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uosi 2006 on monen suomen kielen tutkimukselle keskeisen organisaation juhlavuosi. 175-vuotiaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlavuoden teemana
on »Kieli ja identiteetti». 130-vuotiaan Kotikielen Seuran juhlavuosi on kirjoitetun kielen teemavuosi, jonka yleisotsikkona on »Kirjoitettu kieli — kirjakieli». Tarkempaa tietoa Kotikielen Seuran tilaisuuksista löytyy sisäsivuilta. Juhlavuoden teemat tulevat näkymään myös Virittäjän kirjoituksissa. Virittäjä juhlii 110. julkaisuvuottaan näin työn
merkeissä.
50 vuotta sitten perustettiin Helsingin yliopiston päärakennukseen laitoskokonaisuus
Castrenianum. Sen perinteitä jatkaa vuoden ikään ehtinyt suomen kielen ja kotimaisen
kirjallisuuden laitos, jossa siis yhteistyön kättä lyövät yli 90 vuotta sitten erillisiksi oppiaineiksi erkaantuneet suomen kieli ja kotimainen kirjallisuus sekä suomen kielen ulkomaalaisopetuksesta oppiaineeksi kasvanut Suomen kieli ja kulttuuri. Castrenianum on myös
Virittäjän toimituksen kotipaikka — muut Castrenianumin perilliset ovatkin hajaantuneet
eri puolille Helsinkiä. Castrenianumissa toimi aluksi myös tutkimuslaitos Suomen suvun
ja Sanakirjasäätiön työtä jatkava Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, joka täyttää tänä
vuonna 30 vuotta. Virittäjä onnittelee kaikkia yhteistyökumppaneitaan! Kukoistava ja
uudistuva tutkimus on paras osoitus tehdyn työn tuloksellisuudesta ja jatkuvasta tarpeellisuudesta.
Tämän numeron aloittaa Petri Kallion artikkeli, joka juhlistaa samalla sitä, että arvostetun suomalais-ugrilaisten kielten tutkijan, edesmenneen professori Mikko Korhosen
syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 70 vuotta. Kallio arvioi uudelleen suomalaisugrilaisten kielten varhaisvaiheiden ajoituksia ja päätyy perinteestä poiketen siihen, että
uralilaisen kantakielen ajoitusta on syytä myöhentää. Antti Leinon, Saara Hyvösen ja Marko
Salmenkiven artikkeli on puolestaan innovatiivinen osoitus siitä, mitä mahdollisuuksia
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suurtyön, Suomen murteiden sanakirjan toimitustyön eteneminen avaa tutkijoille. Juhlavuodet vievät katseen myös menneisyyteen ja
sen uudelleenarviointiin, jota tässä numerossa edustaa Ahti-Veikko Pietarisen katsaus
fennistisen merkityksentutkimuksen vaikutteisiin 1900-luvun alkupuoliskolla. Tässä numerossa lausutaan myös haikeat jäähyväiset edesmenneelle emeritusprofessori Mauno
Koskelle muistellen hänen elämäntyötään.
Virittäjässä on vahdinvaihdon aika. Kiitämme edellistä päätoimittajaa professori MarjaLiisa Helasvuota ja varapäätoimittajaa tohtori Minna Jaakolaa loistavasta työstä. Otamme nöyrinä ja innostuneina vastaan Virittäjän viestikapulan. Virittäjän vankka perinne
tarjoaa tukevan jalansijan ja velvoittavan haasteen. Tukenamme ovat osaava toimitus ja
toimitusneuvosto, jonka uudet jäsenet toivotamme tervetulleiksi. Virittäjä on kuitenkin
ennen kaikkea kirjoittajiensa ja lukijoidensa näköinen. Toivomme hyvän yhteistyön jatkuvan!
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