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TAUSTAA 
¡  ELDIA (2013)  
¡  karjala on Suomessa hälyttävästi ja Venäjällä 

vakavasti uhanalainen kieli  

¡  kieliyhteisön aktivoituminen 
¡  Suomessa Karjalan Kielen Seura (KKS, 1995) 

¡  karjalan yhteiskunnallinen status ja näkyvyys 
¡  yliopisto-opetus (2008), ei-alueellisen 

vähemmistökielen status (2009), karjalankielinen 
verkkolehti (2011) ja uutiset (2015) 

¡  kielentutkimuksen hankkeita mm. 
¡  FINKA (2011–2014) 
¡  KIÄNNÄ, KONTU, Vertaileva karjalan kielioppi 

(2014/2015–) 



TAVOITTEET 
1. Tutkimus karjalan monimuotoisuudesta 
¡  kartoitus ja dokumentointi 
¡  julkaistu kieliopillinen tieto karjalan eri varieteeteistä 
¡  täydentävä arkistotieto 

¡  vertailu 
¡  varieteettien kieliopillisen rakenteen vertailu  
¡  variaation laajuus: yhtäläisyydet ja erot  

¡  uudet avaukset tutkimukselle 
¡  kuvaamattomat kieliopin kategoriat 

2. Kansalaistoiminta  
¡  tiedottaminen 
¡  kieli- ja asenneilmaston muokkaus  
¡  hankkeen tuottaman tiedon popularisointi  

¡  kielenkäytön aktivointi 
¡  kielitietoisuuden lisääminen ja karjalaisten 

aktivoiminen 



AINEISTON HAASTEITA 

¡ aika  
¡  1870–2000-luku 

¡  tutkimusperinne, kenttätyömenetelmät 

¡ kieli ja terminologia  
¡  suomi, venäjä, karjala, viro  

¡  kielioppitraditiot  

¡  laatu  
¡  kieliopit, paikallismurteen kuvaukset 

¡  kielennäytteet 

¡  karttamateriaali  

¡  aapis-, luku-  ja oppikirjat  



AINEISTON HAASTEITA  

¡ käyttötarkoitus 
¡  deskriptiivinen, preskriptiivinen kuvaus  

¡  kohdeyleisö 

¡ kattavuus  
¡  äänneoppi, muoto-oppi, lauseoppi 

¡  suomenkarjala 

¡ vertailtavuus  
¡  synkroninen, diakroninen kuvaus  

¡ kuvauksen tarkkuus  



RAJAUS 
¡  kielimuodot 

¡  varsinaiskarjala (viena, eteläkarjala, 
saarekemurteista Tihvinä), livvi (aunuksenkarjala)  
ja mahdollisesti lyydi 

¡  rajakarjalaiset sekamurteet 

¡  lähteistön runko – kirjalliset lähteet 

¡  kieliopit (kielen rakenteen kuvaukset)  

¡  äänne- ja muoto-opin kategoriat 

¡  täydentävä materiaali 

¡  kielennäytteet 

¡  paikallismurteiden kuvaukset  

¡  tieteelliset julkaisut 

¡  arkistomateriaali 
 

 



METODINA VERTAILU 

¡ vertailukelpoinen aineisto  

¡ systemaattinen vertailu 

¡ vertailun perusta 

¡ kielenkuvauksen malli 

¡ variaatio 



TOTEUTUS 2015–2018 
1. Kielitieteellinen tutkimus 

¡  aineiston keruuvaihe  
¡  tarkennukset  
¡  periaatteet, rajaukset 

¡  analyysivaihe 
¡  kuvauksen tarkkuus, yhtenäistäminen 
¡  variaation kuvaaminen 

¡  raportointivaihe 

2. Kansalaisaktivismi 

¡  osallistuminen tapahtumiin ja niiden järjestäminen 
http://karjalankieliopit.net  

 



TUOTOS 

¡ käsikirjamuotoinen vertaileva kielioppi 
¡  käytettävyys (Open Access –julkaisu)  

¡  julkaisukieli (vrt. ELDIA) 

¡  kielituotteiden, kielen opettamisen ja 
kielenkäytön tarpeisiin 

¡  jatkotutkimuksen pohjaksi 

¡ murrekartta kielennäytteineen nettiin 

¡  loppuseminaari tulosten julkistamiseksi 


