielenä. Aluksi sutvina tunnettu 
sivuaineen lyhenne on sittemmin vakiintunut S2:ksi. Kuva on huhtikuulta 2016, jolloin pöydän päässä istuva yli-
opisto-opettaja Sisko Brunni piti opiskelijoiden kanssa suunnittelupalaveria Rapolassa. Suunnitteilla oli kurssi, joka 
liittyy Oulun kaupungin ja S2-oppiaineen yhteiseen hankkeeseen. Kuvassa ovat myös opiskelijat Riika Ruottinen, 
Hanna-Leena Leinonen, Rikupekka Leinonen ja Jenni Vilmunen.
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Pirkko Leinonen ja Helena Salmi 
aloittivat opinnot 50 vuotta sitten

Suomen kielen opintoihin Oulun silloiseen filoso-
fiseen tiedekuntaan pystyi hakeutumaan ensim-
mäistä kertaa keväällä 1966. Saman vuoden syk-
syllä Oulun yliopistossa suomen kielen opintonsa 
aloittaneet Pirkko Leinonen ja Helena Sulkala, 
omaa sukuaan Salmi, muistelevat, että yliopiston 
hakukuulutus olisi julkaistu ainakin Kalevassa.

– Ylioppilastutkintotodistus ja lukion päästöto-
distus – ne olivat vaatimuksena, Leinonen muiste-
lee papereiden kokoamista hakemusta varten.

– Pääsykoetta ei ollut siihen aikaan, muistaa 
myös Sulkala.

Suomen kieli piti valita pääaineeksi jo hakuvai-
heessa, mutta siihen saattoi vaihtaa myöhemmin-
kin.

– Meillä oli niin, että kun suomea päästiin opis-
kelemaan, meillä oli oikeus opiskella myös kirjal-
lisuutta myös. Samoin kirjallisuuden opiskelijoilla 
oli oikeus opiskella suomen kieltä, Helena Sulkala 
kertoo. 

Valintapäätös oli riemun paikka
Helena Sulkala oli kuullut suomen kielen opiskele-
misesta silloiselta opettajaltaan. Pirkko Leinonen 

puolestaan tunsi hyvin Marjukka Kortesalmen, 
joka oli murteentutkija J. Juhani Kortesalmen puo-
liso.

– Runojahan kului vaikka kuinka paljon, ja proo-
saa luettiin, Leinonen miettii syitä siihen, miksi 
suomen kielen opiskeleminen kiinnosti. 

– Lukion kurssit olivat hyvin rakkaita. Ja kun yli-
oppilasaineesta tuli laudatur, se oli jotenkin merk-
ki siitä, että tännepäin pyrin.

Helena Sulkala olisi päässyt Oulun lisäksi opis-
kelemaan suomea myös Helsinkiin ja muistinsa 
mukaan ruotsia ja saksaa Tampereelle. Leinonen 
puolestaan pyrki suomen kielen lisäksi opettajan-
valmistuslaitokseen. Posti toi kesällä mieluisan va-
lintapäätöksen.

– Minä tulin tänne opiskelemaan, kun tiedekun-
nasta tuli myöhemmin kesällä päätös, että on hy-
väksytty tänne. Se oli riemun paikka, Leinonen 
muistaa.

Kun tieto opiskelupaikasta tuli, Leinosen per-
heessä Vaalassa alettiin kovasti lähestyä isän 
serkkuja asunnon järjestämiseksi. Majapaikka 
löytyikin Höyhtyältä, josta Leinonen ja hänen eng-
lantilaista filologiaa opiskellut luokkatoverinsa 
kulkivat kävellen keskustassa luennoilla.

– Tuonne jonnekin Haapanatielle ensin muu-
tettiin luokkakaverin kanssa. Sohva levitettiin, ja 
siinä nukuttiin. Olikohan vuokra 60 markkaa kum-
maltakin…?

Tentin jälkeen kahvilaan
Opintojen alkaessa opiskelijoilla oli tietynlais-
ta yliopistollista vapautta, joka oli hyvin erilaista 
kuin se, mihin koulussa oli totuttu. Helena Sulkala 
muistelee, että 1960-luvulla yliopistossa olisi voi-
nut vain kävellä luentosalin ovesta sisään vaikkapa 
fysiikkaa suorittamaan. Ongelmana olikin, että toi-
sinaan kursseja tuli tehtyä hassussa järjestyksessä, 
kun saattoi erehdyksessä käydä ensin jatkokurssin 
ja vasta sitten alkeet.

– Ei todellakaan tullut valmista lukujärjestystä, 
Pirkko Leinonen toteaa.

– Ei tullut. Piti itse toimia, vahvistaa Sulkala.
Ensimmäisestä opettajastaan Liisa Kylmäsestä 

molemmilla on hyviä muistoja. Vaikka opettaja oli 
vaativainen ja edellytti, että harjoitukset pitää teh-
dä, hän myös jaksoi selittää asioita riittävästi.

– Liisa Kylmänen oli vaativa, selkeä ja ystävälli-
nen opettaja. Hän hymyili, mutta oli tiukasti asias-

Suomen kielen opinnot Oulussa syksyllä 1966 aloittanut 
Pirkko Leinonen vieraili suomen kielen laitoksella 3. päi-
vänä maaliskuuta vuonna 2016. Vappukuvassa vuodelta 
1968 ovat nuoret opiskelijat vappupalloineen Oulussa 
Pokkitörmällä lyseon lähellä. Kuvassa vasemmalta ovat 
Pirkko Leinonen itse virkkaamassaan keltaisessa takis-
sa, Marja-Liisa Lukkarila ja Marja-Leena Torkko, sittem-
min Veijo, nykyisin Paananen.
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sa. Opetusta kyllä varmasti kuunneltiin, Sulkala ja 
Leinonen toteavat.

Kevätlukukaudella 1967 Kylmäsen pitämällä 
lauseopin kurssilla kirjallisuutena oli sinikantinen 
Setälän lauseoppi.

– Se alleviivattiin tarkkaan, totta kai. Koska se 
tuli tenttiin, se piti hallita, Leinonen toteaa.

Murteita alkoi opettaa Matti Pääkkönen tammi-
kuussa 1967.

– Murreraja piirrettiin punaisella, vaalalaisläh-
töinen Pirkko Leinonen muistelee murteiden opis-
kelua. 

– Minäkin ostin kirjakaupasta ihan oven kokoi-
sen kartan ja piirsin siihen oikein paksulla sen 

murrerajan, ja oma syntymäpitäjä meni kahtia. Ja 
kyllä se oli niin tuttua, että Oulujärven pohjoispuo-
lella kyllä puhuttiin ihan eri murretta.

Matti Pääkkösestä molemmille on jäänyt mie-
leen, että hänellä oli pitkä, vihreä, huopainen Lo-
den-takki.

– Ja Matilla oli mukanaan nahkiaispaketti. Ai-
nahan hän kävi nahkiaisia torilta hakemassa ja 
söi niitä työhuoneessaan. Kerran hän sanoi meil-
le: ”Tulkaapa tekin maistamaan!” Helena Sulkala 
muistaa.

Tutkintoon kuuluva pro exercitio -koe eli kieli-
koe suoritettiin siitä kielestä, jota oli lukiossa pi-
simmälle opiskellut.

– En tiedä, onko tämä oikea muisto, mutta mi-
nusta Matti sanoi usein niin, että latinan prot äkkiä 
alulle, Pirkko Leinonen muistelee. 

– Sanoi, sanoi! vahvistaa Sulkala.
Pirkko Leinonen muistaa Pääkkösen myös to-

denneen opiskelijoille, että olisi hirmuisen hyvä 
opiskella myös jossakin muussa yliopistossa. 

– Nämä olivat Matti Pääkköselle semmoisia joh-
totähtiä.

Pirkko Leinosen mielestä opinnoissa käsiteltiin 
”kamalasti äännehistoriaa”: kantasuomen lisäksi 
opiskeltiin myös ainakin vepsän, viron ja karjalan 
äännehistoriaa.

– Aina aloitettiin, että sananalkuiset konsonan-
tit. Ja sananloppuiset konsonantit. Ainakin minus-
ta ne äännehistoriat tuntuivat siltä, että olin kuolla 
niihin, Leinonen huudahtaa. 

– Minun oli vastapainoksi pakko ilmoittautua Ou-
lun työväenopistoon kuoroon laulamaan Straussin 
valsseja ja hiilipiirroskurssille piirtämään elävää 
mallia. Oli pakko päästä tuulettumaan vapaan si-
vistystyön pariin. 

Tenttipäivät olivat Leinosen muistaman mukaan 
yleensä lauantaisin.

– Tentin jälkeen mentiin aika usein – ainakin 
minä muistan – tuonne Katri Antellin kahvilaan, 
joka oli puutalossa Heinäpäässä. Oli pakko tehdä 
semmoinen uloshengähdys, kun oli edellinen yö 
luettu tenttiin.

Molemmat muistavat, että tenttitulokset julkais-
tiin valkoisella paperilla laitoksen ilmoitustaululla 
opiskelijoiden nimen mukaisessa aakkosjärjestyk-
sessä.

Laudaturtyö valmistui
Pirkko Leinonen valmistui vuonna 1970 Aleksis 
Kiven päivän aikoihin. Perheensä hän perusti Ete-
lä-Suomeen. Ensin hän ajatteli jättää opintonsa 
humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon.

– Kun kolmas lapsi syntyi, ajattelin, että tässä se 
oli se minun laudaturtyöni, Leinonen kiteyttää. 

Vähitellen kuitenkin alkoi tuntua siltä, että voi-
si jatkaa maisteriksi asti tekemällä laudaturtyön. 
Leinonen varasi kaupunginkirjastosta tutkijan-

Emeritaprofessori Helena Sulkala kävi lokakuussa 2015 
paikoilla, joissa suomen kielen ja kirjallisuuden luentoja 
pidettiin. Filosofinen tiedekunta vuokrasi Pelastusarmei-
jan salin syyskuusta 1966 alkaen käytettäväksi lähinnä 
humanistista opetusta varten. Opetuksen laajennettua 
kaksi käytössä ollutta suurta luentosalia eivät enää riit-
täneet, sillä niitä tarvittiin pääasiassa matemaattisia 
oppiaineita varten. Pikkukuvassa amanuenssi Helena 
Sulkala on työpaikallaan vuoden 1974 paikkeilla.

Syyslukukaudella 1966 opintonsa aloittaneet suomen 
kielen opiskelijat opiskelivat viroa Lauri Kettusen kir-
joittamasta Eestin kielen oppikirjasta ja lauseoppia E. N. 
Setälän Suomen kielen lauseoppi -kirjasta.
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huoneen ja pisti toimeksi. 
Elämäntyönsä Pirkko Leinonen on tehnyt Lah-

dessa. Hän sai puolisonsa kanssa töitä kotiteolli-
suusopettajaopistosta, minkä lisäksi hän on työs-
kennellyt aikuisoppilaitoksissa, steinerkoulussa, 
lukiossa ja peruskoulussa Lahden ympäristössä. 
Sijaisuuksia hän on tehnyt aika paljon. 

– Työ on koostunut pätkistä, mutta ei silpuista 
sentään, naurahtaa Leinonen. 

Sekä Sulkala että Leinonen ovat saaneet opin-
noistaan paljon. Pirkko Leinonen kertoo saaneen-
sa sydänystävän, jonka kanssa hän käy edelleen 
kansainvälisessä kirjailijakokouksessa joka toinen 
vuosi ja jonka kanssa tavataan joka toinen vuosi 
muuten vain. Lisäksi kiinnostus kieleen on siirty-
nyt myös Leinosen lapsiin, jotka ovat aika huolel-
lisia kielenkäyttäjiä. Myös rakkaus kirjallisuuteen 
on säilynyt. 

– Suomen kielen opiskelu on antanut ammatin, 
mahdollisuuden monipuoliseen leipätyöhön, joka 
puolestaan on mahdollistanut kodin perustami-
sen, seinät ympärille – koko elämän kehysrealitee-
tit, Leinonen täydentää. 

– Vaikea on ollut erottaa työtä ja harrastuksia 
toisistaan. Kielessä elämme.

Jo toisena opintovuotenaan tammikuussa 1968 
murreassistenttina työt laitoksella aloittanut He-
lena Sulkala toteaa saaneensa ystävien, muun 
muassa poikansa kummitädin Maina Kiviojan, li-
säksi hyvän työyhteisön, jossa on ollut mielekästä 
työskennellä. 

– Nyt kun olen jäänyt eläkkeelle, on tällainen mu-
kava paikka, jossa voi aina joskus pyörähtää. Täällä 
on vielä muutama tuttu jäljellä, vaikka suurin osa 
omanaikaisista työkavereista on jo eläkkeellä. 

Sulkala toteaa, että hänen entiset opettajansa 
ovat jääneet hyvin rakkaina mieleen.

– Saukkonen ja Pääkköset ovat olleet ennen 
kaikkea sellaisia tietynlaisia mukavia esikuvia. 
Olen oppinut heiltä paljon niin asiasisällöistä kuin 
muustakin.

Historiikkia varten haastatel-
tu ja suomen kielen opinnot 
syksyllä 1966 aloittanut Pirk-
ko Leinonen löysi E. N. Setä-
län Suomen kielen lauseopin 
lehtien välistä päiväämättö-
män Kalevan uutisen, joka on 
kaikesta päätellen kevätlu-
kukaudelta 1967. Uutisessa 
kerrotaan laitoksen saamista 
kirjalahjoituksista, jotka olivat 
merkittävä lisä vastaperuste-
tun laitoskirjaston kokoelmiin. 
Laitoksen kirjaston kokoelmi-
en kartuttaminen alkoi heti 
ensimmäisenä lukuvuonna, ja 
kevätlukukaudella yliopisto 
myönsi opiskelijain hoitamaa 
kirjastopäivystystä varten 
pienen määrärahan. Opiskeli-
jat saivat helmi–toukokuussa 
1967 yhden markan tuntipalk-
kaa, joka maksettiin lisähen-
kilökunnan ja palvelusväen 
määrärahasta. Yhteensä auki-
oloaikaa oli tuolloin 20 tuntia 
viikossa.
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5. Sosiaalinen elämä
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Edellisen sivun kuva:
Suomen kielen ja informaatiotutkimuksen väkeä kasari-
pikkujouluissaan vuonna 2008. Kuvassa vasemmalla on 
suomen kielen tutkija Niina Kunnas (Tina Turner), suo-
men kielen tutkija Merja Torvinen (Dingo-fani), infor-
maatiotutkimuksen tohtoriopiskelija Heidi Enwald (Ma-
donna), äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan lehtori 
Minna Sääskilahti (Nina Hagen) ja tutkimusassistentti 
Anni Ketola (Anne Sällylä) kasaripikkujouluissa vuonna 
2008.
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Suomen kielen laitoksen yhteinen vapaa-ajantoi-
minta alkoi melko nopeasti laitoksen perustami-
sen jälkeen ja tuntuu jatkuneen vuosikymmenestä 
toiseen. Yhteisöllisyys on ollut laitoksen vahvuus 
Helena Sulkalan mielestä heti laitoksen alkuajois-
ta lähtien. 

Yhteisöllisyys näkyy hyvinkin pienissä asioissa. 
Esimerkiksi jos työntekijän syntymäpäivä sattuu 
olemaan työpäivänä, hänelle lauletaan kahvitau-
olla seisaaltaan onnittelulauluna ”Sä kasvoit neito 
(poika) kaunoinen”.

– Monet tämän talon muut laitokset ovat joskus 
ihmetelleet, miten meillä tämmöistä on. Meillä 
vain on tämmöistä, Marketta Harju-Autti kom-
mentoi yhteistä vapaa-ajantoimintaa.

Laitos on ollut monille viihtyisä työyhteisö, jos-
sa useat fennistit ovat viihtyneet koko tai lähes 
koko vuosikymmeniä kestäneen työuransa ajan. 
Esimerkiksi 50 vuotta sitten perustettuun pro-

fessuuriin on nimetty tähän mennessä yhteensä 
vain kolme professoria. Heistä Pauli Saukkonen 
viihtyi laitoksella 28 vuotta ja Helena Sulkala opis-
keluaika mukaan luettuna peräti ennätykselliset 
47 vuotta. Myös Harri Mantila ja Jari Sivonen ovat 
työskennelleet laitoksessa jo pitkään opintojensa 
jälkeen. Eläkkeellä olevista lehtoreista puolestaan 
esimerkiksi Marketta Harju-Autti viihtyi laitoksel-
la 38 vuotta ja Merja Karjalainen arviolta 39 vuot-
ta. 

Erilaisia juhlia ja tapahtumia on laitoksella jär-
jestetty vuosikymmenten varrella aiheesta jos toi-
sestakin. Esimerkiksi köyhäilybileisiin vieraat saa-
puivat paikatuissa vaatteissa.

– Kävimmehän me porukalla Paulin 60-vuotis-
päivillä Helsingissäkin, Harju-Autti toteaa. 

Pauli Saukkonen muistaa oppiaineen väellä ol-
leen kaikenlaista vapaa-ajantoimintaa. On jär-
jestetty tilaisuuksia laitoksessa, tehty retkiä tai 
vietetty juhlia myös ainakin Pääkkösten ja Sauk-
kosten kodeissa. Osassa tilaisuuksista on ollut 
myös opiskelijoita mukana.

– Niissä on ollut hyvin hauska, hyvä tunnelma 
minun mielestäni aina, Saukkonen kommentoi lai-
toksen yhteisiä juhlia.

Irmeli Pääkkönen muistaa laitoksen ilmapiirin 
hauskana. 

– Ollaan samanikäisiä, samana vuonna syntynei-
tä, Pauli, Matti ja minä, Pääkkönen mainitsee. 

– Esimerkiksi Pauli ja Matti edustivat hyvin eri-
laista tutkimussuuntausta ja tähtäystä, mutta hy-
vin siinä kyllä silti pärjättiin. 

Harju-Auttin mukaan tunnelma laitoksen bileis-
sä on hauska, välitön ja hulvaton. 

– Ne ovat ainutlaatuisia tilanteita elämässä.

Fennistiikkaa produktioissa
– Meillähän oli kauhean hauskoja juttuja tietysti 
henkilökunnan kanssa, Merja Karjalainen muiste-
lee henkilökunnan yhteistä vapaa-ajantoimintaa. 

Karjalaisen mielestä suomen kielen ihmiset ovat 
yleensä sellaisia, että he nauttivat kaikennäköises-
tä esiintymisestä.

– Meillä on ollut paljon näytelmiä ja erilaisia pro-
duktioita, joita on tehty yhdessä. Ne nousevat nyt 
päällimmäisenä tässä mieleen.

Henkilökunta on tehnyt esimerkiksi näytelmiä, 
joista osa oli murrenäytelmiä. Juuri murrenäytel-

Fennistisiä produktioita 
ja muuta hauskanpitoa

Presidentti Urho Kekkonen täytti 75 vuotta 3.9.1975. 
Suomen ja saamen kielen laitoksen toimistossa vietettiin 
Kekkosen syntymäpäivää juomalla pullakahvit. Eme-
ritalehtori Irmeli Pääkkönen muistelee, että kyseessä 
lienee ollut leikkimielisehkö osallistuminen yleiseen ko-
huun. Kuvassa vasemmalla toimistoapulainen Aulikki 
Lappalainen, viron kielen lehtori Reet Kasik, lehtori Ir-
meli Pääkkönen, vs. lehtori Hilkka-Liisa Matihaldi sekä 
apulaisprofessori Matti Pääkkönen, ainakin myöhem-
min kirjastoapulaisena työskennellyt Riitta Vuorivirta ja 
todennäköisesti assistentti Ritva Toropainen.
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mäproduktioissa onkin ollut fennististä näkökul-
maa mukana. Ohjelmassa on ollut Karjalaisen mu-
kaan kaikennäköisiä televisiosketsejä ja vastaavia.

– Esityksiä oli aika paljon vuosien aikana, ja minä 
niitä sitten yleensä vähän justeerasin.

Osa produktioista tehtiin jotakin tiettyä tilai-
suutta varten, esimerkiksi Kielitieteen päiville. 
Myös silloin valmisteltiin näytelmä, kun humanis-
tinen tiedekunta muutti Linnanmaalle. Lisäksi osa 
esityksistä tehtiin laitoksessa nimenomaan opis-
kelijoita varten.

– Meillä oli semmoinen ajatus, että kun opiske-
lijat tulevat yliopistoon, osalla voi olla vähän rima 
korkealla, kun he miettivät, mikä se tämmöinen 
paikka on. 

Silloin kun oli jokin ilta- tai viikonlopputilaisuus, 
jossa opiskelijat otetaan taloon sisään, opettajat 
valmistivat aikoinaan aina jonkin hauskan esityk-
sen, jotta rima putoaisi vähän alemmas. 

– Pelleiltiin näissä, ja, ja toivottavasti opiskelijoil-
la oli hauskaa. Ainakin meillä oli hirveän hauskaa, 
kun me niitä tehtiin. 

Myös Irmeli Pääkkönen muistaa, että laitok-
sen muutettua Linnanmaalle tehtiin muutamana 
vuonna niin, että uudet opiskelijat vietiin Hailuo-
toon vastaanottoseminaariin.

– Hailuodossa oli kaikenlaista lystiä ohjelmaa. 
Esimerkiksi minä kerroin Hailuodon kummituk-
sista ja esitin tarinan tehostein.

Irmeli Pääkkösen mukaan Merja Karjalainen oli 
todella hyvä näytelmien suunnittelussa. Karjalai-
nen teki tekstit ja suunnitteli juonen, jonka pohjal-
ta näyttelijät pääsivät improvisoimaan.

– Meillä oli semmoinen monimurreryhmä – mil-
loin vaikkapa Etelä-Pohjanmaan murteella, milloin 
pohjoisen murteella –, ja meillä oli monta murre-
näytelmää. Pelleilimme itse siellä mukana. Pauli-
han on erittäin hyvä näyttelijä, ja Matti on todella 

hyvä myös. 
Pääkkönen muistaa myös, että joskus yleisössä 

oli yksi tai kaksi japanilaista vaihto-opiskelijaa, 
jotka katsoivat ihmeissään opettajien esiintymistä 
ja tulivat lopuksi oikein kädestä pitäen kiittämään. 

Irmeli Pääkköselle on jäänyt mieleen myös Har-
ri Mantilan ja kumppaneiden tanhuryhmä nimeltä 
Ensi-Askel. Kerran taas näyteltiin Kauniita ja roh-
keita, ja siitä Irmeli Pääkkösen mieleen on jäänyt 
Marketta Harju-Auttin bravuurirooli.

– Kaikki nämä moninaiset hulluttelut mielestäni 
osoittavat, miten mukavassa työympäristössä ol-
tiin. Toisiimme luottavaisina uskallettiin ”heittäy-
tyä”, kuten nykyisin puhutaan, Irmeli Pääkkönen 
toteaa. 

Boolimaljakatastrofi 
lukuvuoden avajaisissa
Marketta Harju-Autti muistelee, että muutamina 
vuosina professori Pauli Saukkonen kutsui laitok-
sen väen Saukkosten kotiin Matosuontielle luku-
vuoden avajaisiin.

– Kerran kävi niin näissä Paulin avajaisissa, että 
kun hän oli laittanut boolimaljaan – olikohan se 
nyt jotain Humppilan lasia, semmoista rosoista 
ruskeaa – valmiiksi sen boolin ja alkoi nostaa sitä 
pöydälle, se boolimalja räjähti. Ehkä se oli liian kyl-
mää, Harju-Autti muistelee.

– Voi kuvitella, mikä sotku sinne keittiöön tuli 
sitten, ja Eeva-Leena Saukkonen luutusi siellä ku-
misaappaat jalassa. 

Boolitta ei kuitenkaan jääty: Harju-Autti muis-
taa, että uusi booli tehtiin kattilaan tai johonkin 
vastaavaan astiaan.

– Pauli teki uutta boolia ja sanoi sitten, että tässä 
nyt on vähän mitä sattui löytymään. Sammallah-
den Pekka maisteli boolia ja sanoi, että hyvin on 
sattunut. 

Laitoksen väki pisti asian korvan taakse ja osti 
seuraavana vuonna Paulin päivänä Saukkosel-
le muovisen boolimaljan ja -kauhan. Harju-Autti 
muistelee tapauksen sattuneen 1970-luvun lopul-
la.

– Isohkon täysinäisen boolimaljan poksahtami-
nen omia aikojaan oli katastrofi, muistaa myös 
Pauli Saukkonen.

Monipuolista seuraelämää
Saukkosen ja Pääkkösten jäätyä eläkkeelle va-
paa-ajantoimintaa on jatkettu monien muidenkin 
kotona. Harri Mantila mainitsee esimerkiksi, että 
Helena Sulkala ja monet muutkin kutsuivat laitok-
sen väen kotiinsa monta kertaa.

– Tuossa kymmenisen vuotta sitten laitokselle 
tuli Jarmo Jantunen lehtoriksi ja sitten vähän myö-
hemmin yliopisto-opettajaksi Sisko Brunni. He 

Suman illanvietossa 1. päivänä lokakuuta vuonna 1985 
nähtiin liikuntaohjelma, josta vastasi kansantanssiryh-
mä eli rahvatantsurühm Ensi Askel. Tanssijoina ovat 
Harri Mantila, Meeri Mantila, viron kielen lehtori Peep 
Nemvalts ja kuvassa selin oleva Eija Luoma.
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ovat tämmöisiä seuraelämän sieluja kyllä. 
Sisko Brunni on kutsunut laitoksen väkeä myös 

syntymäkotiinsa Ylikiimingin Vepsälle. 
– Siellä on leivottu rieskaa, laitettu yhdessä ruo-

kaa, saunottu ja uitu Vepsänjärveä päästä päähän, 
jos vähän saa liioitella, Mantila kuvailee. 

Pikkujouluja on vietetty vuosittain, ja aiemmin 
niitä on pidetty niin vanhassa kuin uudessakin 
Snellmaniassa sekä Pääkkösten kotona. Niin Pääk-
kösillä vuonna 1978 kuin Linnanmaalla 1993 pi-
detyissä pikkujouluissa esiintyivät tiernapojat, 
joissa Mänkkinä lauloi komeasti Matti Pääkkönen. 
Sittemmin pikkujouluihin on takavuosina yhdis-
tetty maakuntamatkailua.

– Meillä on noita ekstreemejäkin juttuja va-
paa-ajalla, että on esimerkiksi pikkujouluja. On 
saatettu tehdä sillä tavalla, että lähdetään pikku-
jouluihin jonnekin muualle, Mantila kuvailee.

– Näitä on ollut tässä viime vuosina erityisesti. 

Olimme yhtenä vuonna esimerkiksi Töysän Tuu-
rissa pari päivää. Asuimme siellä Vesa Keskisen 
hotellissa, kävimme Alavudella Asserin baarissa ja 
harrastimme kovasti huvitoimintaa siellä itäisellä 
Etelä-Pohjanmaalla. Ja sitten me olimme yhtenä 
vuonna Puolangalla pikkujouluissa, jotka Maija 
Saviniemi järjesti. Siellä oli hyvin paljon ohjelmaa 
sillä reissulla. Yövyimme Puolangalla pari yötä, ja 
ylen lystiä pidimme sielläkin. 

Työyhteisön aktiivinen seuraelämä on arvostet-
tava asia.

– On ollut hienoa huomata, miten työkavereitten 
kanssa voi olla myös muulla tavalla kaveri. Olen 
ajatellut, että olen varmaan ollut aika onnekas 
tässä: että ei kaikissa työyhteisöissä ole ollut mah-
dollisuutta tämmöiseen laajaan ja monipuoliseen 
seuraelämään. Siinä on saanut olla onnekas, Man-
tila sanoo.

Matti ja Irmeli Pääkkönen esittivät ”murreinformanttipelleilyään” ainakin kolmeen eri otteeseen. Vasemmanpuolei-
nen kuva on otettu Suman pikkujoulussa ilmeisesti vuonna 1975, jolloin iltaa vietettiin Välkkylässä sijainneessa kuu-
luisassa ylioppilaskunnan ravintolassa Reidarissa eli Reikussa. Opiskelijoista Matti Pääkkösen vieressä istuu Merja 
Honkarinta ja taustalla on Pentti Räisänen. 
Matti Pääkkönen esitti vanhaa isäntää, jota Irmeli Pääkkönen tuli haastattelemaan pitoperinteistä ja juhlaruoista, 
mutta informantti vei kuitenkin jutun aina jänismetsästykseen. 
– Vain hirvenkäristyksessä viestinnän osapuolet kohtasivat, Pääkkönen muistelee.
Juttu oli kokonaan improvisoitu ja eri kerroilla erilainen.
– Kyllä oli Matti hyvä näyttelijä! En unohda hänen tokaisuaan ”HAH?”, kun esitin jotakin epäonnistunutta monimut-
kaista kysymystä, Irmeli Pääkkönen kertoo. 
Toisen kerran Pääkköset ovat esittäneet saman improvisaation vastaanottoseminaarissa 1990-luvulla. Syksyllä 
1994 laitos järjesti uusien opiskelijoiden vastaanottoseminaarin ensimmäistä kertaa Hailuodossa. Kaksipäiväiselle 
retkelle osallistuivat ensimmäisen vuoden opiskelijat, ulkomaalaisopiskelijat ja laitoksen koko henkilökunta. Päivien 
aikana järjestettiin tiedotus- ja tutustumistilaisuudet ja uudet opiskelijat jaettiin tuutoriryhmiin. Syyskuun 1994 
alusta eläkkeelle jäänyt apulaisprofessori Matti Pääkkönen oli vielä mukana Hailuodon-retkellä.
Marketta Harju-Autti otaksuu, että molemmilla kerroilla esitykset päättyivät siihen, että Matti Pääkkönen lauloi 
jonkin kansanlaulun, jonka hän oli oppinut kotitalonsa rengeiltä. 
– Hän kysyi: ”Onko neiti kuullut tällaista laulua?”
Irmeli Pääkkönen arvelee, että kyse olisi renki Hartikaisen opettamasta laulusta, jossa kerrotaan siitä, kuinka isän-
nät juovat parempaa juomaa, mutta piioille ja rengeille vain annetaan kurnaalia eli kurria, kuorittua maitoa.
– ”Isännät ja emännät ne pieree ja potkii, piiat ja rengit ne kurnaalia hotkii. Kurnaal se on ravinnoton, hurraa”, Ir-
meli Pääkkönen muistelee laulun sanoitusta.



Puoli vuosisataa oululaista fennistiikkaa140

Kuvamuistoja menneiltä 
vuosikymmeniltä

Professori Pauli Saukkonen vaimonsa Eeva-Leena Saukkosen kanssa naamiaisissa Pääkkösillä toukokuussa 1976.
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Viron kielen lehtorin Reet Kasikin 30-vuotispäivää ja läksiäisiä vietettiin Irmeli ja Matti Pääkkösten kotona, jos-
sa järjestettiin naamiaiset 5. päivänä toukokuuta vuonna 1976. Prinsessa Reet tanssi metsämies Matti Pääkkösen 
kanssa, ja kuvan reunassa tanssii Peppi Pitkätossuksi pukeutunut toimistosihteeri Aulikki Lappalainen. Taustalla 
näkyy osa Pääkkösten mittavasta kirjastosta.

Reet Kasik, Pauli Saukkonen ja Eeva-Leena Saukkonen toukokuussa 1976 järjestetyissä naamiaisissa. Professori 
Saukkosen naamiaisasu on jäänyt monelle juhlavieraalle mieleen: hänellä oli yllään frakki ja kalsarit.
– Pitää paikkansa. Minä olin niin hajamielinen professori, että olin unohtanut panna päällyshousut jalkaan, Sauk-
konen vahvistaa.
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Pikkujoulu vuonna 1976 pidettiin laitoksen kirjastossa vanhassa Snellmaniassa. Illan aikana oli paljon ohjelmaa, ja 
muun muassa leikittiin seuraleikkiä eli apinasillan rakentamista omista vaatteista. Tarina kertoo, että Hilkka-Liisa 
Matihaldi olisi kietaissut lopulta sukkahousunsa pois, mutta tapauksesta ei ole löytynyt valokuvaa todistusaineis-
toksi. Vasemmalla Timo Ollitervo, joka oli Kielikeskuksen suomen kielen lehtorin Irma Ollitervon puoliso, ja oikealla 
professori Pauli Saukkonen.
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Pikkujoulullan näytelmä ”Ruoveden pappilassa” joulukuussa 1976 oli varsinainen menestys. Ruustinnan roolissa 
nähtiin lehtori Irmeli Pääkkönen, Ruoveden pappilan piian roolissa pohjoismaisen filologian toimistoapulainen 
Kirsti Kreivi ja papin roolissa norssin suomen kielen lehtori Tauno Lähteenkorva.
– Tiukahko ilmeeni kai kertoo, että varoittelen ukkorovastia ystävystymästä liiaksi piikatytön kanssa, Irmeli Pääk-
könen arvelee.
Näytelmän vuorosanat pohjautuivat suoraan Setälän kieliopin esimerkkilauseisiin. 
– Se vasta oli kiva juttu. Nykyisin ei sellaista voisi saada aikaan, kun kirjallisuus on niin eriytynyttä. Silloin oli kaikilla 
sama tuttu Setälä, jonka esimerkeistä repliikit otettiin, Irmeli Pääkkönen muistelee. 
Pääkkönen sai käyttöönsä Turusta siellä kehitellyn näytelmäkäsikirjoituksen, johon oululaiset yrittivät lisätä vähän 
dramatiikkaa ja ihmissuhdekommervenkkeja. 
– Kyllä Tauno oli mahtava rovastin osassa! Vieläkin kummittelee muistissa ”Setä toi omenia lasten syödä” ja ”Karhu 
kuuluu ammutun kylän takamailta”.

Timo Ollitervo ja Hilkka-Liisa Matihaldi laitoksen pikkujoulussa vuonna 1976 vanhan Snellmanian kirjastossa.
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Vuonna 1978 laitoksen pikkujoulu pidettiin Pääkkösillä 
”laitoksen juhlahuoneistossa”.

Pikkujouluissa vuonna 1978 laitoksen tiernapoikaryh-
mässä lauloivat saamen kielen lehtori Tuomas Magga, 
vs. amanuenssi Pekka Oikarinen, saamen kielen ja saa-
melaiskulttuurin apulaisprofessori Pekka Sammallahti 
ja suomen kielen apulaisprofessori Matti Pääkkönen. 
Naiset valmistivat tiernapoikien varusteet, jihängit ja 
kruunut, toimistoapulaisena toimineen Aulikki Lappa-
laisen luona. Miehet vuolivat miekat Pääkkösellä olles-
saan samalla, kun harjoittelivat laulunsa.

Pikkujouluissa Pääkkösten luona vuonna 1978. Vasemmalta lukien istumassa ovat kirjastonhoitaja Maila Lahden 
puoliso Eero Lahti, taustalla apulaisprofessori Matti Pääkkönen, kirjastoapulaisena toimineen Riitta Vuorivirran 
puoliso Simo Vuorivirta, kaiteeseen nojaavat professori Pauli Saukkonen, toimistoapulainen Aulikki Lappalainen, 
lehtori Irmeli Pääkkönen ja seinän vieressä tuntiopettaja Anu-Liisa Elon sulhanen Pertti Yliniemi. Sohvalla istu-
massa ovat opiskelija Marjatta Sonninen, kirjastoapulainen Riitta Vuorivirta, tuntiopettaja Merja Karjalainen, as-
sistentti Marjatta Haipus, viron kielen lehtori Heldi Tamm, amanuenssi Helena Sulkala ja Pauli Saukkosen puoliso 
Eeva-Leena Saukkonen. 
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Vuoden 1991 pikkujouluissa ohjelmaa järjestäneet parit arvottiin. Matti Pääkkönen ja Merja Karjalainen omassa 
esityksessään vanhan Snellmanian kirjastossa.

Tuula Uusi-Hallilan vuosikurssilaiset kutsuivat auskultointivuonnaan 1985 vanhan Snellmanian kirjastoon pikku-
jouluun sekä laitoksen henkilökunnan että Oulun normaalikoululta ohjaavat opettajansa. Omassa laitoskirjastossa 
järjestetyssä pikkujoulussa norssin opettajat Harri Lehtola ja Tauno Lähteenkorva sekä suomen ja saamen kielen 
laitoksen vs. assistentti Harri Mantila.
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Laitoksen 25-vuotisjuhlan iltajuhlassa Rauhalassa 7.10.1991 nähtiin Kansankomedia kahdessa näytöksessä. Sen oli 
kirjoittanut ja ohjannut yliassistentti Merja Karjalainen. Kuvassa vasemmalta Iitana lehtori Irmeli Pääkkönen, Ju-
hanina professori Pauli Saukkonen, Kaarlona assistentti Harri Mantila, Köysti-kilpakosijana apulaisprofessori Matti 
Pääkkönen, Allina amanuenssi Eila Korpela ja tukkilaisena professori Pekka Sammallahti. Kuvassa ei ole Ylätalon 
isäntää näytellyt lehtori Tuomas Magga, Ylätalon emäntää näytellyt lehtori Helena Sulkala eikä Perttaa näytellyt 
tuntiopettaja Marketta Harju-Autti.

Franzénin patsaan lakitusta seuraamassa vappuna 1992, jolloin vietettiin viimeistä vappua vanhassa Snellmanias-
sa. Kuvassa edessä keskellä on päätoiminen tuntiopettaja Marketta Harju-Autti ja takana vasemmalta amanuenssi 
Marjatta Haipus, viron kielen lehtori Valve Kingisepp, tallinnalainen viron kielen tutkija Ülle Viks, lehtori Helena 
Sulkala, filosofian ylioppilas Leena Nissilä, yliassistentti Merja Karjalainen ja amanuenssi Eila Korpela.
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Professori Pauli Saukkosen läksiäisiä vietettiin helmikuussa 1995. Saukkosen seurassa ovat hänen puolisonsa Ma-
ria-Liisa Nevala ja vs. lehtori Harri Mantila.

Laitoksen väki matkalla viettämään apulaisprofessori Matti Pääkkösen läksiäisiä Honkasaareen elokuussa 1994. 
Kuva on otettu matkalla Pääkkösten mökille Kuvansin aalloilla Savossa. Etualalla ovat lehtori Helena Sulkala ja 
assistentti Harri Mantila, takana apulaisprofessori Matti Pääkkönen ja päätoiminen tuntiopettaja Marketta Har-
ju-Autti.



Puoli vuosisataa oululaista fennistiikkaa148

Laitoksen Kauniit ja rohkeat nähtiin 13. päivänä joulukuuta vuonna 1997 Suma ry:n 30-vuotisjuhlissa Hotelli Ra-
madassa. Ohjelmalehtisen mukaan esityksen nimi oli Sormuksen arvoitus. Näytelmässä oli pohjatarinan mukaan 
monenlaisia juonenkäänteitä. Kuvassa vasemmalta ovat Thorne Forresteria näytellyt määräaikainen tuntiopettaja 
Jari Sivonen, Ridge Forresteria näytellyt yliassistentti Markku Varis, Clarke Garrisonia näytellyt, amanuenssina ja 
assistenttina aiemmin samana vuonna työskennellyt Vesa Heikkinen ja Eric Forresteria näytellyt apulaisprofessori 
Harri Mantila.

Laitoksen pitkäaikainen päätoiminen tuntiopettaja ja syksystä 1996 lähtien lehtorina toiminut Marketta Harju-Aut-
ti täytti 50 vuotta syyskuussa 1996. 
– Sain työkavereilta lahjaksi Uhtuan sotka -kalevalakorun. Minulle oli ostettu myös Souvareiden levy, joka laitettiin 
soimaan välinevarastosta. Minut komennettiin Harrin huoneeseen, josta sitten lähdimme levyn soidessa taukoti-
laan. Muistaakseni otimme jonkin tanssiaskeleen sillä välillä, Marketta Harju-Autti muistelee.
Samana syksynä apulaisprofessoriksi nimitetty Harri Mantila puolestaan muistaa, että koko matka mentiin tans-
sien. Mantilan takana on Suomi toisena ja vieraana kielenä -tuntiopettaja Minna Zaman-Zadeh, ja Marketta Har-
ju-Autin takana ovat saamen kielen assistentti Kaarina Vuolab ja yleisen kielitieteen tuntiopettaja Jari Sivonen.
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Kun laitoksessa piti tehdä kehittämissuunnitelma, asia päätettiin hoitaa puolijoukkuetelttaretkellä Haukiputaan 
Viitajärvellä kesällä 2000. Yön yli kestäneestä reissusta kirjoitettiin kahvipöytäkirjaan kolmen sivun raportti, josta 
on ohessa ensimmäinen sivu. Mukana olivat muun muassa toimistosihteeri Aulikki Lappalainen, yliassistentti Mark-
ku Varis ja saamen kielen lehtori Tuomas Magga.
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Amanuenssi Leena Nissilä, lehtori Marketta Harju-Autti ja yliassistentti Markku Varis nuotiotunnelmissa telttaret-
kellä Viitajärvellä kesäkuussa 2000.
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Yliopisto-opettaja Sisko Brunni tarkkailee, kun yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen leipoo rieskaa Ylikii-
mingin Vepsällä 11.9.2009. Taustalla on kameran kanssa professori Helena Sulkala.

Kun suomen kieli, informaatiotutki-
mus ja logopedia olivat yhdistyneet 
yhdeksi laitokseksi vuonna 2004, pi-
dettiin laitoksen yhteiset pikkujoulut 
Eläkeläisten majalla eli Vaaskelassa 
Hietasaaressa. Ohjelmaa järjestäneet 
parit arvottiin, ja Joulupukin ja -muo-
rin eli suomen kielen professorien He-
lena Sulkalan ja Harri Mantilan oh-
jelmanumero liittyi hallintoon. 
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Yläkuvassa on aukeama vuodelta 1981 ”SSKL:n seksiklubin & kahvinkeitinklubin päiväkirjasta” ja alakuvassa kat-
kelma vuodelta 2013 suomen ja saamen kielen laitoksen kahvipöytäkirjasta, joka on ollut kahvihuoneessa käytössä 
vuodesta 1990.
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Pikkujoulukuvassa 3. päivänä joulukuuta 2009 kuusen takana jouluisissa tunnelmissa jatko-opiskelija Merja Torvi-
nen, yliopistonlehtori Merja Karjalainen, informaatiotutkimuksen tohtoriopiskelija Kreetta Askola ja informaatio-
tutkimuksen professori Terttu Kortelainen.
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Yliopisto-opettaja Sisko Brunnin vappuhipoissa 26.4.2010 olivat mukana muun muassa jatko-opiskelija Anna-Kaisa 
Räisänen, harjoittelija Liisa-Maria Lehto, Sisko Brunni, jatko-opiskelija Merja Torvinen ja tohtorikoulutettava Katja 
Västi.

Lehtori Marketta Harju-Auttin luona pidettiin leivontailta 9.2.2010. Kuvassa ovat tohtorikoulutettava Katja Västi ja 
laskiaispullat.
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Yliopisto-opettaja Sisko Brunni ja yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen osallistuivat humanistisen tiedekun-
nan pikkujouluun 3.12.2010. Teemana oli 1960-luku.
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Professori Harri Mantila vei lehtori Marketta Harju-Auttin tanssiin tämän läksiäisiksi järjestetyissä kukkahattubi-
leissä kesäkuussa 2011.

Tuttu näky kahvihuoneessa: Katja Västi tiskaa. Kuva on otettu Marketta Harju-Auttin läksiäispäivänä 8.6.2011.
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Eläkkeellä olevat Matti ja Irmeli Pääkkönen sekä viron kielen lehtori Heli Laanekask lehtori Marketta Harju-Auttin 
läksiäisissä 8.6.2011.

Suomen kielen väkeä kokoontui Sisko Brunnin luokse sienisopalle 9. päivänä toukokuuta vuonna 2012. Nämä jatkot 
tunnetaan pyykkilautapileinä. Brunni sai nimittäin tupaantuliaislahjaksi pyyk-, ei kun silityslaudan, jonka kokoami-
nen oli haasteellista. Laitoksen valokuva-albumissa kysytäänkin tämän kuvasarjan kohdalla, kuinka monta tohtoria 
tarvitaan silityslaudan kokoamiseen. Kuvassa opiskelija Mikko Memonen, professori Harri Mantila, yliopistonlehtori 
Jarmo Jantunen ja viimeisessä kuvassa myös yliopisto-opettaja Sisko Brunni seuraamassa, kuinka lehtori Santeri 
Palviainen ottaa sokan irti. Tapauksesta on kuultu laitoksessa usein myös jälkeenpäin, ja kahvipöytäkirjaan onkin 
talletettu lehdestä löytynyt ”Sokka irti eräleirillä” -lehtileike tapauksen muistoksi.
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Virkistyspäivää viettämässä Virpiniemessä 15. päivänä maaliskuuta 2012 tohtorikoulutettava Heini Karjalainen, 
yli opisto-opettaja Sisko Brunni, tutkimusavustaja Liisa-Maria Lehto, tohtorikoulutettava Marianne Spoelman, toh-
torikoulutettava Katja Västi, yliopistonlehtori Minna Sääskilahti, viron kielen lehtori Heli Laanekask ja lehtori Jarmo 
Jantunen. 

Amanuenssi Leena Nissilä, lehtori Merja Karjalainen, lehtori Marketta Harju-Autti, toimistosihteeri Marja Ronkai-
nen, viron kielen lehtori Heli Laanekask, päätoiminen tuntiopettaja Jari Sivonen, saamen kielen lehtori Kaarina 
Vuolab ja professori Harri Mantila viettämässä virkistyspäivää Virpiniemessä 26.3.1999. 
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Liisa-Maria Lehto, Katja Västi ja Sisko Brunni pikkujoulun vietossa Töysän Tuurissa marraskuussa 2012. Historiikin 
lukija voinee arvata, mikä oli pikkujoulujen teema.

Santeri Palviainen ja Harri Mantila matkalla Töysän Tuuriin pikkujoulun viettoon 23.–25.11.2012.
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Puolangan pessimistisen pikkujouluviikonlopun yllätysohjelmanumerona marraskuussa 2013 oli pessimistinen ja 
aito, joskin luultavasti ainoa hoon päältä puhuva puolankalainen Joulupukki. Määräaikainen yliopisto-opettaja 
Maija Saviniemi pyysi pukin polvelleen istumaan, tunnusti murteiden tentin jääneen aikoinaan hiukan huonolle lu-
vulle ja halusi pientä preppausta H2-opinnoissaan eli siinä, tuleeko hoo kanakeithoon, jos se tulee nakkikeithoonkin. 
Professori Harri Mantilan tehtävänä oli kuunnella Joulupukkia ja tunnistaa, miltä paikkakunnalta pukki on kotoisin. 
Yhden tarkentavan kysymyksen jälkeen – meneekö pukki saunhaan vai sauhnaan – Mantila paikallisti pukin suku-
juuret kertaheitolla Tervolaan.

Lehtori Santeri Palviainen, yliopistonlehtori Katja Västi, yliopisto-opettaja Sisko Brunni, professori Harri Mantila 
ja jatko-opiskelija Sari Keskimaa Puolangan leirintäalueella pessimistisissä pikkujouluissa 22.–24.11.2013. Kuten 
pessimistiseen teemaan sopi, liki puolet pikkujouluun ilmoittautuneista sairastui tai joutui muusta syystä perumaan 
osallistumisensa viime hetkellä.
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Puolangan pessimistisissä pikkujouluissa marraskuussa 
2013 järjestettiin Santeri Palviaisen ja Harri Mantilan 
välinen joulutorttukisa. Molemmilla on nimittäin oma 
perusteltu tapansa taitella torttujen sakarat. Pikkujou-
luväen oli tarkoitus valita voittaja, mutta se taisi lopulta 
unohtua. Molempien leipomat tortut tulivat kuitenkin 
syödyiksi viimeistä murua myöten.
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Kevään 2014 virkistyspäivä pi-
dettiin 14. päivänä maaliskuuta 
Koitelinkoskella. Makkaranpais-
tohiillosta odottelemassa tut-
kimusapulainen Valtteri Airak-
sinen, yliopisto-opettaja Sisko 
Brunni, jatko-opiskelija Pauliina 
Siitonen, yliopistonlehtori Katja 
Västi, jatko-opiskelija Liisa-Ma-
ria Lehto ja professori Harri 
Mantila.
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Jatko-opiskelija Maija Saviniemi tuskastui väitöskirjaprojektin hitaaseen edistymiseen niin, että hän järjesti oppiai-
neen väelle väitöskirja-aineistonkeruunsa 10-vuotissyntymäpäivät 11. päivänä huhtikuuta 2014. Kakun kynttilöi-
den kirjaimista muodostui väitöskirjan lempinimi ”Väiski”. Kynttilöiden puhaltamista valokuvaamassa yleisen kieli-
tieteen lehtori Santeri Palviainen. Synttärihattubileissä olivat mukana muun muassa Unkarin kielihistorian kurssin 
vieraileva opettaja Bagladi Orsolya, väitöskirjan ohjaaja, professori Harri Mantila, viron kielen lehtori Heli Laane-
kask, tutkimusapulainen Valtteri Airaksinen, väitöskirjantekijä Heini Karjalainen, ylopisto-opettaja Sisko Brunni, 
väitöskirjantekijä Maija Saviniemi sekä yliopistonlehtori Katja Västi.

Matkalla Kielitieteen päiville Turkuun 7. päivänä toukokuuta 2014 oppiaineen väki teki ekskursion Parkanoon, ”Koil-
lis-Pirkanmaan talouden ja kulttuurin keskukseen, historiallisen Ylä-Satakunnan vireään pääkaupunkiin”. Peril lä 
kuultiin professori Harri Mantilan pitämä ”Kotiseutuesitelmä, osa 5b” ja pohdintaa paikkakunnan saamelais pe räi-
sis tä paikannimistä. Parkanon rautatieasemalla etualalla jatko-opiskelija Liisa-Maria Lehto, taustalla määräaikai-
nen professori Jari Sivonen sekä penkillä istumassa yliopisto-opettaja Sisko Brunni ja yliopistonlehtori Katja Väs ti.
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Kuvassa yliopistonlehtori Maria Frick avaa I kansainvälisen Oysterical Linguistics -konferenssin, joka järjestettiin 
1.–1.4.2016 Rapolan kongressikeskuksessa. Pöydän ääressä istumassa yliopisto-opettaja Sisko Brunni, väitöskirjan-
tekijä Heini Karjalainen, yliopistonlehtori Katja Västi, yliopistonlehtori Minna Sääskilahti ja suunnittelija Henna 
Rannanpää. Perinteinen oysteerisen lingvistiikan kongrenssi järjestettiin vuonna 2016 jo ensimmäistä kertaa. Oys-
teerinen lingvistiikka on viime vuosikymmeninä yhä laajempaa kannatusta saanut pohjois skandinaavinen kielitie-
teen suuntaus, jonka juuret ovat Helsingissä syntyneessä hysteerisessä lingvistiikassa.

Koska suomen kielen oppiaineen henkilöstössä on muutama Salatut elämät -fani, viime vuosina on järjestytty Suuri 
Salkkari-ilta ja Suuri Salkkari-ilta 2. Jälkimmäinen järjestettiin 9.6.2015 samana iltana, jolloin sarja jäi kesätauolle. 
Illan jaksossa tapahtui murha, joten bileissä järjestettiin suuri murhaäänestys. Kuvassa tutkimusapulainen Valtteri 
Airaksinen pohjustaa sarjaa seuraamattomille ennen äänestystä, ketkä voisivat olla mahdollisia murhaajia ja mitkä 
voisivat olla heidän motiivejaan. Juonenkäänteitä kuuntelemassa olivat muun muassa Valtteri Airaksisen puoliso 
Miia Sahlberg, yliopisto-opettaja Sisko Brunni, tohtorikoulutettava Liisa-Maria Lehto, yliopistonlehtori Katja Västi 
ja professori Harri Mantila. Illan aikana laulettiin Salkkareiden tunnari akustisen kitaran säestyksellä ja syötiin 
täytekakkua, jossa oli Salkkareihin sopivasti avainkoristelu.



Puoli vuosisataa oululaista fennistiikkaa 165

”Avoinna on vieraille ain Pääkkösien uksi
vieras tulee upeasti siellä kohdelluksi.
Matti vieraat kotiin kutsuu, vaikka tietää ken
luutuaa ja siivoaa joka nurkkauksen.
Pikkujoulun aikaan aina Matti meitä hellii:
kohta Matin uunissa sianpotka kellii.
Hän tilaa sian Savosta ja sitten suolaan nakkaa.
Matin sikaa maistanut ei kehumasta lakkaa.
Silakasta maukkaat myös hän kalaherkut rullaa,
eipä niiden syönti ole meille pakkopullaa.
Vielä laulun luikauttaa hän tilaisuuden mukaan
eihän Matin Mänkkiä unohtaa voi kukaan. --”

Kun tulee puhetta Oulun yliopiston suomen kielen 
oppiaineen bileperinteistä, hyvin usein esiin nou-
sevat Irmeli ja Matti Pääkkösen nimet. Heillä on 
ollut suuri osuus etenkin menneinä vuosikymme-
ninä järjestetyssä vapaa-ajantoiminnassa. Matti 

Pääkkönen työskenteli laitoksessa vuosina 1967–
1994 ja Irmeli Pääkkönen 1970–1996.

Pääkkösten Kuivasjärvellä sijaitsevaa kotia on 
aikoinaan tituleerattu laitoksen juhlahuoneistok-
si, ja siellä järjestettiin yhteisiä illanistujaisia vie-
lä 2000-luvun alkupuolella. Edellä oleva katkelma 
SSKL:n eli suomen ja saamen kielen laitoksen väen 
kirjoittamasta runosta Matti Pääkköselle eläkkeel-
le lähdön kynnyksellä 26.8.1994 kuvastanee hyvin 
oppiaineen yhteisten juhlien henkeä ja tunnelmaa.

Yhteistä vapaa-ajantoimintaa ei ollut ainakaan 
heti laitoksen toiminnan alettua syksyllä 1966. 
Vähitellen kuitenkin työyhteisön henkilöstömää-
rä kasvoi ja yhteisiä juhlia alettiin järjestää. Irmeli 
Pääkkönen muistelee, että Reet Kasikin 30-vuotis-
syntymäpäivät toukokuussa 1976 olivat ensim-
mäiset Pääkkösten kotona pidetyt juhlat.

– Reetan syntymäpäivät naamiaisineen olivat 

Matti ja Irmeli Pääkkönen osallistuvat Marketta Harju-Auttin läksiäisiin 8. päivänä kesäkuuta 2011 tiedekunnan 
sisäpihalla. Juhlien teemana olivat kukkahattubileet.

Pääkköset ovat olleet laitoksen 
huvielämän sieluja
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kyllä melkoinen tapaus. Loistavia pukukeksintöjä, 
kuten valokuvat osoittavat, Irmeli Pääkkönen tote-
aa.

Kyseisillä syntymäpäivillä Matti Pääkkönen pu-
keutui armeijan maastopukuun ja Irmeli Pääk-
könen kansallispukuun. Pääkkönen muistaa, että 
esimerkiksi professori Pauli Saukkonen saapui 
naamiaisiin pukeutuneena frakkiin ja kirjaviin kal-
sareihin.

– Pauli vain sanoi: ”Minulla tuli vähän kiire”, Ir-
meli Pääkkönen naurahtaa.

Pääkköset ovat olleet 
viihdekulttuurin sydän
Harri Mantilalla on laitoksen vapaa-ajantoimin-
nasta paljon rakkaita, iloisia, hauskoja ja hyviä 
muistoja. Hänen mukaansa laitoksella on aina ol-
lut hyvin paljon sosiaalista toimintaa ja henkilö-
kunta on ollut tekemisissä toistensa kanssa myös 
vapaa-ajallaan. Vuonna 1979 opiskelemaan tullut 
Mantila tuli osaksi henkilökuntaa 1980-luvulla.

– Silloinhan kyllä erityisesti Pääkköset, Irmeli 
ja Matti Pääkkönen, olivat tämmöisiä huvielämän 
sieluja, ja heidän kotonaan on monet hauskat bi-
leet vietetty.

Mantila kertoo huomanneensa heti laitokselle 
töihin tultuaan hienon viihdekulttuurin, joka oli jo 
silloin olemassa. 

– Silloin Pääkköset olivat sen viihdekulttuurin 
sydän. He järjestivät bileitä. Siellä virtasivat juo-
mat; siellä oli Irmelin tekemät sopat; siellä oli aina 
hauskaa. Siellä oli ohjelmaa. Siellä oli musiikkia. 
Siellä oli tanssia. 

Harri Mantilan ja Jari Sivosen mieleen ovat eri-
tyisesti jääneet esimerkiksi Irmelin perinteiset 
soppakutsut. Emäntä keitti monia erilaisia keitto-
ja – kuten borssikeittoa, kalakeittoa, hirvikeittoa ja 
sipulikeittoa – ja kutsui työyhteisön jäsenet sop-
paillanviettoihin kotiinsa Liikasentielle. Monena 
syksynä vietettyyn soppakestiperinteeseen kuului 
istua siihen pöytään, jossa syötiin samaa soppaa, 
jota omalla lautasella oli. Kun soppa vaihtui, pöy-
tääkin vaihdettiin. Paikalla saattoi olla parisen-
kymmentäkin henkeä.

– Ne olivat tietysti ikimuistettavia bileitä. Tosin 
Pääkköset eivät käyttäneet tätä sanaa, Mantila 
kommentoi.

Toiset Mantilalle hyvin mieleen jääneet bileet on 
järjestetty Pääkkösten kesämökillä Savossa.

– Olen pari kertaa saanut vierailla siellä Kuvan-
sinjärvellä saaressa. Se on todella hieno, luonnon-
kaunis paikka, ja siellä on sitten saunottu, syöpö-
telty ja ylen lystiä pidetty.

Irmeli Pääkkönen muistaa, että laitoksen väki on 
käynyt kaksi kertaa Pääkkösten mökillä.

– Lähetettiin ajo-ohjeet ja mentiin rantaan vas-
taan. Meillä oli aika iso vene, joten sillä tuli kahdel-

la kuormalla kaikki järvenselän yli siitä.
Mökkivierailulta on jäänyt Irmeli Pääkkösen 

mieleen erityisesti elokuun täysikuu. 
– Laulettiin tietynteemaisia lauluja. Taisi olla 

lintuteema: laulussa piti esiintyä joku lintu. Sitten 
aina jokainen vuorollaan esiintyi, ja kun ei enää 
keksinyt yhtään uutta laulua, tipahti pois. 

Mökillä järjestettiin muiden tehtävien lisäksi 
myös maastoleikki, jossa piti tuoda esimerkiksi jo-
tain syötävää luonnosta.

Pikkujouluista vappujuhliin
Pääkkösten luona on järjestetty pikkujouluja ja 
avoimien ovien vappukutsuja. Joulukuussa 1984 
Pääkkösillä vietettiin ”barbarisoitumisjuhlaa”, kun 
professori Pekka Sammallahti ja apulaisprofessori 
Matti Pääkkönen jäivät vuodeksi Suomen Akate-
mian apurahakaudelle. 

– Kerran Markku Varis ja Vesa Heikkinen esittivät 
speksin ”Kielen synty”, Irmeli Pääkkönen muistaa.

Yksissä juhlissa oli televisio-ohjelmaa: pahvinen 
televisioruudun kehys riippui katosta, ja sen taka-
na esiinnyttiin. Joku toimi aina kuuluttajana ennen 
seuraavan ohjelman alkua. 

– Meillä oli ihan tämmöisiä omia pikkujouluja, 
joissa oli jokin teema. Yksi teema oli eläimellisyys: 
piti olla mukana jotakin eläimeen viittaavaa. Toi-

Suomen kielen jaoksen väkeä osallistui Irmeli Pääkkösen 
soppakutsuille Pääkkösten vieraskirjan mukaan muun 
muassa marraskuussa 2000.
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Pääkkösillä pidettiin naamiaiset joko 1990-luvun lopul-
la tai 2000-luvun alussa. Eläinasuihin sonnustautuneis-
ta vieraista kuvissa ovat apinaksi pukeutunut noihin 
aikoihin tuntiopettajana, tutkijana, suunnittelijana ja 
assistenttina laitoksessa työskennellyt Jari Sivonen ja 
possupuvun ylleen vetänyt lehtori Merja Karjalainen.
täjät, kaksin kappalein kaikkea. Olihan se semmoi-
nen kulttuurikokemus, että herran pieksut. 

– Pääkköset edustavat vanhaa suomen kielen lai-
tosta, jota ei enää ole. Vähän aikaa vanhan suomen 
kielen laitoksen henki eli heidän vanavedessään, 
Jari Sivonen kuvaa.

– Nykyisin oppiaineessa jatkuu dynaaminen ja 
yhteistyötä arvostava henki.

Laitoksen henkilökunnan luomaa toimintakult-
tuuria ylläpidetään ja arvostetaan suomen kielen 
oppiaineessa yhä nykyään. Kun ihmiset työpaikal-
la aikojen saatossa vaihtuvat, yhteisön sosiaalinen 
elämä muuntuu ja uudistuu heidän mukanaan. 

Suomen kielen oppiaine on edelleen yhteisö, jos-
sa viihdytään ja järjestetään runsaasti ohjelmaa 
myös vapaa-aikana. Toivottavasti laitoksen pitkä-
aikainen juhlakulttuuri ja iloinen ilmapiiri toimi-
vat jatkossakin vahvana pohjana uusien perintei-
den syntymiselle.

Post Congressum -bileet pidettiin fennougristikongressin 
päätyttyä presidenttiparin kotona Mantiloilla perjantai-
na 21.8.2015. Yliopistonlehtori Niina Kunnas otti illan 
aikana oppiaineen historian ensimmäisen yhteisselfien. 
Takana vasemmalta tutkimusapulainen Valtteri Airak-
sinen, tuntiopettaja Elina Palola, professori, kongressin 
presidentti Harri Mantila, yliopistonlehtori Maija Sa-
viniemi, keskirivissä yliopisto-opettaja Sisko Brunni ja 
presidentin puoliso Meeri Mantila sekä eturivissä väitös-
kirjantekijä Heini Karjalainen, Niina Kunnas, tutkimus-
avustaja Kaisa Leinonen ja yliopistonlehtori Katja Västi.

sen kerran oli alakoulun joulujuhla. Läheteltiin 
toi sillemme semmoisia pikkuisia joulukortteja, ja 
joil lakuilla oli rusetti päässä. Kyllä meillä on to-
siaan ollut hauskaa, Irmeli Pääkkönen kiteyttää.

– Meillä oli kerran tämmöinen koulun kuusijuhla-
teema, jossa oli sana pikkujouluksi. Lisäksi siellä 
kä vi Joulupukki. Siellä oli myös tonttujen ja keiju-
jen leikkejä ja mitä kaikkea siellä oli, Marketta 
Har ju-Auttikin muistaa.

Mantila pitää hienona asiana, että työpaikalla on 
täl lainen perinne, jota jotkut jaksavat ylläpitää.

– Näin tämän ilmapiirin jo silloin arvokkaaksi, ja 
olen äärimmäisen iloinen, että olemme sitä tässä 
jat kamassa ja pystyneet sitä jatkamaan. 

Mantila kertoo nyt itse laitoksen esimiehenä ol-
lessaan ajatelleensa, että tällainen vapaa-ajantoi-
minta on perinne, josta täytyy pitää kiinni.

– Se on henki, jota täytyy vaalia. Olen omalta 
osal tani yrittänyt semmoista Pääkkösten henkeä 
yllä pitää täällä laitoksessa.

Jari Sivonen muistaa olleensa Pääkkösillä bileissä 
ensimmäistä kertaa vuonna 1996 aloitettuaan lai-
toksessa työt. Hänen mukaansa juhlat olivat haus-
koja ja osoittivat Pääkkösten vieraanvaraisuutta.

– Oli aina kulttuurihistoriallinen tapahtuma, kun 
pää si tähän miljööseen käymään.

Jari Sivosen mukaan Pääkköset edustavat van-
han ajan humanistista charmia ja tyyliä. 

– Joskus Irmeli kutsui minut Pääkkösten kirjasto-
huoneeseen kaiken sen biletyksen keskellä. Käy-
tiin siellä katsomassa, miten valtavat kirjahyllyt 
kiersivät seiniä. Siellä oli kirjoista dupletteja, kak-
soiskappaleita. Oli Irmelin Virittäjät ja Matin Virit-
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Suomen kielen opetus alkoi Oulun yliopistossa syyslukukaudella 1966. Alkuun laitos toimi 
vuokrakaksiossa Kirkkokadulla ja luentoja pidettiin eri puolilla Oulun keskustaa Lindströmin 
lihakaupan vintistä Pelastusarmeijan kokoussaliin. Laitoksella antoi opetusta ensimmäisenä 
syksynä ainoastaan yksi lehtori, ja Oulussa annettavaa opetusta valvottiin Helsingin yliopis-
tosta käsin. Nopeasti kasvamaan lähteneen laitoksen henkilöstömäärä oli suurimmillaan pian 
Linnanmaan kampukselle muuttamisen jälkeen vuosina 1993 ja 1994.
Suomen kielen oppiaineen 50-vuotishistoriikki esittelee erityisesti laitoksen perustamisen ja 
kehityksen vaiheita. Teokseen on koottu joitakin keskeisimpiä tietoja laitoksen henkilöstös-
tä. Lisäksi siinä esitellään puolen vuosisadan aikana Oulussa tehtyä fennististä tutkimusta ja 
siellä järjestettyä suomen kielen asiantuntijoiden koulutusta. Tärkeä osa laitoksen toimintaa 
eri vuosikymmeninä on ollut henkilökunnan sosiaalinen elämä, josta tässä historiikissa on 
runsaasti kuvamateriaalia.
Historiikin kuvaamat tunnelmat ja tapahtumat kiinnostavat varmasti monia laitoksen entisiä, 
nykyisiä ja tulevia opiskelijoita ja työntekijöitä sekä muita fennistejä myös Oulun ulkopuolella.
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