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S adantenakolmantenakymmenentenä-
toisena toimintavuotenaan Kotikielen 

Seura on kokoontunut viisi kertaa. Ko kouk-
sissa on käynyt keski määrin 27 henkeä. 

Vuosikokouksessa 14. maaliskuuta 
2007 Seuran esimies tutkimusprofessori 
MARJA-LEENA SORJONEN piti juhlaesitelmän 
»Puhumisen tärkeydestä – kielentutkimuk-
sen näkökulmia». 

Huhtikuun 21. päivänä järjestettiin 
Kaupunkinimimaisemia-seminaari. Ennen 
varsinaisen seminaarin alkua toinen vara-
esimies PETRI LAUERMA kertoi Castrenia-
num-muistojen keruun vaiheista ja julisti 
keruussa palkitut. Palkinnon, Marjo Kaar-
tisen teoksen »Arjesta ihmeisiin. Euroopan 
kulttuurihistoriaa 1500–1800» saivat mais-
teri SAARA ANTILA, dosentti SILVA KIURU, 
professori emerita PÄIVI RINTALA, professori 
emeritus ALPO RÄISÄNEN ja maisteri KIRSTI 
TOIVAINEN. Lisäksi kaikkien muistoja lähet-
täneiden kesken arvottiin Virittäjän vuosi-
kerta, jonka sai KUOPUS-työryhmä.

Kaupunkinimimaisemia-seminaarin aa-
mupäivän osuudessa esitelmöivät professori 
HEIKKI PAUNONEN otsikolla »Helsingin slan-
ginimistön taustaa ja kerrostumia» sekä eri-
koistutkija, dosentti TERHI AINIALA ja tohtori 
JANI VUOLTEENAHO otsikolla »Paikannimet 
kaupunkimaisemassa – monitieteisen tut-
kimuksen näkökulmia ja metode ja». Kah-
vitauon jälkeen maisteri RIIKKA ESKELINEN 
esitelmöi otsikolla »Paikannimet kaupunki-
laisten identiteettien kuvaajina: esimerkkinä 
Helsingin kalliolaiset» ja maisteri HANNA 
IKONEN otsikolla »Virallisen kaavanimistön 
suunnittelun periaatteita». Kaikki päivän esi-
telmöijät osallistuivat loppukeskusteluun. 

Lokakuun 4. päivänä maisteri EEVA-
MARI KIVIMÄKI esitelmöi aiheesta »Luku-
kokemus ja tyylielämys: kaksi näkökulmaa 
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kaunokirjallisen tekstin tyylin ja kieliasun 
suhteeseen».

Marraskuun 29. päivänä Merkitys, ti-
lanne ja toiminta -tutkimushanke esittäy-
tyi. Dosentti ILONA HERLIN, tohtorit MARJA 
ETELÄMÄKI, MINNA JAAKOLA ja EEVA-LEENA 
SEPPÄNEN esitelmöivät otsikkonaan »Koh-
tauspaikalla keskustelunanalyysi ja kogni-
tiivinen kielentutkimus».

Helmikuun 7. päivänä 2008 lisensiaatti 
KALEVI KOUKKUNEN esitelmöi otsikolla »Li-
hasjärjestö ja muita systeemejä – sanastot 
kielentutkimuksen lähteinä» ja maisteri 
KAARINA PITKÄNEN otsikolla »Mitä nimitys 
kertoo käsitteestä? 1800-luvun erikoisala-
sanasto terminologiaopin näkökulmasta». 
Lisäksi kokouksessa esiteltiin Hesteon ra-
haston sääntömuutosehdotus.

Seuran esimiehenä on toiminut tutki-
musprofessori Marja-Leena Sorjonen, en-
simmäisenä varaesimiehenä tohtori MARI 
SIIROINEN, toisena varaesimiehenä dosentti 
Petri Lauerma, sihteerinä maisteri JOHAN-
NA KOMPPA, varasihteerinä kandidaatti EERO 
VOUTILAINEN, rahastonhoitajana maisteri 
RITVA PALLASKALLIO sekä muina johtokun-
nan jäseninä tohtori Minna Jaakola, maiste-
ri PÄIVI HYTÖNEN ja maisteri TONI SUUTARI. 
Tilintarkastajina ovat olleet tohtori MIA HA-
LONEN ja merkonomi, pankinjohtaja KARRI 
HAAPARINNE sekä varatilintarkastajina suun-
nittelija ARJA LEHTONEN ja professori HELE-
NA KANGASHARJU. Kirjanpidosta on vastan-
nut Tilitoimisto Leena Kähkönen Oy.

Seuran johtokunta on kokoontunut 
toimintavuoden aikana 2. huhtikuuta, 15. 
toukokuuta, 15. kesäkuuta, 5. syyskuuta, 4. 
lokakuuta, 29. lokakuuta ja 29. marraskuuta 
2007 sekä 17. tammikuuta, 7. helmikuuta, 
12. helmikuuta ja 25. helmikuuta 2008 eli 
yhteensä 11 kertaa. 
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Seurassa oli vuoden 2007 lopussa kol-
me kunniajäsentä ja 766 jäsenmaksunsa 
maksanutta vuosijäsentä, joista 276 oli 
täysjäseniä ja 490 opiskelijajäseniä.

Seuraa on edustanut Tieteellisten seu-
rain valtuuskunnan kokouksissa I varaesi-
mies Mari Siiroinen ja Suomen tiedekustan-
tajien liiton vuosikokouksessa johtokunnan 
jäsen Toni Suutari.

August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, 
Kai Donnerin ja Artturi Kanniston ra-
hastojen yhteinen lautakunta, johon ovat 
kuuluneet Suomalais-Ugrilaisen Seuran 
edustajina professori RIHO GRÜNTHAL, 
professori SIRKKA SAARINEN ja asemansa 
puolesta Suomalais-Ugrilaisen Seuran 
esimies professori ULLA-MAIJA KULONEN 
sekä Kotikielen Seuran edustajina dosentti 
Petri Lauerma ja tohtori Mari Siiroinen on 
päättänyt kokouksessaan 15. helmikuuta 
2008 antaa HELKA RIIONHEIMOLLE 3 500 eu-
ron palkinnon väitöskirjasta »Muutoksen 
monet juuret. Oman ja vieraan risteytymi-
nen Viron inkerinsuomalaisten imperfek-
tinmuodostuksessa», ULLA TIILILÄLLE 2 000 
euron palkinnon väitöskirjasta »Tekstit 
viraston työssä. Tutkimus etuuspäätösten 
kielestä ja konteksteista», KAIJA MALLA-
TILLE 1 500 euron palkinnon väitöskirjasta 
»Naiset rajalla. Kyöpeli, Nainen, Naara(s), 
Neitsyt, Morsian, Akka ja Ämmä Suomen 
paikannimissä», LEA NIEMISELLE 1 500 eu-
ron palkinnon väitöskirjasta »A complex 
case. A morphosyntactic approach to comp-
lexity in early child language», MARJA-LIISA 
OLTHUISILLE 1 500 euron palkinnon väitös-
kirjasta »Inarinsaamen lajinimet: Lintujen 
ja sienten kansannimitysten historiaa ja 
oppitekoisten uudisnimien muodostuksen 
metodiikkaa», MERLIJN DE SMITILLE 1 500 
euron palkinnon väitöskirjasta »Language 
contact and structural change: An Old Fin-
nish case study» ja PÄIVI TORVELAISELLE 1 
500 euron palkinnon väitöskirjasta »Kak-
sivuotiaiden lasten fonologisen kehityksen 

variaatio. Puheen ymmärrettävyyden sekä 
sananmuotojen tavoittelun ja tuottamisen 
tarkastelu».

Vuosikokouksessa 14. maaliskuuta 
2007 julistettiin haettavaksi Sanakirjasää-
tiön rahastosta 3051,54 euroa apurahana 
suomen ja sen sukukielten tutkimukseen. 
Toukokuun 15. päivänä 2007 pitämässään 
kokouksessa rahaston lautakunta eli Koti-
kielen Seuran johtokunta päätti myöntää 
apurahana suomalais-virolaiselle defi niit-
tisyyttä tutkivalle tutkimusryhmälle 1000 
euroa tutkimusprojektin käynnistämiseen, 
KAISA RAUTIO HELANDERILLE 1000 euroa 
Australiassa pidettävään Trends on typo-
nymy -kongressiin osallistumiseen sekä 
Kielioppi ja konteksti – uusia näkökul-
mia uralilaisten kielten tutkimukseen II 
-symposiumin järjestämiseen 1000 euroa. 
51,54 euroa varattiin myöhempää käyttöä 
varten.

Sanakirjasäätiön lautakunta on päättä-
nyt kokouksessaan 25. helmikuuta 2008, 
että Sanakirjasäätiön rahaston vuoden jaet-
tavissa olevasta 3676,29 euron tuotosta va-
rataan 1200 euroa Kotikielen Seuran ja Vi-
rittäjän arkiston järjestelykuluihin. Lisäksi 
apurahoina jaetaan 2000 euroa suomen ja 
sen sukukielten tutkimukseen. Apuraha 
julistetaan haettavaksi Kotikielen Seuran 
vuosikokouksessa, ja päätös ilmoitetaan 15. 
toukokuuta 2008. Apuraha voidaan jakaa 
usean hakijan kesken. Loput tuotosta va-
rataan myöhempää käyttöä varten.

Kokouksessaan 12. helmikuuta 2008 
Kotikielen Seuran johtokunta päätti antaa 
E. A. Saarimaan rahaston vuoden 2007 
jaettavissa olevasta 2444,75 euron tuotos-
ta 500 euron palkinnon TEEMU LUOJOLALLE 
hänen artikkelistaan »Adessiivin funktion 
päättely paikallisessa kontekstissa» (ilm. 
Virittäjässä 3/2007), 500 euron palkinnon 
MIRKA RAUNIOMAALLE hänen artikkelis-
taan »Stance markers in spoken Finnish. 
Minun mielestä ja minusta in assessments» 
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(ilm. Robert Englebretsonin toimittamassa 
teoksessa Stancetaking in discourse: Sub-
jectivity, evaluation, discourse) sekä 500 
euron palkinnon SUVI UOTISELLE hänen ar-
tikkelistaan »ʼTässä kohdassa heterorouva 
nyökkää.  ̓Näkökulma naisparien henkilö-
haastatteluissa» (ilm. Virittäjässä 1/2007). 
Seuran varasihteeri ei osallistunut E. A. 
Saarimaan rahastoa kos ke vaan päätöksen-
tekoon esteellisyytensä vuoksi.

Vuosikokouksessa 14. maaliskuuta 
2007 julistettiin haettavaksi Lauri Kettu-
sen rahastosta 1900 euroa apurahana viron 
kielen ja kulttuurin opintoihin. Rahaston 
lautakunta päätti 12. huhtikuuta 2007 pi-
tämässään kokouksessa myöntää 500 eu-
roa ANNUKKA SAARENMAALLE pro gradu 
-tutkielman tekoon, 750 euroa Helsingin 
yliopistossa 27.–28.8.2007 järjestettävän 
Kielioppi ja konteksti – uusia näkökulmia 
uralilaisten kielten tutkimukseen II -sym-
posiumin virolaisten osallistujien tukemi-
seen sekä 400 euroa Helsingin yliopiston 
suomalais-ugrilaisen laitoksen Viron kielen 
ja kulttuurin opiskelijoiden Länsi-Viroon 
ja Hiidenmaalle toukokuussa 2007 suun-
tautuvaa opintomatkaa varten. 250 euroa 
varattiin myöhempää käyttöä varten.

Lauri Kettusen rahaston lautakunta, 
johon ovat kuuluneet tutkimusprofessori 
Marja-Leena Sorjonen, professori Riho 
Grünthal ja maisteri Johanna Komppa, on 
päät tänyt kokouksessaan 22. helmikuuta 
2008 antaa vuoden 2007 jaettavissa ole-
vasta 2884,81 euron tuotosta 1000 euroa 
Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen 
laitoksen Viron kielen ja kulttuurin opiskeli-
joiden Setumaalle toukokuussa 2008 suun-
tautuvaa opintomatkaa varten, 800 euroa 
TOBIAS HOCHILLE Glasgowʼssa pidettävään 
kansainväliseen opiskelijasymposiumiin 
osallistumiseen, 500 euroa EILA PATJAK-
SELLE lisensiaatintyöstä »Laulamaan luo-
tu. Nainen subjektina pohjoisvirolaisessa 
kansanrunoudessa» ja 500 euroa ULRIIKKA 

PUURALLE pro gradu -tutkielmasta »Vepsän 
kielen momentaaniset ja frekventatiiviset 
verbijohdokset: johdosten rakenteen, mer-
kityksen ja käytön tarkastelua». 84,81 euroa 
varattiin myöhempää käyttöä varten.

Hesteon koululaiskielirahaston lauta-
kunta, johon ovat kuuluneet tutkimuspro-
fes sori Marja-Leena Sorjonen, maisteri 
Ritva Saksi, maisteri Ritva Pallaskallio ja 
maisteri Johanna Komppa, on kokoukses-
saan 18. helmikuuta 2008 päättänyt, että 
vuoden 2007 tuotto 127,95 euroa varataan 
myöhempää käyttöä varten.

Kuluneena toimintavuonna johtokunta 
on valmistellut Kotikielen Seuran ja Vi-
rittäjän arkistomateriaalin järjestämistä ja 
luovuttamista Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kirjallisuusarkistoon. Seura on pe-
rinteiseen tapaan onnitellut ansioituneita 
jäseniään heidän merkkipäivinään sekä ot-
tanut osaa poismenneiden jäsenten omais-
ten suruun.

Aikakauslehti Virittäjä ilmestyi vuon-
na 2007 neljänä vihkona, joissa oli yh-
teensä 640 sivua. Tilaajia oli vuoden 2007 
lopussa 998. Päätoimittajana on toiminut 
dosentti TIINA ONIKKI-RANTAJÄÄSKÖ ja 
varapäätoimittajana tohtori SALLA KUR-
HILA. Toimitussihteerinä on työskennellyt 
1.1.–31.3.2007 maisteri URPU STRELLMAN 
ja 1.3.2007 alkaen ylioppilas KAISA RAN-
TA. Kirjallisuusosastosta on vastannut 
tohtori Minna Jaakola, ja suomi toise-
na ja vieraana kielenä -toimituksesta on 
vastannut maisteri MARJA KOKKONEN. Li-
säksi toimitukseen ovat kuu luneet mais-
teri MINNA HARMANEN, joka on hoitanut 
äidinkielenopetuksen osuutta, ja mais teri 
Toni Suutari, joka on työskennellyt verk-
kosivutoimittajana. Virittäjän taloutta on 
hoitanut tohtori TARU NORD LUND ja tilauk-
sia kandidaatti Eero Voutilainen.

Aikakauslehti Virittäjän toimitusneu-
vosto on kokoontunut 15. helmikuuta 2007. 
Toimitusneuvostoa johti seuran esimies, 
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tutkimusprofessori Marja-Leena Sorjo-
nen. Muina jäseninä ovat toimineet dosentti 
HANNELE FORSBERG, professori MARJA-LIISA 
HELASVUO, dosentti ILONA HERLIN, profes-
sori KAISA HÄKKINEN, professori MARJA 
JÄRVEN TAUS TA, dosentti OILI KARIHALME, do-
sent ti VESA KOIVISTO, dosentti Petri Lauer-
ma, professori RITVA LAURY, professori ESA 
LEH TINEN, professori MINNA-RIITTA LUUK-
KA, tohtori ANNE MÄNTYNEN, dosentti URHO 
MÄÄTTÄ, professori PIRKKO NUOLIJÄRVI, pro-
fessori KARL PAJUSALU, professori MARJAT-
TA PALANDER, professori ANNELI SARHIMAA, 
dosentti KIRSTI SIITONEN, professori HELENA 
SULKALA ja dosentti LIISA TAINIO. 

Seuran ja Virittäjän pitkäaikaisten si-
joitusten arvoksi on vuoden 2007 tilinpää-
tökseen merkitty 117 861,97 euroa. Pank-
kitalletusten ja kassan määrä on puolestaan 
ollut tilikauden päättyessä 34 525,49 euroa. 
Näistä varoista, jotka olivat yhteensä 152 
387,46 euroa, kuului Seuralle 6 603,10 eu-
roa, Sanakirjasäätiön rahastolle 72 296,24 
euroa, E. A. Saarimaan rahastolle 25 347,78 
euroa, Lauri Kettusen rahastolle 26 231,35 
euroa, Hesteon rahastolle 3 151,54 euroa 
ja Virittäjälle 18 757,46 euroa. Taseeseen 
on merkitty myös muita eriä. Vuoden 2007 
taseessa vastaavaa ja vastattavaa on kum-
paakin 157 790,66 euroa.

Virittäjän tuotot olivat vuonna 2007 il-
man avustuksia yhteensä 29 275,85 euroa. 

Nämä tulot ovat kertyneet tilausmaksuista 
(26 011,26 euroa), tekijänoikeuskorvauk-
sista (1 845,76 euroa), sijoitusten tuotoista 
(566,43 euroa) ja muista tuotoista (852,40 
euroa). Tieteellisten seurain valtuuskunta 
myönsi julkaisuavustusta 18 000 euroa. 
Yhteensä Virittäjän tulot olivat 47 275,85 
euroa. Menoja kertyi 47 344,35 euroa. Suu-
rimmat kulut aiheutuivat painatuksesta ja 
postituksesta (20 275,81 euroa), palkoista, 
palkkioista ja korvauksista (sosiaalikului-
neen 24 564,76 euroa). Toimisto- ja toi-
mituksen kuluja kertyi 1 968,08 euroa ja 
muita kuluja 535,70 euroa. Virittäjän tulos 
vuodelta 2007 on siis 68,50 euroa alijää-
mäinen.

Seuran omat kulut olivat 2 841,91 euroa 
ja tuotot 2 833,63 euroa, joten seuran tulos 
vuodelta 2007 on 33,31 euroa alijäämäinen. 
Kulut ovat aiheutuneet etupäässä jäsenpos-
tituksista, jäsenkokousten järjestämisestä ja 
kirjanpidosta. Suurimmat tuotot ovat kerty-
neet jäsenmaksuista (2 335,00 euroa). 

Kotikielen Seuran ja Virittäjän vuoden 
2007 yhteinen tilinpäätös osoittaa tuottoja 
50 109,48 euroa ja kuluja 50 211,29 euroa, 
joten alijäämäksi muodostuu 101,81 euroa. 

Helsingissä 14. maaliskuuta 2008 
JOHANNA KOMPPA
Kotikielen Seuran sihteeri

LIITE: MUUTOKSIA HESTEON 
KOULULAISKIELIRAHASTON 

SÄÄNTÖIHIN

Kotikielen Seura on kokouksissaan 7.2. ja 
14.3.2008 päättänyt muuttaa Hesteon kou-
lulaiskielirahaston sääntöjen 1. ja 3. kohtaa 
koulun nimen muuttumisen vuoksi. Vanhat 
säännöt ovat luettavissa Virittäjässä 1974, 
s. 68–69.

HESTEON KOULULAISKIELI-
RAHASTON SÄÄNNÖT

1. Rahaston nimi on Hesteon koululais-
kielirahasto, ja sen tarkoituksena on näis-
sä säännöissä mainitulla tavalla kannattaa 
koululaiskielen keruuta ja tallennusta Hel-
singin yliopiston Viikin normaalikoulun 
(ent. Helsingin yhteisnor maalilyseo) oppi-
laiden kes kuudessa. 
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2. Rahastoa hoitaa Kotikielen Seura. 
3. Rahaston pääoma, joka näitä sääntöjä 
alun perin vahvistettaessa oli 5 000 mk, 
on säilytettävä koskemattomana. Rahas-
ton tuotto käytetään joko pääoman kartut-
tamiseen tai Helsin gin yliopiston Viikin 
normaalikoulun oppilaiden kes kuudessa 
tapahtu vaan koululais kielen tallennukseen 
jakamalla koulun oppi laille palkintoja, sti-
pendejä tai palkkioita sekä rahoittamalla 
tällaisesta tallen nuksesta ja tallennetun 
aineiston arkistoinnista ai heutuvia suora-

naisia kus tannuksia. Korkovarojen käytöstä 
päättää vuosit tain lauta kunta, johon kuulu-
vat Kotikielen Seuran esimies, sihteeri ja 
rahastonhoitaja sekä Hesteon edus taja. 
4. Varojen käytöstä määräävän lautakun-
nan päätös julistetaan Kotikielen Seu ran 
ko kouksessa. 
5. Näiden sääntöjen muuttamisesta, mikäli se 
osoittautuu tarpeel liseksi, päättää Koti kielen 
Seura omien sääntöjensä muuttami ses ta sää-
detyssä jär jes tyksessä sen jälkeen kun Heste-
on hallitus on hyväksynyt muutokset.

kirjallisuutta
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